NATAL EM FRANKFURT, NUREMBERG E ROTHENBURG
SAÍDA
FRANKFURT

4 DIAS
3 NOITES

30/11/2018
24/12/2018

SOMENTE
TERRESTRE

Cidades / locais visitados: Frankfurt, Nuremberg e Rothenburg.
Saídas diárias de 30/11/2018 a 24/12/2018.

ITINERÁRIO
1º DIAº DIA - - FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e entrada no hotel. Hospedagem. Restante do dia livre.
2º DIAº DIA - - FRANKFURT / ROTHENBURG
Café da manhã. Tempo livre para visitar o mercado natalino em Römerberg, onde mais de
200 estandes natalinos esperam na praça Paulsplatz e no cais do rio Main. Embarque em
trem para Rothenburg, a cidade mais bonita da famosa "Rota Romântica". Chegada e
hospedagem. A cidade medieval se converte no Advento em um sonho de inverno com seu
mercado Reiterlesmarkt. Tempo livre para visitar o centro histórico e o mercado, assim
como o famoso Museu de Natal que dá um toque verdadeiramente pitoresco à cidade.
3º DIAº DIA - - ROTHENBURG / NUREMBERG / FRANKFURT
Café da manhã. Pela manhã, saída em trem para Nuremberg. Chegada tempo livre para
visitar a cidade antiga e passear no mais famoso mercado natalino na Alemanha: o
“Christkindlesmarkt”. Este mercado de mais de 400 anos atrai mais de 2 milhões de
visitantes por ano. Seu “passe de Mercado Natalino” inclui várias especialidades locais,
como a salsicha “Bratwurst”, um pão de ervas e, claro, uma taça de vinho quente. No ﬁm da
tarde, embarque em trem com destino a Frankfurt. Chegada e hospedagem.
4º DIAº DIA - - FRANKFURT
Café da manhã. Saída do hotel no período da manhã.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística com café da manhã;
Bilhete de trem em 2ª classe Frankfurt / Rothenburg e Nuremberg / Frankfurt com reserva
de assento;
Bilhete de trem em 2ª classe Rothenburg / Nuremberg sem reserva de assento;
Passe do Mercado Natalino de Nuremberg (inclui vinho quente, salsicha, pão de ervas).

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Maritim Hotel Frankfurt

Frankfurt

Hotel Eisenhut

Rothenburg

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 17.08.2018

ENTRADA DE R$667,00

+9X DE R$236,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$2.792,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponiblidade;
Saída garantida com mínimo 02 pessoas;
Saídas diárias de 30/11/2018 a 24/12/2018;
Não incluso: Passagem aérea de e para o Brasil e taxas de embarque; despesas de caráter
pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas; cartão de assistência de viagem;
passeios opcionais; gorjetas; excesso de bagagem (transporte de uma mala com, no máximo,
20 kg por pessoa); demais itens não constantes em “Incluso”.
Preço por pessoa em apartamento Individual standard: EUR 725,00 + EUR 36,00 IRRF;
Os serviços regulares devem ser tomados nos pontos de encontro estabelecidos em cada
cidade;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
Necessário passaporte com validade mínima de 06 meses (a partir da data de retorno ao
Brasil);
Condições especíﬁcas conforme anexo 1.

