ALEMANHA E ITÁLIA
SAÍDA
SÃO PAULO

13 DIAS
10 NOITES

17/09/2019
29/09/2019

AÉREO E
TERRESTRE

Surpreenda-se com o pacote de viagem Alemanha e Itália 2019. Nessa viagem você irá
conhecer: Frankfurt, Rothenburg-ob-der-Tauber, Munique, Castelo de Neuschwanstein,
Garmisch-Partenkirchen, Zugspitze, Innsbruck, Cortina D’Ampezzo, Belluno, Bolzano, Trento,
Verona, Veneza, Sirmione e Milão.

ITINERÁRIO
1º DIA - 17/09/2019 - SÃO PAULO / FRANKFURT
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo. Embarque em voo com destino a
Frankfurt.
2º DIA - 18/09/2019 - FRANKFURT
Chegada a Frankfurt. Traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre. Frankfurt é o
centro ﬁnanceiro e comercial da Alemanha, onde tradição e modernidade se encontram. A
metrópole possui uma das maiores populações da Alemanha, e seu aeroporto é um dos mais
movimentados do mundo, sendo o maior em cargas da Europa. Fundada no século I,
Frankfurt está localizada em ponto estratégico no que concerne ao comércio, cultura e
turismo. A cidade é também o berço de nascença de Johann Wolfgang von Goethe, o mais
importante escritor alemão de todos os tempos.
3º DIA - 19/09/2019 - FRANKFURT / ROTHENBURG-OB-DER-TAUBER / MUNIQUE
Café da manhã. Saída com destino a Rothenburg ob der Tauber, uma das mais pitorescas
cidades da Alemanha e famosa pelas suas lojas de enfeites de Natal. Seu nome signiﬁca
“Fortaleza Vermelha sobre o Rio Tauber”, e sua estrutura medieval, uma das mais bem
conservadas da Alemanha, descreve o estilo de vida medieval e nos remete às histórias de
contos de fadas. Chegada e tempo livre para conhecer a cidade. Continuação até Munique, a
capital da Baviera. Hospedagem. Munique é uma metrópole moderna, simpática e de longa
tradição. É também a sede da maior festa da cerveja, a Oktoberfest.
4º DIA - 20/09/2019 - MUNIQUE
Café da manhã. Saída para passeio panorâmico com guia local pela cidade, conhecendo
seus principais monumentos. A capital da Baviera é famosa pela sua Festa da Cerveja
(Oktoberfest), celebrada em setembro. O símbolo da cidade são as duas torres da Catedral
da Virgem (Frauenkirche), em estilo gótico e que são visíveis a quilômetros de distância.
Outro destaque é a Marienplatz, praça dominada pela antiga prefeitura de estilo neogótico,
em cuja torre ressoa o Glokenspiel, famoso carrilhão que marca pontualmente a hora em
três momentos do dia: 11:00, 12:00 e 17:00, quando se pode assistir ao espetáculo das
ﬁguras que contam um pouco da história da região. Passagem pelo Palácio das Ninfas,
construído em estilo barroco e que serviu como residência para os reis da Baviera. Restante
do dia livre.

5º DIA - 21/09/2019 - MUNIQUE / CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN / GARMISCHPARTENKIRCHEN
Café da manhã. Saída para Hohenschwangau para visita ao Castelo de Neuschwanstein
(ingresso incluso), um dos castelos de Ludwig II, conhecido como o “Rei Louco”. O Castelo
data da segunda metade do século XIX, foi construído sobre as ruínas de dois burgos
medievais documentados pela primeira vez em 1090, próximo do lago Schwansee. Schwan
signiﬁca cisne em alemão, Stein é pedra, e neu, novo. Assim, a tradução para o português
de Neuschwanstein é Novo Cisne de Pedra. Após a visita, continuação da viagem até
Garmisch-Partenkirchen, a capital dos esportes e dos jogos olímpicos de inverno. Chegada e
hospedagem.

6º DIA - 22/09/2019 - GARMISCH-PARTENKIRCHEN / ZUGSPITZE / INNSBRUCK
Café da manhã. Subida ao Zugspitze, o ponto mais alto da Alemanha, com 2.962 metros de
altura (ingresso incluso). Após, partida com destino a Innsbruck, a capital do Tirol e dos
esportes de inverno. Hospedagem. Innsbruck localiza-se no coração dos Alpes, mesclando
passado e futuro de forma harmoniosa: grande passado histórico e arrojada arquitetura pósmoderna. À noite, saída para assistir a um show típico tirolês, com 1 bebida incluída.
7º DIA - 23/09/2019 - INNSBRUCK / CORTINA D’AMPEZZO
Café da manhã. Saída para a cidade italiana de Cortina D’Ampezzo, comuna italiana da
região do Vêneto localizada nas montanhas Dolomitas, mundialmente conhecida como
famosa estação de esqui. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.
8º DIA - 24/09/2019 - CORTINA D’AMPEZZO / BELLUNO / BOLZANO / TRENTO
Café da manhã. Continuação da viagem pela região das Dolomitas, com parada em Belluno.
Capital da província de mesmo nome, Belluno é uma bela cidade situada em meio as
montanhas. Partida para Trento passando por Bolzano, cidade com um dos melhores índices
de qualidade de vida da Itália. Aqui pode-se ouvir, além do italiano, a língua alemã e o
ladino, um dialeto local. Chegada em Trento e hospedagem. Trento é uma cidade de origem
romana, posteriormente governada por bispos católicos. Ela esteve sob o domínio francês
até a queda de Napoleão, em 1814, quando foi entregue à Áustria. Os italianos a
recuperaram em 1918, ao ﬁnal da Primeira Guerra. Seu lugar na história foi garantido devido
ao Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563 para estabelecer as regras e formas da
Contra-Reforma.
9º DIA - 25/09/2019 - TRENTO / VERONA / VENEZA MESTRE
Café da manhã. Partida para Veneza, com parada em Verona, na região do Vêneto, a cidade
de Romeu e Julieta imortalizada na obra do dramaturgo inglês William Shakespeare. Tempo
livre para explorar suas vielas e construções pitorescas. Continuação até Veneza Mestre.
Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.
10º DIA - 26/09/2019 - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local ao centro de Veneza, passando pela
cúpula de Santa Maria da Saúde, Palácio dos Doges e a Piazzeta, local de acesso à Praça de
São Marcos. Tarde livre. Veneza está localizada no nordeste da Itália, situada na pantanosa
Lagoa de Veneza sobre um grupo de 117 pequenas ilhas separadas por canais e ligadas por
pontes, entre a desembocadura dos rios Po e Piave. Suas origens perdem-se no tempo, mas
os historiadores concordam que a cidade surgiu com os habitantes do Vêneto e regiões
vizinhas forçados a fugir das invasões bárbaras dos séculos V e VI que, dentre outros
lugares, encontraram as pequenas ilhas para se esconder. Novas comunidades foram assim
se formando e, por volta do século X, Veneza já era uma força comercial espalhada pelo
Mediterrâneo, com territórios conquistados chegando até a Grécia. Seu poder econômico
propiciou o desenvolvimento cultural e arquitetônico da cidade, que se transformaria em
perfeito museu ao ar livre, com grande variedade de obras-primas da arquitetura e da arte.
11º DIA - 27/09/2019 - VENEZA MESTRE / SIRMIONE / MILÃO
Café da manhã. Saída até Sirmione, povoado famoso por suas águas termais desde a época
romana e onde se destaca o castelo Scaligero, construído em posição estratégica e ligado ao
continente por uma faixa de terra. Breve parada em Sirmione. Continuação até Milão.
Chegada e hospedagem. Milão, capital da Lombardia, é também a capital italiana da moda,
metrópole moderna e cosmopolita de rico passado cultural. A cidade é o paraíso para os
amantes da moda, e seu conjunto de ruas conhecido como o ‘Quadrilátero de Ouro’ apresenta
as grifes mais chiques e caras do mundo. O bom gosto e a elegância de Milão também se
sobressaem na grandiosidade do seu Duomo, no Teatro La Scala, Castelo Sforzesco, na
Galeria Vitorio Emanuelle, entre outras obras e atrações que a cidade tem a oferecer.

12º DIA - 28/09/2019 - MILÃO / SÃO PAULO
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino a São Paulo.

13º DIA - 29/09/2019 - SÃO PAULO
Chegada a São Paulo.

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica, desde São Paulo
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã
Transporte em ônibus privativo de turismo
Traslados aeroporto / hotel em Frankfurt
Traslados hotel / aeroporto em Milão
Guia acompanhante desde a saída do Brasil
Passeios e visitas de acordo com o programa
Guias locais falando português ou espanhol para os passeios em Munique e Veneza
Ingresso ao Castelo de Neuschwanstein
Ingresso para subida ao Zugsptize
Show em Innsbruck incluindo 01 bebida
Cartão assistência viagem, plano Europa, válido pelo período, para menores de 70 anos.
Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Mercure Hotel Kaiserhof Frankfurt City Center

Frankfurt

Maritim Hotel München

Munique

Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen

Hotel Grauer Bär

Innsbruck

Hotel Ancora Cortina

Cortina d'Ampezzo

NH Trento

Trento

Elite Hotel Residence

Veneza (Mestre)

Qualys Hotel Nasco

Milão

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 23.01.2019

ENTRADA DE R$4.153,00

+9X DE R$1.553,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$18.131,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: despesas de caráter pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas;
gorjetas; passeios descritos como opcionais; excesso de bagagem (transporte de uma mala
com no máximo 23 kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos.
Preço por pessoa em apartamento individual standard: EUR 4.750,00 + EUR 150,00 taxas de
embarque;
Saída garantida com mínimo 20 passageiros;
Consulte adicional para saídas de outras localidades;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
A franquia de bagagem para os ônibus na Europa é de 01 mala de até 23 kg por pessoa;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros em cheque (mediante aprovação
cadastral) ou nos cartões de crédito pessoa física (Visa, Mastercard, Amex ou Diners Club).
Em caso de variação cambial, preços serão reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.

