ALEMANHA ROMÂNTICA E ÁUSTRIA
SAÍDA
PORTO
ALEGRE

12 DIAS
09 NOITES

20/05/2019
31/05/2019

AÉREO E
TERRESTRE

Surpreenda-se com esse pacote de viagem para a Alemanha Romântica e Áustria, onde você
irá conhecer as belezas de Frankfurt, Würzburg, Rothenburg ob der Tauber, Augsburg, Linz,
Altötting, Viena, Melk, Salzkammergut, Salzburgo, Berchtesgaden, Innsbruck, Castelo de
Neuschwanstein, Wies e Munique.

ITINERÁRIO
1º DIA - 20/05/2019 - PORTO ALEGRE / FRANKFURT
Apresentação no aeroporto internacional de Porto Alegre. Embarque em voo com destino a
Frankfurt, com conexões.
2º DIA - 21/05/2019 - FRANKFURT / WÜRZBURG
Chegada a Frankfurt. Traslado ao hotel em Würzburg. Chegada e hospedagem. Restante do
dia livre. Cercada por vinhedos, construções e ruas de pedra que lhe rendem a alcunha de
“Pequena Praga”, Würzburg marca o início da famosa Rota Romântica alemã, uma cidade
histórica por onde vários povos e personalidades já passaram, desde os celtas até a
aristocracia germânica.
3º DIA - 22/05/2019 - WÜRZBURG / ROTHENBURG OB DER TAUBER / AUGSBURG
Café da manhã. Saída com destino a Augsburg, com parada em Rothenburg, às margens do
rio 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. Continuação até Augsburg,
percorrendo a Rota Romântica. Chegada e hospedagem. Jantar em restaurante local
(incluso). Berço da família de Mozart, Augsburg é uma das cidades de maior importância
histórica da Alemanha: foi centro ﬁnanceiro de destaque, metrópole do comércio
internacional e meca das artes na época da dinastia de banqueiros e comerciantes dos
Fugger. A cidade também possui o Függerei, o mais antigo Assentamento Comunitário do
mundo.
4º DIA - 23/05/2019 - AUGSBURG / ALTÖTTING / LINZ
Café da manhã. Saída com destino a Linz. No caminho, parada em Altötting, o lugar mais
importante da peregrinação da Alemanha. Breve parada para apreciar o centro da cidade.
Continuação até Linz. Chegada e hospedagem. Linz está localizada às margens do rio
Danúbio, tendo sido fundada pelos romanos, que a chamaram de Lentia. A cidade foi
importante para o Sacro Império Romano-Germânico, pois conectava várias rotas de
comércio. Movimentada comercialmente, possui várias lojas de grifes, restaurantes e cafés.
Uma de suas atrações é a Dreifaltigkeitssäule (Coluna da Trindade), com 20 metros de
altura e construída em mármore branco. Símbolo típico do período barroco, a coluna foi
erguida em sinal de gratidão por aqueles que sobreviveram a algum tipo de desastre.

5º DIA - 24/05/2019 - LINZ / VIENA
Café da manhã. Saída com destino a Viena. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre. A
capital da Áustria é possuidora de uma imponente oferta cultural e diversos lugares
turísticos. A história de Viena remonta ao primeiro século depois de Cristo, quando os
romanos fundaram o acampamento militar "Vindobona". Atualmente, a imagem da cidade
está marcada principalmente pelo Barroco, em especial o do período da regência da
imperatriz Maria Teresa e do imperador Francisco José, que mandou construir a luxuosa
alameda Ringstraße. O Palácio de Schönbrunn, antiga residência de verão do imperador, e o
Palácio de Hofburg, de onde o império dos Habsburgo regia, são apenas algumas das
atrações que a cidade oferece. Desfrute do acolhedor ambiente vienense em um de seus
cafés ou em um Heurigen (típica taberna austríaca), que confere à cidade sua fama mundial.

6º DIA - 25/05/2019 - VIENA
Café da manhã. Saída e visita panorâmica a capital da Áustria, incluindo a Ringstraße,
Ópera, o Palácio Hofburg, a Porta dos Heróis, o Parlamento, a Prefeitura, a Catedral de São
Estevão, o Palácio Belvedere e Schönbrunn, entre outros. Retorno ao hotel. Tarde livre.
7º DIA - 26/05/2019 - VIENA / MELK / DISTRITO DOS LAGOS / ZWÖLFERHORN / SALZBURGO
Café da manhã. Saída com destino a Salzburgo. Parada em Melk para apreciar a Abadia
Beneditina de Melk, monumento barroco mais representativo da Áustria. Continuação da
viagem até Salzburg, passando pelo distrito dos lagos. Subida ao monte Zwölferhorn
(incluso). Após, deslocamento até Salzburgo. Chegada e passeio guiado pela cidade.
Hospedagem. Restante do dia livre. Salzburgo é uma das mais diversiﬁcadas metrópoles da
Europa. Localizada no extremo norte dos Alpes, a elegância da cidade de igrejas barrocas se
manifesta em sua arquitetura e opções culturais. O cartão postal da cidade é o Festival de
Salzburg, a mais importante celebração mundial da música clássica.
8º DIA - 27/05/2019 - SALZBURGO / BERCHTESGADEN / INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para visita às minas de sal de Berchtesgaden (ingresso incluso).
Conheça a vida e o trabalho dos mineiros em uma viagem à época do sal. A mina, fundada
em 1517, teve o “ouro branco” extraído sem interrupção na "Salzbergwerk" (mina de sal)
até os dias atuais. A visita leva a uma excursão de aventura ao interior da montanha.
Continuação da viagem até Innsbruck, a capital do Tirol. Chegada e tempo livre para visita a
cidade. Hospedagem. À noite, show típico com 01 bebida inclusa. Innsbruck possui diversas
atrações, como o Palácio Imperial de Hofburg, o Castelo Ambras e a Basílica Wilten, que
narram a história da cidade. Sem dúvida, o Imperador Maximiliano I foi sua personalidade
mais conhecida mundialmente, tendo deixado uma herança de joias culturais pela cidade,
dentre elas o “Telhadinho de Ouro”, que foi colocado na Igreja da Corte (a Hofkirche),
juntamente ao seu mausoléu.
9º DIA - 28/05/2019 - INNSBRUCK / CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN / WIES / MUNIQUE
Café da manhã. Início da viagem com destino a Hohenschwangau para visita ao Castelo de
Neuschwanstein (ingresso incluso), o castelo de contos de fada de Ludwig II, conhecido
como Rei Louco. À tarde, continuação da viagem até Munique passando pela Igreja
Wieskirche, famosa por seu estilo barroco e pela imagem do Cristo ﬂagelado que
supostamente derramava lágrimas. Chegada à capital da Baviera e hospedagem. Restante
do dia livre.
10º DIA - 29/05/2019 - MUNIQUE
Café da manhã. Saída para passeio panorâmico na parte da manhã em Munique, cidade
famosa por sua Festa da Cerveja (Oktoberfest), celebrada em setembro, conhecendo seus
principais monumentos. 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. Tarde livre.
11º DIA - 30/05/2019 - MUNIQUE / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Manhã livre. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em
voo com destino a Porto Alegre.
12º DIA - 31/05/2019 - PORTO ALEGRE
Chegada a Porto Alegre.

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica, desde Porto Alegre
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã
Transporte em ônibus privativo de turismo
Traslado aeroporto/hotel em Frankfurt
Traslado hotel/aeroporto em Munique
Guia acompanhante desde a saída do Brasil
Guias locais falando português ou espanhol para visitas na cidade de Munique, Viena e
Salzburgo
Passeios de acordo com o programa
Visita ao Castelo de Neuschwanstein
Entrada para mina de sal em Berchtesgaden
Subida ao Monte Zwölferhorn em teleférico
Show em Innsbruck incluindo 01 bebida
01 jantar em Augsburg (sem bebidas)
Cartão de assistência de viagem, plano Europa, válido pelo período, para menores de 70
anos. Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Maritim Hotel Würzburg

Würzburg

Hotel Augusta Augsburg

Augsburg

Park Inn by Radisson Linz

Linz

Leonardo Hotel Vienna

Viena

Goldenes Theater Hotel Salzburg

Salzburgo

Hotel Grauer Bär

Innsbruck

Leonardo Hotel München City Center

Munique

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 23.01.2019

ENTRADA DE R$3.679,00

+9X DE R$1.167,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$14.180,00

CATEGORIA

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 3.650,00 + EUR 110,00 IRRF +
EUR 150,00 taxas de embarque;
Saída garantida com mínimo 25 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.

