ALEMANHA ROMÂNTICA
SAÍDA
FRANKFURT

7 DIAS
6 NOITES

14/04/2019
20/04/2019

SOMENTE
TERRESTRE

Descubra os encantos da rota mais romântica de toda Europa com o pacote de viagem
Alemanha Romântica. Nessa viagem você irá conhecer: Frankfurt, Heidelberg, Freiburg, Titisee,
Lindau, Kempten, Neuschwanstein, Wieskirche, Innsbruck, Munique e Rothenburg ob der
Tauber.

ITINERÁRIO
1º DIA - 14/04/2019 - FRANKFURT
Chegada em Frankfurt e traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre. Centro
ﬁnanceiro e comercial da Alemanha, Frankfurt é marcada pelo fascinante contraste entre o
moderno e o histórico.
2º DIA - 15/04/2019 - FRANKFURT / HEIDELBERG / FLORESTA NEGRA
Café da manhã. Encontro às 08:30 no saguão do hotel. Saída com destino à Heidelberg.
Chegada e visita ao castelo local (ingresso incluso). Em seguida, passeio pelo centro
histórico. Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha, é também uma das
mais visitadas devido a sua localização privilegiada às margens do Rio Neckar. Continuação
da viagem até a Floresta Negra. Chegada e hospedagem. Jantar típico da Floresta Negra
(incluso).
3º DIA - 16/04/2019 - FLORESTA NEGRA / TITISEE / LINDAU / KEMPTEN
Café da manhã. Após, breve apresentação sobre a produção de relógios cuco. Em seguida,
visita a uma pequena fazenda tradicional com degustação de queijos regionais. Ao meio-dia,
parada no Lago Titisee. Viagem à pequena ilha de Lindau no Lago de Constança, com vista
para os Alpes. Em seguida, viagem até Kempten, antiga cidade Romana e metrópole da
Região de Allgäu. Chegada e hospedagem.
4º DIA - 17/04/2019 - KEMPTEN / NEUSCHWANSTEIN / WIESKIRCHE / OBERAMMERGAU /
LINDERHOF / ABADIA DE ETAL / INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para visita ao Castelo de Neuschwanstein (ingresso incluso),
construído por Ludwig II, conhecido como o “Rei Louco”. Ao meio dia, saída para
Oberammergau, povoado famoso pela apresentação da Paixão de Cristo e por seu
artesanato. No caminho, visita à igreja “Wieskirche”, patrimônio da UNESCO. À tarde, visita
ao Castelo de Linderhof (ingresso incluso), mais um dos três castelos construídos pelo rei
Ludwig II da Baviera e o único onde ele viveu por mais tempo. Após, breve parada na Abadia
Beneditina de Ettal. Continuação da viagem até Innsbruck, na Áustria, localizada no vale do
rio Inn e no meio da cordilheira dos Alpes. Chegada e hospedagem.
5º DIA - 18/04/2019 - INNSBRUCK / MUNIQUE
Café da manhã. Passeio turístico por Innsbruck. A capital de Tirol oferece uma arquitetura
moderna e edifícios históricos, que convidam a uma viagem ao passado da família
Habsburger. À tarde, continuação da viagem até Munique. Chegada e hospedagem.

6º DIA - 19/04/2019 - MUNIQUE
Café da manhã. Saída para visita panorâmica às principais atrações de Munique, incluindo a
Praça Marienplatz e seu famoso carrilhão. Munique, capital da Baviera, é famosa pela sua
Festa da Cerveja (Oktoberfest), celebrada no mês de setembro. À noite, jantar típico
(incluso).

7º DIA - 20/04/2019 - MUNIQUE / ROTHENBURG OB DER TAUBER / FRANKFURT
Café da manhã. Após, saída para Rothenburg ob der Tauber, uma das cidades mais
pitorescas da Rota Romântica. Chegada e passeio panorâmico pela cidade dos sonhos dos
românticos, onde tem-se a impressão de ter voltado à Idade Média. Continuação da viagem
a Frankfurt. O tour termina no aeroporto de Frankfurt aproximadamente 18h.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã;
Transporte em carro, minivan ou ônibus de turismo durante todo o roteiro;
Traslado aeroporto de Frankfurt / hotel, somente no dia de início do roteiro;
Guia acompanhante falando português ou espanhol durante todo o roteiro;
Passeios de acordo com o programa;
Visita a uma fábrica de relógios Cuco;
Visita à uma fazenda com degustação de queijos ou degustação de “Schwarzwälder
Kirschtorte”;
Ingressos para os Castelos de Neuschwanstein, Linderhof e Heidelberg;
01 Jantar típico na Floresta Negra;
01 Jantar típico em Munique.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Hotel Mövenpick Frankfurt City

Frankfurt

Best Western Hofgut Sternen

Floresta Negra

BigBox Hotel

Kempten

Hotel Innsbruck

Innsbruck

Holiday Inn Munich Center

Munique

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 23.01.2019

ENTRADA DE R$1.233,00

+9X DE R$409,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$4.917,00

CATEGORIA

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Saída garantida com mínimo 02 pessoas;
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”.
Suplemento por pessoa em apartamento individual: € 245,00 + IRRF € 17,00
Suplemento por pessoa em apartamento individual, saída 27/12/18: € 345,00 + IRRF € 19,00
Motorista-guia para grupos de até 08 pessoas;
Saídas de 21/10/18, 06/01/19, 03/02/19, 14/04/19 e 21/04/19 com guia bilíngue espanholportuguês. Demais saídas com guia falando espanhol;
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;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto via boleto bancário, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros no cheque 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.

