FÉRIAS NA ALEMANHA
SAÍDA
SÃO PAULO

12 DIAS
09 NOITES

12/01/2020
23/01/2020

AÉREO E
TERRESTRE

Encante-se com este charmoso país europeu com o pacote de viagem Férias na Alemanha.

ITINERÁRIO
1º DIA - 12/01/2020 - SÃO PAULO / MUNIQUE
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo. Embarque em voo com destino a
Munique.
2º DIA - 13/01/2020 - MUNIQUE
Chegada em Munique. Hospedagem. Restante do dia livre. Munique é uma metrópole
moderna, capital do estado da Baviera, com uma longa tradição, sendo também a sede da
maior festa da cerveja do mundo, a Oktoberfest.
3º DIA - 14/01/2020 - MUNIQUE
Café da manhã. Saída para visita panorâmica às principais atrações de Munique, incluindo a
Praça Marienplatz e seu famoso carrilhão, a "Frauenkirche" (Catedral da Virgem) e a Avenida
Maximilianstrasse. Possibilidade de visita à Roda Gigante Hi-Sky München. Restante do dia
livre.
4º DIA - 15/01/2020 - MUNIQUE / CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE
Café da manhã. Saída para visita ao Castelo de Neuschwanstein (ingresso incluso). O castelo
de Neuschwanstein foi construído por Ludwig II que foi conhecido como o "Rei Louco". À
tarde, retorno a Munique. Chegada e hospedagem.
5º DIA - 16/01/2020 - MUNIQUE / NUREMBERG / MUNIQUE
Café da manhã. Saída com destino a Nürnberg. Chegada e visita ao Museu do Transporte,
DB Museum, considerado um dos mais antigos museus de história técnica da Europa
(ingresso incluso). Após tempo livre. Nuremberg é considerada um símbolo histórico da
Alemanha, tendo sido importante centro de comércio durante o século XI que a transformou
num dos mais importantes núcleos culturais da Europa. À tarde, retorno ao hotel em
Munique. Hospedagem.
6º DIA - 17/01/2020 - MUNIQUE / GIENGEN / STUTTGART
Café da manhã. Saída em direção a Giengen para visitar o Museu da Steiﬀ (ingresso incluso). Também conhecido como “o mundo
dos bichos de pelúcia” o museu da Steiﬀ deixa crianças e adultos encantados com a perfeição dos peludos. À tarde, continuação
em direção a Stuttgart. Chegada e hospedagem. Stuttgart não só é uma das cidades mais verdes da Alemanha como também
possui um centro histórico de destaque. A cidade também é sede de fábricas de automóveis como Mercedes e Porsche.

7º DIA - 18/01/2020 - STUTTGART
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de visitar o Museu da Mercedes.

8º DIA - 19/01/2020 - STUTTGART / PARIS
Café da manhã. Embarque em trem com destino a Paris. Chegada e traslado ao hotel.
Hospedagem. Saída para passeio panorâmico pela cidade. Restante do dia livre. Paris, a
capital da França e conhecida como a Cidade Luz, possui rico conjunto arquitetônico e um
passado de grande importância para a humanidade. O charme de suas ruas e de seus
monumentos nos lembram a todo instante que estamos diante de parte do que o ser
humano foi capaz de construir e preservar de melhor.
9º DIA - 20/01/2020 - PARIS
Café da manhã. Dia livre. Aproveite para conhecer a Praça da Concórdia, Arco do Triunfo,
Ópera, Bairro Latino, Sorbonne, Panteão, Inválidos, Escola Militar, Campo de Marte e Torre
Eifel.
10º DIA - 21/01/2020 - PARIS DISNEYLAND PARIS / PARIS
Café da manhã. Dia de visitar o Parque Disneyland Paris (ingresso incluso). Resort de
entretenimento próximo à cidade de Paris, o Disneyland Paris ainda é muito conhecido pelo
seu antigo nome Euro Disney e atrai anualmente mais de 9,940,000 visitantes. O número de
atrações é imenso e o encontro com personagens como Mickey Mouse, Cinderela e Pato
Donald são um encanto a parte. Retorno ao Hotel em Paris.
11º DIA - 22/01/2020 - PARIS / SÃO PAULO
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino a São Paulo.
12º DIA - 23/01/2020 - SÃO PAULO
Chegada a São Paulo.

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica, desde São Paulo;
Hospedagem em hotéis de categoria turística superior com café da manhã;
Transporte em ônibus privativo de turismo;
Traslado aeroporto / hotel em Munique e Hotel / aeroporto em Paris;
Jantar com menu de três cursos em Stuttgart;
Ingresso para visita ao Museu da Mercedes;
Ingresso para visita ao Museu da Steiﬀ (ursos de pelúcia);
Ingresso para visita ao Museu do Transporte, DB Museum;
Ingresso para visita ao Castelo de Neuschwanstein;
Passeios e visitas de acordo com o programa;
Guia local para passeio em Munique falando português ou espanhol;
Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Maritim Hotel München

Munique

Hotel Maritim Stuttgart

Stuttgart

Hotel Mercure Paris Gare Montparnasse

Paris

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 20.11.2019

ENTRADA DE R$4.122,00

ENTRADA DE R$4.758,00

+9X DE R$1.365,00

+9X DE R$1.621,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$16.406,00

TOTAL: R$19.350,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Saída garantida com mínimo 20 passageiros;
Preço por pessoa CRIANÇA (03 a 11 anos) em apartamento duplo standard: EUR 3.030,00 +
EUR 69,00 IRRF + EUR 150,00 taxas de embarque;
Preço por pessoa em apartamento individual standard: EUR 3.730,00 + EUR 77,00 IRRF +
EUR 150,00 taxas de embarque;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
O ingresso para visita ao Parque da Disneyland Paris é válido por 1 dia;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
A franquia de bagagem é de 01 mala de até 23 kg por pessoa;
Seguro viagem válido pelo período para menores de 70 anos;
Sem prejuízo das multas contratuais cabíveis, a companhia aérea cobra multa em caso de
cancelamento e pedido de reembolsos e estas serão repassadas ao cliente;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
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 do Banco Santander), 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 conforme site e especíﬁcas conforme Anexo 1.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio
do dia 20/11/2019 (EUR 1,00 = R$ 4,890), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

