FÉRIAS NA ALEMANHA COM EUROPA PARK
SAÍDA
SÃO PAULO

11 DIAS
08 NOITES

14/07/2020
24/07/2020

AÉREO E
TERRESTRE

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

ITINERÁRIO
1º DIA - 14/07/2020 - SÃO PAULO / FRANKFURT
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo. Embarque em voo com destino a
Frankfurt.
2º DIA - 15/07/2020 - 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.
3º DIA - 16/07/2020 - FRANKFURT / HEIDELBERG / EUROPA PARK
Café da manhã. 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 Europa Park. Chegada e
hospedagem. Jantar incluso.
4º DIA - 17/07/2020 - EUROPA PARK
Café da manhã. Dia livre para desfrutar dos brinquedos e atrativos do Parque Europa Park.
Jantar incluso. Segundo parque mais visitado na Europa, o Europa Park foi inaugurado em
1975 pela Família Mack e segue sendo até hoje, um dos lugares preferidos para férias com
muita diversão. Seu nome não é em vão: o complexo possui áreas temáticas por países
europeus, diversiﬁcando inclusive a gastronomia conforme o país. Atualmente são 15
regiões temáticas dentro do parque. O Parque ainda conta com 13 Montanhas Russa e
inúmeros brinquedos para crianças e adultos que podem ser aproveitados durante todas as
estações do ano.
5º DIA - 18/07/2020 - EUROPA PARK / FREIBURG / TITISEE
Café da manhã. Saída para passeio por Freiburg, uma cidade charmosa, com a "Torre mais bela da
Cristandade". Além de carregar o título de cidade mais ensolarada da Alemanha e ecologicamente
correta devido à utilização de energia solar para abastecer a população, Freiburg é cercada pela
Floresta Negra e seu centro histórico medieval permite apenas o tráfego de pedestres. Cidade
universitária, os cursos de pedagogia, música e sociologia recebem os maiores destaques. Tempo livre
para percorrer o centro histórico. Após, continuação até o lago Titisee. Chegada e Hospedagem.

6º DIA - 19/07/2020 - TITISEE
Café da manhã. Dia livre. Localizado dentro do Parque Nacional da Floresta Negra, o lago
Titisee é o maior lago natural da região que serviu de inspiração para clássicos infantis como
Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve. Além da Torta Floresta Negra, os relógios cuco
também são típicos na região.

7º DIA - 20/07/2020 - TITISEE / 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". O
castelo também serviu de inspiração para a elaboração do castelo da Cinderela da Walt
Disney. À tarde, continuação da viagem até Munique. Chegada e hospedagem. Restante do
dia livre.
8º DIA - 21/07/2020 - 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. Tarde livre. À noite, jantar típico sem bebidas.
9º DIA - 22/07/2020 - MUNIQUE
Café da manhã. 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.
10º DIA - 23/07/2020 - MUNIQUE / SÃO PAULO
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino ao Brasil.
11º DIA - 24/07/2020 - SÃO PAULO
Chegada a São Paulo.

INCLUSO
Passagem aérea em classe economica saindo de São Paulo;
Transporte em ônibus privativo de turismo durante todo o percurso;
Hospedagem em hotéis categoria turística com café da manhã;
Traslado aeroporto / hotel em Frankfurt e hotel / aeroporto em Munique;
Guia acompanhante desde o Brasil falando português e alemão;
Guia local na visita a Munique;
Ingresso para 1 dia no Parque Europa Park;
Ingressos para visitar os castelos de Heidelberg e Neuschwanstein;
Ingresso para visitar a Ilha de Mainau;
01 Jantar típico em Munique, sem bebidas;
Seguro viagem, com cobertura de USD 60.000,00 por evento;
Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Hotel Mövenpick Frankfurt City

Frankfurt

Hotel El Andaluz Europapark

Rust

Maritim Titisee Hotel

Titisee

Maritim Hotel München

Munique

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 17.01.2020

ENTRADA DE R$4.245,00

ENTRADA DE R$4.651,00

+9X DE R$1.388,00

+9X DE R$1.536,00

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

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

TOTAL: R$16.734,00

TOTAL: R$18.471,00

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 3.540,00 + EUR 150,00 IRRF +
EUR 95,00 taxas de embarque;
Preço por pessoa em apartamento duplo standard com 01 criança: EUR 3.040,00 + EUR
150,00 IRRF + EUR 73,00 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.
* 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 17/01/2020 (EUR 1,00 = R$ 4,880), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

