MERCADOS DE NATAL NA ALEMANHA, ÁUSTRIA E SUÍÇA
SAÍDA
SÃO PAULO

12 DIAS
09 NOITES

27/11/2018
08/12/2018

AÉREO E
TERRESTRE

Encante-se com uma maravilhosa tradição alemã com o pacote de viagem Mercados de Natal
na Alemanha, Áustria e Suíça. Nessa viagem você irá conhecer: Zurique, Lucerna, Innsbruck,
Munique, Nuremberg, Rothenburg ob der Tauber e Frankfurt.

ITINERÁRIO
1º DIA - 27/11/2018 - SÃO PAULO / ZURIQUE
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo. Embarque em voo com destino a
Zurique.
2º DIA - 28/11/2018 - ZURIQUE / LUCERNA
Chegada em Zurique. Passeio panorâmico pela cidade para conhecer o centro histórico e a
Bahnhofstrasse. Com vista para os Alpes cobertos de neve, Zurique oferece uma mistura
única de atrações turísticas – monumentos, arquitetura e muita história nesta que é uma das
cidades mais vibrantes da Suíça. Após o passeio, traslado ao hotel em Lucerna.
Hospedagem. À noite, saída para visita ao Mercado de Natal da cidade.
3º DIA - 29/11/2018 - LUCERNA
Café da manhã. Lucerna, situada ao Lago Lucerna e inserida num panorama de montanhas,
é considerada a porta de entrada para a Suíça central. Graças a suas atrações, lojas de
souvenir e de relógios, a atmosfera do seu lago e as montanhas próximas do Rigi, Pilatus e
Stanserhorn, a cidade é destino de muitos turistas. Saída para passeio panorâmico na
cidade, passando pela Praça do Mercado, Câmara Municipal, a ponte de madeira sobre o
lago (Ponte da Capela), o Monumento do Leão e as coloridas ruas de pedestres. Restante do
dia livre. À noite, saída para visita ao Mercado de Natal.
4º DIA - 30/11/2018 - LUCERNA / LINDAU
Café da manhã. Saída com destino a Lindau, cidade localizada em uma ilha no lago de
Constança, que por sua vez encontra-se na fronteira da Alemanha com a Áustria e a Suíça.
Chegada e visita ao Porto, onde ocorre o Hafenweihnacht, o Mercado de Natal. Hospedagem.
À noite, saída para visita ao mercado para apreciar as barraquinhas decoradas e sua
atmosfera festiva, passear pelas ruas da cidade e ouvir as músicas festivas natalinas. O lago
de Constança completa este cenário!
5º DIA - 01/12/2018 - LINDAU / CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN / INNSBRUCK
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”. Continuação
da viagem até Innsbruck. Chegada e hospedagem. Tempo livre para conhecer o Mercado de
Natal, que está aconchegado entre as casas medievais e próximo ao Goldenes Dachl
(Telhado de Ouro).

6º DIA - 02/12/2018 - INNSBRUCK
Café da manhã. Dia livre para conhecer a capital do Tirol e dos esportes de inverno.
Innsbruck localiza-se no coração dos Alpes, mesclando passado e futuro de forma
harmoniosa: grande passado histórico e arrojada arquitetura pós-moderna. À noite, saída
para assistir a um show típico tirolês, com 1 bebida incluída.

7º DIA - 03/12/2018 - INNSBRUCK / MUNIQUE
Café da manhã. Saída com destino a Munique, a capital da Baviera. Chegada e hospedagem.
À noite visita ao Mercado de Natal da cidade. Nas barracas decoradas os comerciantes
oferecem artesanato, biscoitos natalinos, Glühwein (vinho quente) e especialidades
regionais, enquanto sons festivos de corais e bandas compõem o fundo musical!
8º DIA - 04/12/2018 - MUNIQUE
Café da manhã. Munique é uma metrópole moderna, com simpatia e uma longa tradição. É
também a sede da maior festa da cerveja, a Oktoberfest. Saída na parte da manhã para
visita panorâmica, passando pela Marienplatz, uma das praças mais famosas da Alemanha,
localizada no coração da cidade com a antiga e a nova prefeitura e o carrilhão; a cervejaria
Hofbräuhaus; a igreja Frauenkirche, o símbolo da cidade, o Viktualienmarkt, mercado com
produtos que vão do tipicamente bávaras às mercadorias exóticas, entre outros. Tarde Livre.
À noite visita ao Mercado de Natal da cidade.
9º DIA - 05/12/2018 - MUNIQUE / NUREMBERG
Café da manhã. Saída para Nuremberg. Chegada e passeio ao centro histórico da cidade,
incluindo o castelo, as igrejas góticas e suas praças típicas. Restante do dia livre para
explorar esta cidade com ar medieval e repleta de história. À noite, saída para visita ao
Christkindlesmarkt de Nuremberg, um dos mais antigos mercados de Natal da Alemanha. A
feira, que antecede o Natal e é realizada na praça Hauptmarkt, tem história que remonta a
meados do século XV. Desde 1969, a cada dois anos, uma cidadã de Nuremberg entre 16 e
19 anos é escolhida para representar o “Christkind”, o anjinho de Natal que traz os
presentes.
10º DIA - 06/12/2018 - NUREMBERG
Café da manhã. Dia 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.
11º DIA - 07/12/2018 - NUREMBERG / ROTHENBURG OB DER TAUBER / FRANKFURT / SÃO
PAULO
Café da manhã. Saída com destino a Frankfurt e parada em Rothenburg às margens do rio
Tauber, uma das mais pitorescas cidades da Alemanha e famosa pelas suas lojas de enfeites
de Natal. Continuação até Frankfurt. Chegada ao aeroporto para embarque em voo com
destino a São Paulo.
12º DIA - 08/12/2018 - SÃO PAULO
Chegada em 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
Traslado aeroporto / hotel em Zurique
Guia acompanhante desde a saída do Brasil
Passeios e visitas de acordo com o programa
Ingresso ao Castelo de Neuschwanstein
Show em Innsbruck incluindo 01 bebida
01 taça de Glühwein no Mercado de Natal em Lucerna
Cartão de assistência de viagem, plano Europa válido pelo período, para menores 75 anos.
Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Hotel Astoria Lucerne

Lucerna

Best Western Plus Marina Star

Lindau

Maritim Hotel München

Munique

Novotel Nuernberg Centre Ville

Nuremberg

Grand Hotel Europa

Innsbruck

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 16.11.2018

ENTRADA DE R$3.492,00

+9X DE R$1.130,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$13.661,00

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 3.225,00 + EUR 78,00 IRRF +
EUR 150,00 taxas de embarque.
Adicional saída de Porto Alegre: EUR 200,00 por pessoa.
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 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 e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.

