MERCADOS DE NATAL NA ALEMANHA
SAÍDA
SÃO PAULO

11 DIAS
8 NOITES

28/11/2020
08/12/2020

AÉREO E
TERRESTRE

Descubra e encante-se com os Mercados de Natal em Berlim, Dresden, Bamberg, Nürnberg e
Munique.

ITINERÁRIO
1º DIA - 28/11/2020 - SÃO PAULO / BERLIM
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo. Embarque em voo com destino a
Berlim.
2º DIA - 29/11/2020 - BERLIM
Chegada a Berlim. Traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre. Berlim é a vibrante
capital da Alemanha, uma cidade multicultural renomada por seus museus, eventos e vida
noturna, onde o moderno e o antigo convivem em harmonia. Saída em ônibus para visitar
Berlim iluminada, sem guia local. Retorno ao Hotel e jantar, podendo ser Fondue (sem
bebidas).
3º DIA - 30/11/2020 - BERLIM
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica para conhecer o Portão de Brandenburgo,
Parlamento Alemão (Reichstag), Igreja Comemorativa, a famosa Avenida Kurfürstendamm e
os remanescentes do muro que dividiu a cidade durante décadas, Checkpoint Charlie, a
Potsdammer Platz, Tiergarten, Alexanderplatz, entre outros. Tarde livre. Quem pensa em
Berlim costuma lembrar muitas vezes do Portão de Brandemburgo; durante décadas, ele foi
símbolo da separação das Alemanhas. Hoje ele é o centro de uma metrópole sempre
dinâmica, repleta de de arte, cultura e criatividade. O Kurfürstendamm, sinônimo de avenida
urbana elegante, a loja Kaufhaus des Westens, mais conhecida como KaDeWe, butiques
modernas e galerias requintadas caracterizam o lado ocidental da cidade, assim como os
bairros burgueses e a famosa vida noturna berlinense.
4º DIA - 01/12/2020 - BERLIM / DRESDEN
Café da manhã. Manhã livre. Saída com destino a Dresden. Chegada e hospedagem. Saída
para passeio de barco pelo Rio Elba com degustação do Christstollen, pão de frutas, típico
de Dresden. Restante do dia livre para conhecer os Mercados de Natal da cidade.
5º DIA - 02/12/2020 - DRESDEN
Café da manhã. Dia livre para conhecer a capital antiga da Saxônia. Também chamada de “Florença do Rio Elba, a cidade
alemã de Dresden é uma joia barroca às margens do Rio Elba. O grande compositor de ópera Richard Wagner estreou
inúmeras obras aqui nos anos de 1800. A cidade também é conhecida por ter um dos mais antigos Mercados de Natal do
país, com registros que remetem ao ano de 1434. A cada ano, Dresden se fortalece como metrópole cultural alemã.

6º DIA - 03/12/2020 - DRESDEN / BAMBERG / NÜRNBERG
Café da manhã. Saída para Nuremberg com breve parada em Bamberg, pequena cidade na
região da Francônia. Visita aos Mercados de Natal no centro histórico. Continuação da
viagem até Nuremberg. Chegada e hospedagem. 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.

7º DIA - 04/12/2020 - 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. Aproveite para conhecer o centro histórico da
cidade, incluindo o castelo, as igrejas góticas e suas praças típicas.
8º DIA - 05/12/2020 - NUREMBERG / MUNIQUE
Café da manhã. Saída com destino a Munique. Chegada e visita panorâmica com guia local,
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 bávaro à mercadorias exóticas, entre outros. Hospedagem. À noite,
visita ao Mercado de Natal da cidade.
9º DIA - 06/12/2020 - 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 - 07/12/2020 - MUNIQUE / SÃO PAULO
Café da manhã. Manhã livre. Em horário oportuno, traslado ao Aeroporto de Munique.
Chegada ao aeroporto para embarque em voo com destino a São Paulo.
11º DIA - 08/12/2020 - SÃO PAULO
Chegada a 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 Berlim;
Traslado hotel / aeroporto em Munique;
Guia acompanhante desde a saída do Brasil;
Guia local para os passeios nas cidades de Berlim e Munique;
Passeios e visitas de acordo com o programa;
Passeio de Barco com degustação de Christollen;
01 Jantar no hotel em Berlim, podendo ser Fondue (sem bebidas)
01 taça de Glühwein no Mercado de Natal em Nürnberg;
Cartão de assistência de viagem, plano Europa válido pelo período, para menores 70 anos;

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Novotel Nuernberg Centre Ville

Nuremberg

Maritim Hotel Berlim

Berlim

Maritim Hotel Dresden

Dresden

Leonardo Hotel München City Center

Munique

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 07.12.2019

ENTRADA DE R$3.794,00

ENTRADA DE R$4.739,00

+9X DE R$1.195,00

+9X DE R$1.532,00

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

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

TOTAL: R$14.547,00

TOTAL: R$18.530,00

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;
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 07/12/2019 (EUR 1,00 = R$ 4,870), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

