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Alemanha Fabulosa |  2020

UM PAÍS FABULOSO
Alemanha é fabulosa em todos os sentidos, considerado um dos países mais limpos 
e organizados do planeta. Além de responsável e inteligente, não faltam animações e 
concertos, paisagens de cair o queixo, muita história e cultura. O nosso tour irá passar 
por Berlim, Colonia, Vale do Reno, Rudesheim, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo (Freiburg), 
Floresta Negra, Stuttgart,Rotemburg, Nuremberg e Munique.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Berlim

Chegada ao aeroporto de Berlim e traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia para os primeiros 

contatos com a cidade. Nota: Durante nossa estada em Berlim serão realizados os seguintes passeios 

opcionais: Berlim Noturno; Passeio guiado à maravilhosa cidade palaciana de Potsdam com entrada em 

um dos palácios e com visita aos jardins de Sanssouci.



2º Dia - Berlim

Café da manhã e visita da cidade, com destaque para: Alexanderplatz (coração da antiga Berlim Leste), 

e partes do famoso Muro de Berlim (construído pelos alemães de Leste, que separava não só as duas 

cidades, como todo um sistema econômico e político). Passaremos ainda pelas catedrais Protestante e 

Católica, a ilha dos Museus, a avenida Unter den Linden, a Universidade Humboldt, o Teatro da Ópera, as 

Portas de Brandemburgo (arco triunfal erguido no séc. XVIII), o Reichstag (atual parlamento alemão re-

centemente restaurado), e a Kurfürstendamm, centro de comércio e de entretenimento da cidade. Tarde 

e noite livres. Hospedagem.

3º Dia - Berlim > Colônia

Após o café da manhã, continuação de nossa viagem em direção a Colônia. Passagem junto de Hannover, 

cidade com um passado de alianças dinásticas com Inglaterra, e percurso através das belas paisagens 

de florestas da região da Baixa Saxônia. Parada para almoço livre. Chegada em Colônia durante a tarde, 

importante cidade no vale do rio Reno. Tempo livre para descobrir esta antiga colônia romana, célebre 

pela sua catedral, que alberga as relíquias dos 3 Reis Magos. Hospedagem.

4º Dia - Colônia > Cruzeiro no Reno > Rüdesheim > Frankfurt

Café da manhã no hotel. Saída em direcção ao Vale do Reno e embarque num maravilhoso cruzeiro, com 

um percurso encantador, ladeado de castelos e aldeias típicas, que nos fará recordar as lendas dos ir-

mãos Grimm e histórias de cavaleiros e fadas. Desembarque em Rüdesheim e continuação em direção à 

cidade de Frankfurt, a capital financeira da Alemanha e cidade natal de Goethe. Tempo livre para passear 

pela cidade, conhecendo a Praça Romerberg, onde em 1933 os nazistas queimaram milhares de livros, ro-

deada pelos lindos edifícios em enxaimel, com a Prefeitura, a Ópera e a igreja de S. Nicolau. Hospedagem.

5º Dia - Frankfurt > Heidelberg > Friburgo (Freiburg)

Café da manhã. Continuação da viagem entrando no estado de Hesse, onde nasceram os famosos ir-

mãos Grimm, autores de uma coletânea de contos infantis, como Hansel e Gretel e Cinderela. Chegada a 

Heidelberg e breve passeio a pé pelo centro desta cidade universitária, capital do estado de Baden-Wür-

tenberg. Tempo livre. Em seguida entraremos na região da Floresta Negra com destino à capital da região, 

a cidade de Friburgo. Tempo livre no centro histórico. Hospedagem na região de Friburgo.

6º Dia - Friburgo (Freiburg) > Floresta Negra > Stuttgart

Após o café da manhã, continuação para Gutach e entrada no museu etnográfico. Tempo livre. Em segui-

da, prosseguiremos por belíssimas paisagens da Floresta Negra, e faremos uma parada em Triberg, fa-

moso centro de produção de relógios de cuco. Almoço. De tarde, continuamos para Stuttgart, importante 

cidade industrial e famoso centro editorial. Visita do Museu Mercedes-Benz, onde poderemos ver a linha 

temporal de 130 anos de história da indústria automobilística. Hospedagem.

7º Dia - Stuttgart > Rotemburg > Nuremberg > Munique

Café da manhã. Saída para Rotemburg, uma das mais antigas e encantadoras cidades da Rota Romântica. 

Breve passeio de orientação, seguido de tempo livre. Continuação para Nuremberg, importante cidade 

da Alemanha, ligada a figuras ilustres da história alemã, como Dürer e Wagner. Tempo livre para almoço. 

De tarde, prosseguimos para Munique, capital do estado da Baviera, famosa pela sua Oktoberfest e uma 

das cidades mais encantadoras da Alemanha. Hospedagem.



8º Dia - Munique

Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade de Munique com destaque para a Prefeitura, a Praça 

da Ópera com o Palácio Real, a Avenida Maximillian e a Königsplatz. Tarde e noite livres, em que poderá 

visitar um dos muitos museus desta cidade, o campo de concentração de Dachau, ou ainda participar de 

um passeio opcional a fim de conhecer os jardins do Palácio Nymphenburg, o Marstallmuseum (Museu 

das Carruagens Reais) e ainda o Parque Olímpico, com subida à Torre Olímpica. Hospedagem. À noite, 

possibilidade de jantar numa das tradicionais cervejarias da cidade (opcional).

9º Dia - Saída de Munique

Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 

horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 

de regresso.

DATA

Consulte-nos a parte aérea na sua data preferida, citada no calendário de saídas:

Saídas 2020: 3 e 31 de maio; 28 de junho; 26 de julho; 23 de agosto; 20 de setembro.

INCLUI

8 Cafés da manhã buffet e 1 refeição em restaurante local;

Circuito em ônibus de turismo;

Traslados de chegada e de saída (traslados estão incluídos somente se recebermos a informação dos voos 

até 15 dias antes do início da viagem);

Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;

Taxas hoteleiras e de serviço;

Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);

Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu bilingue (português e espanhol);

Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Berlim e Munique: Outras Cidades e Locais comentados pelo 

nosso Guia: Colônia, Vale do Reno, Rüdesheim, Frankfurt, Heidelberg, Floresta Negra, Stuttgart, Rotemburg 

e Nuremberg;

Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Museu Etnográfico de Gutach (na Floresta 

Negra) e Museu da Mercedes;

Cruzeiro no rio Reno;

Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

 

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente especificado como Serviços Incluídos.

Observação: Sujeito a alteração de valores.

Parte aérea. Consulte-nos a parte aérea na sua data preferida, citada no calendário de saídas.
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VALOR POR PESSOA

Parte terrestre, valor por pessoa: desde 1.475,00 Euros.

Com possibilidade de embarque em Chapecó, SC. Sujeito a alteração de valor.


