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Alemanha Romântica e maravilhas da Suíça |  2020

CAMADAS DE HISTÓRIA E ARTE
A Alemanha, assim como a Suíça, são lugares incrivelmente românticos e com uma 
arquitetura que são um verdadeiro deleite para os olhos. Muitas épocas, estilos, você 
pode encontrar de tudo neste passeio incrível. E ainda, conhecer o Castelo de Neus-
chwanstein, que inspirou Walt Disney na animação “A Bela Adormecida”. O nosso tour 
passa por Berlim, Dresden, Nuremberg, Rotemburg, Heidelberg, Mannheim, Riquewihr,
Colmar, Strasbourg, Berna, Interlaken, Grindelwald, Lucerna, Zurique, Stein am Rhein, 
Schaffhausen, Innsbruck, Castelo de Neuschwanstein e Munique.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Berlim

Chegada no aeroporto de Berlim, recepção e traslado para o hotel. Check-in e Hospedagem. 

Notas: 1) De forma a garantir a sua participação em todos os passeios opcionais, aconselhamos que a sua 

chegada no aeroporto de Berlim seja até às 17h. 2) Durante nossa estada em Berlim serão realizados os 

seguintes passeios opcionais: Berlim à Noite e Passeio guiado à cidade palaciana de Potsdam.



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

Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia livre para visitas de gosto pessoal. Sugerimos 

conhecer a Ilha dos Museus, a Torre Alexander (café-restaurante giratório), fazer um passeio de barco no 

rio Spree, uma compra no KDW ou nas Galerias Lafayette.

4º Dia - Berlim > Dresden > Nuremberg

Café da manhã e saída em direção a Dresden, cidade apelidada de “Florença do Elba”. Passeio a pé para 

conhecermos alguns dos pontos mais importantes da cidade: o Zwinger, edifício palaciano que agrega 

vários museus; a Ópera, onde se estrearam óperas famosas como “Tannhäuser” ou o “Holandês Voador” 

de Wagner, o belo mural em faiança de Meissen conhecido como “O Cortejo dos Príncipes” e a Catedral. 

Tempo livre. Continuação para Nuremberg, importante cidade da Alemanha, que possui um valioso pas-

sado cultural. Tempo livre. Hospedagem.

5º Dia - Nuremberg > Rotemburg > Heidelberg > Mannheim

Após o café da manhã, continuação da viagem até Rotemburg, uma das mais antigas e encantado-

ras cidades da Rota Romântica. Passeio a pé para descobrir os pontos mais belos desta linda cidade. 

Tempo livre. De tarde, continuação para Heidelberg, onde faremos um breve passeio a pé pelo centro 

histórico e comercial desta cidade universitária. Tempo livre e, em horário a indicar, continuação para 

Mannheim. Hospedagem.

6º Dia - Mannheim > Riquewihr > Colmar > Strasbourg

Café da manhã e continuação da viagem pela rota dos vinhos, passando por pequenos povoados viní-

colas da Alsácia: Chatênois, St. Hyppolyte, Bergheim, Ribeauvillé - que produz os famosos “Traminner” e 

“Riesling”- e Riquewihr (a pérola da região vinícola). Continuação para Colmar, cidade de arquitetura tipica-

mente alemã e com seu bairro da “Petite Venise”, no qual as casas ficam voltadas para os canais. Tempo 

livre para almoço. De tarde, continuação para Strasbourg, capital da Alsácia. Chegada e visita guiada do 

centro, com destaque para a Catedral e para o bairro da “Petite France”, com suas belas casas de madeira 

decoradas de flores. Hospedagem.

7º Dia - Strasbourg > Berna > Interlaken

Café da manhã e início da viagem para Berna, capital da Suíça, com um belíssimo centro histórico. Che-

gada e breve passeio no centro da cidade, com destaque para a Fonte Zähringen, a Torre do Relógio e o 

Fosso dos Ursos. Tempo livre. Continuação para Thun e início de passeio de barco ao longo de belíssimas 

paisagens de montanhas, prados verdes e casas tradicionais. Chegada a Interlaken, situada entre os lagos 

Thun e Brienz. Restante do dia livre e hospedagem.



8º Dia - Interlaken > Grindelwald > Zurique

Café da manhã no hotel e saída para a belíssima povoação de Grindelwald, da qual se desfruta de uma 

paisagem impressionante para os picos de Mönch, Eiger e Jungfrau. Aqui tomaremos o teleférico que nos 

leva até o pico de First, de onde poderemos usufruir de espetaculares vistas sobre os Alpes Bernenses. 

Regresso a Grindelwald e tempo livre. Continuação para Zurique, capital financeira da Suíça, onde fare-

mos um breve passeio a pé no centro com subida ao mirante de Lindenhof. Hospedagem.

9º Dia - Zurique > Lucerna > Zurique

Café da manhã e saída para Lucerna, uma das mais bonitas cidades da Suíça. Breve passeio de orientação 

no centro, onde conhecerá o ex-líbris da cidade, a Kapellbrücke - célebre ponte de madeira construída 

no séc. XIV sobre o Rio Reuss. Tempo livre. Sugerimos um fabuloso passeio opcional ao Monte Pilatus, 

subindo no trem de cremalheira mais inclinado do mundo e descendo de teleférico, disfrutando de vistas 

inesquecíveis sobre os Alpes e sobre o Lago de Lucerna. Regresso a Zurique. Hospedagem.

10º Dia - Zurique > Stein Am Rhein > Quedas do Reno > Innsbruck

Após o café da manhã, saída para Stein am Rhein, encantadora vila medieval no norte da Suíça, famosa 

por seu centro histórico bem preservado, com fachadas pintadas e casas em estilo enxaimel. Na chega-

da, breve passeio orientativo, seguido de tempo livre. Continuação para Neuhausen am Rheinfall para 

admirarmos as fantásticas “Quedas do Reno”. Prosseguimento para Innsbruck, a capital do Tirol austríaco. 

Breve passeio de orientação a pé no belíssimo centro histórico, no qual se destacam o Telhado Dourado, 

a Praça Velha e a Rua Marietheresien. Hospedagem.

11º Dia - Innsbruck > Neuschwanstein > Munique

Café da manhã e saída em direção à região da Baviera, na Alemanha, onde visitaremos um dos mais belos 

e românticos castelos da Europa: o Castelo de Neuschwanstein. Mandado construir pelo rei Luís II da Ba-

viera na metade do século XIX, este castelo serviu de inspiração a Walt Disney para o seu conhecido filme 

“A Bela Adormecida” (entrada e visita). Continuação para Munique, capital da Baviera, da cerveja e da BMW. 

Jantar e Hospedagem. Nota - Durante nossa estada em Munique serão realizados os seguintes passeios 

opcionais: Jantar numa das tradicionais cervejarias da cidade; Passeio guiado aos jardins do Palácio Nym-

phenburg, Museu das Carruagens Reais e Parque Olímpico com subida à torre olímpica.

12º 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 com os seus magníficos edifícios de 

inspiração neoclássica. Tarde e noite livres. Hospedagem.

13º 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

Saídas 2020: 3 e 31 de Maio; 28 de Junho; 23 de Agosto; 20 de Setembro.



INCLUI

12 Cafés da manhã buffet e 1 refeição;

Circuito em ônibus de turismo;

Traslados de chegada e 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 em idioma português;

Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Berlim, Strasbourg e Munique;

Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Dresden, Nuremberg, Rotemburg, Heidelberg, Man-

nheim, Riquewihr, Colmar, Berna, Interlaken, Grindelwald, Lucerna, Zurique, Stein am Rhein, Quedas do 

Reno, Innsbruck;

Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Catedral de Strasbourg e Castelo 

de Neuschwanstein;

Passeio de Barco no Lago Thun;

Subida em teleférico ao Monte First, em Grindelwald;

Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas;

NOTA: As bebidas à refeição não estão incluídas.

 

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.

VALOR POR PESSOA

Parte terrestre: valor desde 2.605,00 Euros.

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