
Circuito Germânico

21/08/2018 a 05/09/2018 – 16 dias

Cidades/Lugares: Berlim, Celle, Hamburgo, Colônia, Sankt Goarshausen, Rüdesheim, Heidelberg, 
Titisee, Ilha de Mainau, Lucerna, Principado de Lichtenstein, Innsbruck, Salzburgo, Munique, Castelo 
de Neuschwanstein e Rothenburg ob der Tauber.

Itinerário
1º DIA – SÃO PAULO / BERLIM – Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo. Embarque
em voo com destino a Berlim.

2º DIA – BERLIM – Chegada em Berlim e 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.

3º  DIA –  BERLIM – Café  da  manhã.  Pela  manhã  visita  panorâmica  para  conhecer  o  Portão  de
Brandenburgo,  Parlamento Alemão,  Igreja Comemorativa,  a famosa Avenida Kurfürstendamm e os
remanescentes do muro que dividiu a cidade durante décadas. Tarde livre.

4º DIA – BERLIM – Café da manhã. Dia livre.

5º  DIA –  BERLIM  /  CELLE  (278  KM)  /  HAMBURGO  (120  KM)  – Café  da  manhã.  Saída  para
Hamburgo passando por  Celle,  cidade conhecida  desde  o  ano  de 990,  considerada a  pérola  da
Alemanha por suas casas em estilo enxaimel. Chegada em Hamburgo. Hospedagem. Restante do dia
livre.

6º DIA – HAMBURGO / COLÔNIA (425 KM) – Café da manhã. Visita panorâmica em Hamburgo.
Após,  continuação da viagem até Colônia,  para conhecer a catedral  gótica com suas altas torres.
Hospedagem.

7º DIA – COLÔNIA / SANKT GOARSHAUSEN (133 KM) / RÜDESHEIM (33 KM) –  Café da manhã.
Saída para Sankt  Goarshausen para passeio de barco pelo Rio Reno (ingresso incluso).  Às suas
margens avistam-se vinhedos,  castelos e fortalezas.  Nomes como Assmansshausen,  Bacharach e
Loreley se tornarão familiares.  Desembarque em Rüdesheim. Hospedagem. Noite livre.  Sugerimos
visita a Drosselgasse, ruela mundialmente famosa, com apenas 144m de comprimento.

8º DIA – RÜDESHEIM / HEIDELBERG (126 KM) / TITISEE (217 KM) –  Café da manhã. Saída com
destino a Titisee.  Parada em Heidelberg,  esta romântica cidade nas margens do Rio Neckar para
conhecer o Castelo de Heidelberg (ingresso incluso), uma das mais famosas ruínas da Alemanha,
símbolo desta cidade universitária.  Continuação pela Floresta Negra até o Lago Titisee.  Chegada.
Hospedagem.

9º DIA – TITISEE / ILHA DE MAINAU (92 KM) / LUCERNA (140 KM) – Café da manhã. Saída para
visita a Ilha de Mainau (ingresso incluso), que em qualquer época do ano se apresenta exuberante:
pertence à família do Conde de Bernadotte, que a transformou em um paraíso de flores. Continuação
da viagem pelo interior da Suíça até Lucerna. Chegada. Hospedagem.

10º DIA – LUCERNA – Café da manhã. Saída para visita ao Monte Títlis (ingresso incluso). Restante
do dia livre.



11º DIA – LUCERNA / PRINCIPADO DE LICHTENSTEIN (132 KM) / INNSBRUCK (176 KM) – Café
da manhã. Saída com destino a Innsbruck passando pela cidade de Vaduz, capital do Principado de
Liechtenstein.  Continuação  pelo  Tirol  até  Innsbruck,  centro  de  olimpíadas  de  inverno.  Chegada.
Hospedagem. Oportunidade de passeio a pé pelo centro da cidade e conhecer o “Telhado de Ouro”. À
noite, saída para assistir a um show típico, com 1 bebida incluída.

12º DIA – INNSBRUCK / SALZBURGO (186 KM) / MUNIQUE (145 KM) –  Café da manhã. Saída com
destino a Salzburg para breve visita a cidade natal de Mozart. Continuação da viagem passando pelo
lago Chiemsee até Munique. Chegada. Hospedagem.

13º  DIA  –  MUNIQUE  /  CASTELOS  NEUSCHWANSTEIN  E  HOHENSCHWANGAU  (128  KM)  /
MUNIQUE (128 KM) – Café da manhã. Saída para visita ao Castelo de Neuschwanstein (ingresso
incluso),  um  dos  castelos  de  Ludwig  II,  conhecido  como  o  “Rei  Louco”.  Após,  visita  ao  Castelo
Hohenschwangau (ingresso incluso), pertence à família de Ludwig II. Retorno a Munique.

14º DIA – MUNIQUE – Café da manhã. Saída para passeio panorâmico pela cidade conhecendo seus
principais  monumentos.  A capital  da  Baviera  é  famosa  pela  sua  Festa  da  Cerveja  (Oktoberfest),
celebrada  em  setembro.  O  símbolo  da  cidade  são  as  duas  torres  da  Catedral  da  Virgem
(Frauenkirche), em estilo gótico e que são visíveis a quilômetros de distância. Outro destaque é a
Marienplatz,  praça  dominada  pela  antiga  prefeitura  de  estilo  neogótico,  em  cuja  torre  ressoa  o
Glokenspiel, famoso carrilhão que marca pontualmente a hora em três momentos do dia: 11:00, 12:00
e 17:00,  quando se pode assistir  ao espetáculo das figuras que contam um pouco da história da
região. Passagem pelo Palácio das Ninfas, construído em estilo barroco e que serviu como residência
para os reis da Baviera. Tarde livre.

15º DIA – MUNIQUE / ROTHENBURG OB DER TAUBER (248 KM) / FRANKFURT (183 KM) / 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 no aeroporto embarque em voo com destino a São Paulo.

16º DIA – SÃO PAULO – Chegada a São Paulo.
Até a próxima viagem!

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;

 Traslados aeroporto/hotel/aeroporto em Berlim e Frankfurt;

 Guia acompanhante desde a saída do Brasil;

 Passeios e visitas de acordo com o programa;

 Cruzeiro pelo Rio Reno de St. Goarshausen até Rüdesheim;

 Ingresso ao Castelo de Heidelberg, Neuschwanstein e Hohenschwangau;

 Ingresso para visita à Ilha de Mainau;

 Ingresso para visita ao Monte Títlis;

 Show em Innsbruck incluindo 01 bebida;



 Guias locais em Berlim, Hamburgo e Munique falando português ou espanhol;

 Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 75 anos;

 Kit viagem.

Não Incluso
 Taxas de embarque;

 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.

*Hotéis Previstos

CIDADE HOTEL CAT.

Berlim
Leonardo Hotel Berlin
Royal

4*

Hamburgo Steigenberger Hotel 4*

Köln Maritim Köln 4*

Rüdesheim Hotel Traube 4*

Titisee Maritim Titisee Hotel 4*

Lucerna Hotel Astoria 4*

Innsbruck Grauer Bär 4*

Munique
Maritim Hotel 
München

4*

*Poderão ser substituidos por hotéis da mesma categoria.

Observações
 Reservas sujeitas a disponibilidade;

 Saída garantida com mínimo 20 passageiros;

 Taxas de embarque estimadas em EUR 150,00 por pessoa;
 Adicional para embarque em Porto Alegre ou Florianópolis EUR 200,00 por pessoa;

https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-royal-hotel-berlin-alexanderplatz
https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-royal-hotel-berlin-alexanderplatz
https://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-muenchen/uebersicht#hotel_content?utm_campaign=yext&utm_source=mun
https://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-muenchen/uebersicht#hotel_content?utm_campaign=yext&utm_source=mun
http://www.grauer-baer.at/
https://www.astoria-luzern.ch/
https://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/titiseehotel-titisee-neustadt/uebersicht#hotel_content?utm_campaign=yext&utm_source=tis
https://www.carathotels.de/ruedesheim/hotel/
https://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-koeln/uebersicht#hotel_content?utm_campaign=yext&utm_source=kol
https://www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/deutschland/hamburg/steigenberger-hotel-hamburg


 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;

 Caso o veículo para o transporte designado tenha banheiro a bordo, seu uso não está permitido 
durante a viagem pela legislação laboral Europeia, pois os motoristas não podem ser responsáveis 
pela higiene dos mesmos. No entanto durante todos os trajetos serão efetuadas várias paradas 
técnicas;

 Sem prejuízo das multas contratuais cabíveis, a companhia aérea cobra multa em caso de 
cancelamento e pedido de reembolsos e estas serão repassadas ao cliente;

 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.

VALORES:
EM APARTAMENTO DUPLO: EUR3.770,00 + EUR107,00 (IRRF)
EM APARTAMENTO INDIVIDUAL: EUR4.270,00 + EUR128,00 (IRRF)
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