
 

 

PEREGRINAÇÃO À ALEMANHA, ÁUSTRIA E REP. TCHECA 
Junho de 2021  –  14 dias 

Pe. Roberto de Souza – Paróq. Sagrada Família – Toledo / PR 

 
07/06 (seg) – FOZ DO IGUAÇU / SÃO PAULO / LISBOA 
Embarque no aeroporto de Foz do Iguaçu em voo com destino a São Paulo, onde faremos conexão para 
Lisboa com a companhia aérea TAP. 
 
08/06 (ter) –  LISBOA / BERLIM  
Chegada em Berlim no final da tarde. Recepção e traslado para o hotel. Hospedagem e jantar.   
 
09/06 (qua) – BERLIM  

Café da manhã no hotel. Hoje teremos um dia inteiro para conhecer a história e o locais mais importantes 
da capital alemã. O nosso tour incluirá o check-point Charlie, local onde ficava a principal fronteira entre a 
antiga Alemanha Oriental e a Ocidental. Também veremos o Memorial do Holocausto, o Portão de 
Brandenburgo e a Postdamer Platz. Passaremos pela ilha dos museus e o Museu do Muro de Berlim, onde 
teremos uma noção melhor do que representou esta divisão de um país. Subiremos até a cúpula do 
Parlamento (mediante disponibilidade). Jantar no hotel.  

 

10/06 (qui) – BERLIM 

Café da manhã. Hoje faremos um passeio a Potsdam, cidade palaciana, símbolo do poder da Prússia, 
onde em 1945 se encontraram Truman, Stalin e Churchill para assinar o famoso “ Tratado de Postam”, 
visitando o Neues Palais, o “Versailles” da Alemanha e os jardins do Palácio de Sanssouci, residência 
privada do rei. Retorno a Berlim e tarde livre. Jantar no hotel. 

 
11/06 (sex) –  BERLIM    188km    DRESDEN     150km  PRAGA    
Café da manhã. Nossa viagem seguirá em direção à Rep. Tcheca. Mas ainda na Alemanha, faremos uma 
visita a cidade de Dresden, localizada às margens do Rio Elba. Esta cidade ficou marcada na história 
pelo fato de ter seu centro histórico totalmente destruído pelas bombas na Segunda Guerra, mas 
depois, foi totalmente restaurada e hoje é uma das principais cidades da Alemanha. Celebração da 
MISSA em uma igreja local. No final do dia, chegada em Praga. Hospedagem e jantar. 
 
 
12/06 (sab)  –  PRAGA  
Café da manhã, saída para a visita panorâmica da cidade com guia especializado, percorrendo as ruas 
principais e os monumentos do Bairro de Stare Mesto (cidade velha) e apreciaremos a majestosidade 
da Torre da Pólvora (estilo gótico), a Casa Municipal (art nouveau), o caminho real que começa na Rua 
Celetna e dirige-se à Praça da Cidade Velha, com a Igreja de Nossa Senhora de Thyn e o famoso relógio 
astronômico. Em seguida, e pela Rua Karlova, chega-se à Ponte de Carlos IV, a mais famosa da cidade. 
A visita termina na Praça da Cidade Velha. Celebração da Missa na Igreja de Nossa Senhora da Vitória, 
onde está a imagem original do Menino Jesus de Praga. Visita ao Castelo de Praga, com entradas 
incluídas. Jantar típico na cervejaria U Fleku, a mais antiga de Praga (1499), com uma cerveja 
incluída.  
 



 

 

13/06 (dom) –   PRAGA   310km  VIENA        
Café da manhã. Saída em direção a Viena, na Áustria. Chegada à tarde. Hospedagem no hotel e tempo 
livre. Jantar.  
 
14/06 (seg) –  VIENA   
Café da manhã. Realização de um passeio para conhecer os principais pontos turísticos da cidade. 
Veremos a Ópera de Viena, os prédios da Prefeitura e do Parlamento, o Palácio de Ofburg, a Catedral 
Gótica de Stephandom e o Palácio de Schonbrunn (visita externa). Visita aos jardins do Belvedere e à 
Catedral de São Estevão, padroeiro da cidade. No final do dia, alojamento no hotel e Jantar.  
 
15/06 (ter) -   VIENA    288km   HALLSTAT    72km   SALZBURGO     
Café da manhã.  Hoje faremos um passeio inesquecível percorrendo as belíssimas estradas austríacas. 
Nossa primeira parada será em Hallstat, localizada às margens do lago de mesmo nome, com suas 
casinhas alpinas e ruelas centenárias. Teremos tempo para desfrutar desta paisagem única. No final da 
tarde, chegada em Salzburgo. Hospedagem e jantar.  
 
16/06 (qua) – SALZBURGO 
Café da manhã.  Pela manhã visitaremos a bela Salzburgo. Cidade de nascimento do grande compositor 
Wolfgang Amadeus Mozart, é uma das mais diversificadas metrópoles da Europa: localizada no 
extremo norte dos Alpes, a elegância da cidade de igrejas barrocas se manifesta em sua arquitetura e 
opções culturais. O cartão-postal da cidade é o Festival de Salzburg, a mais importante celebração 
mundial da música clássica. Celebração da Missa em igreja local. Tarde livre para atividades pessoais. 
Sugerimos assistir a um concerto de música clássica. Jantar no hotel.  
 
17/06 (qui) – MUNIQUE   214km    NEUSCHWANSTEIN     133km SALZBURGO 
Café da manhã. Hoje retornaremos para a Alemanha. De ônibus seguiremos para Castelo de 
Neuschwanstein, construído por Luís II, o famoso "Rei Louco". Este impressionante castelo foi 
construído entre 1869 e 1886 em estilo neorromântico, à semelhança dos castelos medievais dos 
cavaleiros alemães. No final do dia, chegada em Munique. Hospedagem no hotel e jantar.  
 
18/06 (sex) –  MUNIQUE  
Café da manhã e visita panorâmica à cidade de Munique, capital da Baviera. O passeio terminará na 
praça principal, a Marienplatz, de onde é possível admirar o famoso edifício da prefeitura. Um dos 
pontos altos de nosso passeio será a visita ao Palácio Rezidenz. Celebração da Missa em igreja local. 
Tempo livre para atividades pessoais. À noite, jantar em uma tradicional cervejaria.  
 
19/06 (sab) – MUNIQUE / LISBOA / SÃO PAULO 
Café da manhã no hotel, e em horário oportuno, traslado para o aeroporto de Munique e embarque 

em voo com destino a São Paulo.  Conexão em Lisboa.  
 
20/06 (dom) – SÃO PAULO / FOZ DO IGUAÇU 
Chegada em São Paulo. Conexão para Foz do Iguaçu.  
 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros 

Valor total da passagem aérea U$ 1.240,00 (Dólares) 

Valor parte terrestre com café jantar € 2.600,00 (Euros) 
Suplemento para apartamento individual:  € 650,00 

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto) 

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

 Passagem aérea desde Foz do Iguaçu em classe econômica. Trechos 
internacionais voados com a TAP  

 Despacho de 01 mala de até 23kg por pessoa 
 Taxas de embarque nos aeroportos 
 Hotéis de categoria turística superior (4*) com café da manhã 
 Jantar diariamente nos hotéis 
 02 jantares especiais (Munique e Praga) em cervejarias 
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 
 Passeios conforme mencionados no programa 
 Acompanhante da Unitur desde o Brasil 
 Ingressos para as atrações visitadas: Palácio Rezidenz em Munique, 

Castelo Neuschwanstein c/ áudio-guia, Castelo de Praga e Palácio 
Sanssouci 

 Guias locais em português: Munique, Salzburgo, Viena, Praga, 
Dresden, Berlim e Potsdam 

 Kit de viagem Unitur: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-
documentos, etc 

 Seguro de viagem com cobertura de até U$ 100 mil Dólares) 

- Passaporte 
- Refeições não citadas no roteiro 
e bebidas 
- Passeios opcionais 

 

Condições de pagamento e inscrições: 

 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de Eur 300,00 (Trezentos Euros) que constitui parte 
do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. 

 A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. Aérea estiver operando 
no período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem. 

 Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que 
pode ser paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, 
convertidos em Euros no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do 
pacote. Os interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal deverão entrar em contato com a 
Unitur o quanto antes. 

 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que 
independem da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas 
cotações cambiais do Dólar, Euro, etc 

 


