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Pacote

8 dias

MAIS SERVIÇOS
Se quer levar tudo preparado
antecipadamente, para além do
detalhado no itinerário, propomos adicionalmente incluir:
• Visita Museu e Campo
de concentração de
Sachsenhausen em Berlim.
• Visita com guia local
e entrada na Igreja de
S. Tomás na cidade de
Leipzig.
• 1 jantar (dia 7) e 1 almoço
(dia 5).
• Jantar especial em
Munique, numa cervejaria
típica Alemã (dia 2).

DESDE

1.075
€
2 m.p.
GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

as saídas do circuito

BERLIM

DATAS DE INÍCIO

Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out

ALEMANHA,
A ROTA ROMÂNTICA

20
03 24
08 22
19
16
07 21

DIA 01 (QUARTA) MUNIQUE

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel

Munique
Tulip Inn Munich Messe ***
Nuremberg
Maritim Nuremberg ****
Erfurt
Mercure Altstadt ****
Berlim
Intercity Haupbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

Localização

(Cidade)
(Centro)

Chegamos à Europa
Chegada ao aeroporto e traslado ao
hotel. Às 19:30 h, terá lugar a reunião
com o guia na recepção do hotel, onde
conheceremos o resto dos participantes.
Alojamento.

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Cidade)

Consultem possíveis trocas de hotéis na
página 305 deste catálogo.
O PREÇO INCLUI

• Estadia em regime de
alojamento e café da manhã
buffet.
• 2 almoços incluídos de
acordo com itinerário.
• Ônibus de luxo durante todo
o percurso.
• Traslados de chegada e partida.
• Guia acompanhante profissional durante o percurso em
ônibus, independentemente
do número de passageiros.
• Visitas panorâmicas com guia
local em Munique, Nuremberg
e Berlim e um sem fim de visitas com nosso guia correio.
• Visita interior ao Castelo de
Neuschwanstein.
• Bolsa de viagem e seguro
turístico.
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DIA 02 (QUINTA) MUNIQUE

Região da Baviera
Café da manhã. Visita panorâmica
onde percorreremos os pontos mais
interessantes da cidade como a Catedral de Nossa Senhora de Munique, a
rua Neuhausser Strasse, terminando na
famosa praça Marienplatz e admirar
seu famoso carrilhão. Opcionalmente
jantar numa cervejaria típica Alemã.
Alojamento.
DIA 03 (SEXTA) MUNIQUE –
CASTELO NEUSCHWANSTEIN –
FUSSEN – MUNIQUE

E mais castelos
Café da manhã. Começaremos o dia
com uma visita ao Castelo de Neuschwanstein, mandado construir por
Luis II da Baviera, O Rei Louco, uma
maravilhosa construção de encantar
que inspirou Walt Diney na criação do

castelo da Bela Adormecida. Almoço
em Fussen com tempo livre nesta cidade
aos pés dos Alpes Alemães. Pela tarde regresso a Munique. Alojamento.
DIA 04 (SÁBADO) MUNIQUE –
ROTEMBURGO – NUREMBERG

A Rota Romântica
Café da manhã. Partida até à rota
romântica com breve paragem em
Dinkkelsbuhl, uma das povoações mais
belas da rota. Chegada a Rotemburgo
e tour de orientação. Almoço e tempo livre. Continuação até Nuremberg.
Alojamento.
DIA 05 (DOMINGO) NUREMBERG –
BAMBERG – ERFURT

Cidades medievais
Café da manhã. Visita panorâmica da
antiga capital imperial Alemã. Desfrutaremos do seu lindo e bem conservado
centro histórico, veremos as muralhas
medievais e o edifício onde se celebrou
o famoso julgamento de Nuremberg.
Partida para Bamberg com paragem e
Erfurt. Tour de orientação desta cidade
conhecida como a Roma de Turingia,
uma das cidades medievais mais belas
do país. Alojamento.
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DIA 06 (SEGUNDA) ERFURT –
LEIPZIG – BERLIM

A cidade da música
Café da manhã. Partida para Leipzig
para efetuar um tour de orientação desta cidade muito ligada à vida de Johann
Sebastian Bach. Continuação a Berlim.
Alojamento.
DIA 07 (TERÇA) BERLIM

Capital liberada e livre
Café da manhã e visita panorâmica
com a Porta de Brandemburgo, Reichstag,
Unter den Linden, Alexander Platz, memorial ao Muro de Berlim, etc. Possibilidade
de visitar opcionalmente algum dos Museus de Berlim e o Campo de Concentração de Schasenhausen. Alojamento.
DIA 08 (QUARTA) BERLIM –
CIDADE DE ORIGEM

Volta a casa
Café da manhã e tempo livre até à hora
do traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

GARANTIMOS
Tour Leader

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Percurso completo Muc/Ber (8 dias)
Pacote “mais serviços”
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LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

as saídas do circuito

As visitas locais e opcionais
serão com guias em Espanhol mais com
conhecimentos em língua portuguesa.

