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Alemanha e Áustria

Saída: 21/05/2019 - Terça-feira Retorno: 05/06/2019 - Quarta-feira Duração da Viagem: 16 dias
Preço à vista: EUR 4.290,00 Preço parcelado: Consulte parcelamento
SOBRE A VIAGEM
A Alemanha é um dos países mais organizados do planeta, limpo e pontual, responsável e inteligente. E o
melhor é que não faltam animação, belas paisagens, história e cultura.
A Áustria tem um dos melhores índices de qualidade de vida da Europa (ou seja, do mundo), o país tem
paisagens que não parecem de verdade: picos nevados e esbeltos, bosques verdinhos, lagos cristalinos.
Nesse cenário idílico ainda há cidades magníficas, como Innsbruck, Salzburgo e nada menos que Viena, uma
das capitais mais imponentes e belas de todo o Velho Mundo.
VALORES

E$ 4.290,00 + E$ 290,00 (Taxas) Preço por pessoa em apartamento duplo.
Pagamento em Cheque ou dinheiro (50% + 50% até 15 dias antes do embarque)
Ou parcelamento em boletos:
E$ 4.390,00 + E$ 290,00 (Taxas)
* Pagamento em Boletos Mês a Mês ao câmbio vigente (último vencível p/ 15 dias antes do embarque)
Ou parcelamento em boletos e cartão:
E$ 4.490,00 + E$ 290,00 (Taxas)
Em Boletos Bancários gerados mês a mês ao câmbio vigente, Último Boleto vencível 15 dias antes do
embarque + saldo em até 4 X em cartão de crédito (Montante máximo a ser lançado em cartão = 40% do
valor total do pacote, que será passado 7 dias antes do embarque)
ITENS INCLUSOS
Passagem aérea em Classe econômica conforme roteiro;
Hospedagem em Hoteis 4* com café da manhã, em aptº matrimonial, duplo ou triplo;
Transporte em ônibus ou microonibus, dependendo o número de pessoas;
Guia acompanhante brasileiro durante toda a viagem;
Guias locais (língua portuguesa) em Berlim, Munique, Viena, Salzburgo;
Visitas panorâmicas segundo o programa;
Visitas: Museu Pergamon, Castelo de Heidelberg, Palácio de Sanssouci, Castelo de Wartburg, Castelo
Neuschwanstein, Fábrica de produção de relógios de cuco, Fazenda tradicional na Floresta Negra, com
degustação de queijos; Palácio de Linderhof;
Jantar típico em Munique;
Kit Turismo;

Seguro Viagem = 100 Mil Dólares de Cobertura.
ITENS NÃO INCLUSOS
Documentação: PASSAPORTE. (NÃO NECESSITA VISTO);
Taxas de Embarque + IRRF;
Alimentação que não mencionada no Roteiro como incluída;
Ingressos a locais que não mencionados no programa como incluído;
Passeios Opcionais, Ingressos à Museus, Igrejas e Santuários, Barco pelo Reno;
Maleteiros;
Despesas pessoais, telefones, lavanderia, Gorjetas a Guias e Motoristas;
Outros transportes que forem necessários, táxis e metrôs;
Pernoites extras e tudo que não constar como incluído.

ROTEIRO

1º Dia:
BRASIL / BERLIM
Pela manhã apresentação Aeroporto Afonso Pena (Curitiba/Pr). Embarque com destino a Europa. Conexão
em SP ou RJ. Voo noturno.

2º Dia:

BERLIM
Chegada ao aeroporto de Berlim e traslado ao hotel. A capital alemã é uma das cidades mais importantes da
Europa. Restante do dia livre. Pernoite em Berlim.
.

3º Dia:
BERLIM
Após café da manhã no hotel, saída para visitas pela cidade, com guia local, destacando o Palácio Bellevue,
West Side Gallery, o imponente Portão de Brandemburgo, o Reichstag, e Museu do Muro. Tempo livre para
almoço. Na parte da tarde, visita ao Museu Pergamon (entrada incluída). Regresso ao hotel. Pernoite Hotel
em Berlim.

4º Dia:
BERLIM / POSTDAM / ERFURT
Após café da manhã no hotel, saída em direção a Potsdam, onde visitamos o parque e o Palácio de Sanssouci
(entrada incluída). Continuação até Erfurt. Pernoite Hotel em Erfurt.

5º Dia:
ERFURT / COLÔNIA
Após café da manhã passeio pela cidade, onde conheceremos o Mosteiro Agostinho e a ponte
Krämerbrücke, a maior ponte construída e habitada (com 32 casas) da Europa. A viagem continua a
Eisenach. Visita ao Castelo de Wartburg (entrada opcional), onde Martinho Lutero traduziu a Bíblia. De
noite chegamos a Colónia. Pernoite Hotel.

6º Dia:
COLÔNIA/ BONN /ST. GOAR -CRUZEIRO PELO RENO / FRANKFURT
Após café da manhã no hotel, visita pela cidade, destacando a Catedral, Ponte Hohenzollern, Igreja de St.
Martin, entre outros. Saída para Bonn, chegada e almoço livre. Saída para St. Goar para embarque em
Cruzeiro pelo Reno até Mainz (Passeio Opcional). Chegada em Mainz a noitinha e transfer para Frankfurt.

Pernoite hotel em Frankfurt.

7º Dia:
FRANKFURT / HEILDELBERG / FLORESTA NEGRA
Café da manhã no hotel. Saída em direção a Heidelberg para visita ao seu famoso Castelo (entrada incluída).
Depois da visita, passeio pelo centro da cidade. Continuação da viagem em direção à Floresta Negra.
Chegada ao hotel na região. Em hora a determinar, transporte para o restaurante para jantar típico
(opcional). Pernoite Hotel.

8º Dia:
FLORESTA NEGRA / TITISEE / LINDAU / KEMPTEN
Café da manhã no hotel. Saída para visita a uma fábrica de produção de relógios de cuco e em seguida uma
visita a uma pequena fazenda tradicional, onde podemos saborear queijos regionais e conhecer a vida na
Floresta Negra (visitas incluídas). Ao meio-dia, parada no Lago Titisee. Viagem à pequena ilha de Lindau no
Lago de Constança, da qual terá uma vista maravilhosa aos Alpes. Depois, viagem a Kempten, uma antiga
cidade romana e metrópole da região do Allgäu. Pernoite Hotel em Kempten.

9º Dia:
NEUSCHWANSTEIN / WIESKIRCHE / OBERAMMERGAU / LINDERHOF / ABADIA DE ETTAL /
INNSBRUCK
Café da manhã no hotel. Saída em direção a Fussen, para visita ao Castelo de Neuschwanstein (entrada
incluída). Continuação até Oberammergau, com paragem em Wies para visita à Wierskirche (visita
exterior). Chegada a Oberammergau e almoço livre (não incluído). Da parte da tarde, viagem até Linderhof
para visita ao Palácio (entrada incluída). Continuação até à Abadia de Ettal para visita exterior. Continuação
da viagem até Innsbruck. Pernoite Hotel em Innsbruck.

10º Dia:
INSBURCK / MUNIQUE
Café da manhã no hotel. Da parte da manhã, visita pela capital do Tirol, destacando Goldenes Dachl,

Schloss Ambras e Hofkirche. Almoço livre. Da parte da tarde, viagem até Munique. Pernoite Hotel em
Munique.

11º Dia:
MUNIQUE
Café da manhã no hotel. Visita pela cidade, com guia local, destacando a praça principal Marienplatz e o seu
carrilhão, Neues Rathaus, Catedral e mercado Viktualienmarkt. Tempo livre. Nesta noite, jantar típico (sem
bebidas incluídas). Pernoite Hotel em Munique.

12º Dia:
MUNIQUE / SALZKAMMERGUT / SALZBURGO
Após café da manhã no hotel, saída para Salzkammergut. Chegada e visita panorâmica. Continuação até
Salzburgo. Restante do dia livre. Pernoite Hotel Salzburgo

13º Dia:
SALZBURGO / VIENA
Após café da manhã no hotel, saída para visita panorâmica da cidade, com guia local, destacando a Fortaleza
de Hohensalzburg, Palácio Mirabell, Schloss Hellbrunn, Getreidegasse e Catedral. Tempo livre para
almoço. Da parte da tarde, viagem até Viena. Restante do dia livre. Pernoite Hotel em Viena.

14° Dia:
VIENA
Café da manhã no hotel. Início das visitas pela capital austríaca, com guia local. Destaque para o imponente
conjunto do Hofburgo, Palácio residência de Inverno da família imperial, Praça dos Heróis, Praça Albertina,
Ópera de Viena. De seguida, passeio pela monumental avenida Rongstrasse, passando pelo Parlamento,
Câmara Municipal e Igreja Votiva. Paragem no Palácio Belvedere para apreciar os jardins. Visita ao Palácio
de Schonbrunn (entrada incluída). Regresso ao hotel e tarde livre. Pernoite Hotel em Viena.

15º Dia:
VIENA / BRASIL
Café da manhã no hotel. Em hora a determinar, transfer para o aeroporto para embarque no voo de
regresso ao Brasil.

16º Dia:
Chegada ao Brasil e conexão para Curitiba.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
OS PREÇOS E OS PACOTES SÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO. SALVO CONTRATOS
JÁ FIRMADOS E DEVIDAMENTE PAGOS
É facultado a operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, e cortes que forem
necessários. Eventuais cancelamentos (inclusive de voos, trens, etc) ou mudança de roteiro, por força
maior, alheio a vontade da operadora, que não seja de responsabilidade da mesma, não dará direito à
descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro fora Projetado, E Elaborado e
Contratado, entre as partes, antecipadamente em situações Normais de Clima, Tráfego e Política. Em toda
decisão será prioritário: 1- A segurança dos viajantes; 2 - A continuação da viagem e realização do roteiro.
Os horários são orientativos e passíveis de alterações dependendo de aduanas, ocorrências mecânicas,
climáticas e políticas. Eventualmente o grupo poderá ser dividido em 2 ou mais hotéis de categoria similar
por necessidade ou normas internas dos Hotéis.R
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