
16 /08 - PORTO ALEGRE – LISBOA
Apresentação no Aeroporto para voo para embarque com destino a Berlim com conexões.

17/08 - LISBOA - BERLIM
Chegada a Berlim e deslocamento para o hotel. Restante do dia livre para começar 
a explorar com a nossa coordenadora de grupo, esta vibrante cidade que reúne o 
antigo e o novo. Jantar e pernoite em Berlim. 

18 /08  - BERLIM
Café da manhã. Dia para conhecer as principais atrações de Berlim. Cruzaremos o 
Portão de Brandenburgo que dividia até o final dos anos 80 a Alemanha Oriental e 
Ocidental. Passaremos pelos restos do muro que dividia as duas Alemanhas, pelo 
Parlamento e pela movimentada Avenida Kurfürstendamm. Conheceremos 
também a região onde ficava a antiga Berlim Oriental, que tem como marco a torre 
de TV que se destaca no horizonte. Tarde livre para visitar algum museu ou 
somente passear pela cidade. Jantar e pernoite em Berlim.

19 /08  -  BERLIM / POSTDAM / BERLIM
Café da manhã. Sairemos em direção a Postdam onde visitaremos o Palacio de 
Sanssouci , um dos mais belos da Europa, em estilo rococó e com extensos 
jardins, classificados com Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Retorno a 
Berlim, jantar e pernoite.  

20 /08  -  BERLIM – DRESDEN – NUREMBERG
Café da manhã e saída para Dresden, uma das cidades mais belas da Alemanha, 
situada às margens do rio Elba chamada também de a `Florença do Elba`, que 
sofreu grandes danos durante bombardeio da aviação norte-americana, mas 
atualmente recobrou sua antiga beleza arquitetônica. Continuação da viagem com 
destino a Nuremberg.  Jantar e pernoite em Nuremberg.

21 /08  -  NUREMBERG 
Café da manhã. Dia para conhecer a belíssima cidade de Nuremberg. Maior cidade 
da região da Franconia e segunda maior cidade da Baviera, porém com um centro 
histórico que ainda remete as cidades medievais. Nuremberg é conhecida pelos 
seu lindo Mercado de Natal e pelo pão de mel. Jantar e pernoite em Nuremberg. 

22 /08  – NUREMBERG / ROTHENBURG OB DER TAUBER
Café da manhã. Seguiremos em direção a Rothenburg Ob der Tauber, na Rota 
Romântica, uma das cidades mais pitorescas da Alemanha e famosa por suas lojas de 
enfeites de Natal. Na praça central cercada de prédios históricos a atração é o relógio 
astronômico de onde saem bonequinhos duas vezes por dia encenando um 
acontecimento da cidade. Tempo livre para percorrer sem pressa esta adorável 
cidade. Jantar e pernoite em Rothenburg. 

23 /08  – ROTHENBURG OB DER TAUBER - MUNIQUE
Café da manhã. Sairemos em direção a Munique capital da Baviera, famosa pela festa 
da cerveja, a Oktoberfest. Chegada e restante do dia livre para passear pela cidade. 
Jantar e pernoite em Munique.

24 /08  -  MUNIQUE
Café da manhã. Sairemos para um passeio pela cidade, destacando a Marienplatz, praça 
dominada pela antiga prefeitura, em estilo neogótico. Na praça o destaque é o Glokenspiel, 
famoso carrilhão que marca pontualmente a hora em três momentos do dia. Passaremos 
pelo Palacio Nynphenburg, em estilo barroco. Jantar e pernoite em Munique.

25 /08  -  MUNIQUE – BMW – OLYMPIAPARK – ALLIANZ ARENA
Café da manhã. Hoje conheceremos o Mundo BMW, complexo que reúne a fábrica da 
marca, prédios de administração e o museu BMW. Conheceremos também o Allianz 
Arena, estádio inaugurado no final de 2005, e sede do Bayern de Munique.  Seguiremos 
para uma visita ao Parque Olímpico, construído para os Jogos Olímpicos de 1972, o 
Olympiapark  é um pulmão verde de mais de 300 hectares de extensão que atualmente é 
uma das principais atrações turísticas de Munique. Jantar e pernoite em Munique. 

26/08 - MUNIQUE – NEUSCHWANSTEIN – LINDERHOF – 
INNSBRUCK
Café da manhã. Prosseguiremos viagem em direção a Áustria. Nossa primeira parada 
será  em  Schwangau visitar o famoso Castelo de Neuschwanstein ou popularmente 
conhecido como Castelo da Cindelera, construído pelo rei Ludwig II, o “Rei Louco”.  
De lá seguiremos até o Palácio de Linderhof nas proximidades de Oberammergau e 
da Abadia de Ettal. No fim da tarde atravessaremos os Alpes para chegar em 
Innsbruck, na Áustria.  Jantar e pernoitem Innsbruck. 
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27/08 - INNSBRUCK
Café da manhã. Dia para conhecer esta cidade encantadora no meio dos Alpes, centro 
de esportes de inverno. No centro da cidade o telhado de ouro, com 2657 telhas de 
cobre cobertas de ouro, de onde o imperador Maximiliano observava a vida da cidade 
durante o seu governo. Jantar e pernoite em Innsbruck.  

28/08 - INNSBRUCK – LAGO DE CONSTANÇA – ILHA DE 
MAINAU - TITISEE
Café da manhã. Sairemos em direção ao Lago de Constança, na fronteira da 
Alemanha e Austria, o maior lago alemão. Chegaremos até a Ilha de Mainau, 
exuberante em qualquer época do ano, pertence ao Conde de Bernadotte, que a 
transformou em um paraíso de flores. No final do dia seguiremos para Lago Titisee no 
coração da Floresta Negra. Jantar e pernoite no Lago de Titisee. 

29/08 - LAGO TITISEE – HEIDELBERG - RÜDESHEIM
Café da manhã. Pela manhã podermos passear pela região do Lago de Titsee, famoso 
pelos relógios cuco, de onde saem vários passeios de barco. Seguiremos para 
idelberg, romântica cidade nas margens do Rio Neckar para conhecer o Castelo, uma 
das mais famosas ruinas da Alemanha. Continuação da viagem para Rüdesheim. 
Onde podermos passear pela Drosselgasse, rua famosa pelas tabernas de vinho. 
Jantar e pernoite em Rudesheim. 

30/08 - RÜDESHEIM – ST. GOARSHAUSEN - COLÔNIA
Café da manhã. Rüdesheim é conhecida por ser porta de entrada dessa região e por 
ser parte de uma região vinícola famosa pela uva Riesling. Seguiremos para passeio 
de barco até St. Goarshausen por um dos trechos mais bonitos do Rio Reno 
conhecido pela concentração de castelos. Famoso também aqui é a Lenda da Loreley, 
a sereia encantada do Reno. No final do dia, seguiremos até Colônia. Jantar e pernoite 
em Colônia. 

31/08 - COLÔNIA / FRANKFURT 
Café da manhã. Sairemos para um passeio para conhecer esta cidade de traços 
romanos, às margens do Reno. No centro da cidade, está a imponente Catedral, 
cartão postal de Colônia e o calçadão de pedestres com o comercio local para as 
últimas compras.  No final do dia seguiremos para Frankfurt. Jantar e pernoite na 
região do aeroporto em Frankfurt. 

01/09 - FRANKFURT/ PORTO ALEGRE
Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a 
Porto Alegre com conexão. Chegada em Porto Alegre e ... até a próxima viagem.

VALORES POR PESSOA

HOTELARIA

BERLIM - Abba Berlin Hotel 
NUREMBERG  - Park Plaza Nürnberg 
ROTHENBURG OB DER TAUBER - Hotel und Gasthof Rappen 
MUNIQUE - Holiday Inn Munich-City Centre 
INNSBRUCK - Hotel Bierwirt in Innsbruck
FLORESTA NEGRA - Hotel Hofgut Sternen 
RUDESHEIM - Parkhotel Rüdesheim in Rhein
COLONIA - NH Hotel Köln Altstadt 
FRANKFURT - NH Frankfurt Airport West 

PARTE AÉREA (VÔOS PREVISTOS - VÔOS DOMÉSTICOS A SEREM DEFINIDOS)

Voo          Partida  Chegada  Horário de partida/chegada

TAP Portugal 118  Porto Alegre Lisboa   Ter 16/ago 19:05-Qua 17/ago 09:55

TAP Portugal 530  Lisboa   Berlim   Qua 17/ago 12:00 16:30

TAP Portugal 571  Frankfurt  Lisboa   Qui 01/set 06:05 08:15

TAP Portugal 117  Lisboa   Porto Alegre Qui 01/set 10:15 17:35

VALOR INCLUI:

• Passagem aérea desde Porto Alegre
• 15 noites de hospedagem com café da manhã e jantar
• Transporte em ônibus de turismo durante todos os passeios
• Guia acompanhante qualificado de língua portuguesa durante o passeio 
• 1 x visita guiada em português ou espanhol a Berlim 
• Entrada e visita guiada ao Castelo Sanssouci (com guias de áudio)
• City tour guiado em português ou espanhol em Dresden 
• City tour guiado em português ou espanhol em Nuremberg
• City tour guiado em português ou espanhol em Rothenburg
• City tour guiado em português ou espanhol em Munique 
• Visita gratuita da BMW-Welt
• Visita guiada em português ou espanhol à Allianz Arena Munich 
• Entrada e visita guiada ao Castelo Neuschwanstein 
• Visita ao Castelo de Linderhof (SUJEITO A DISPONIBILIDADE)
• City tour guiado em português ou espanhol em Innsbruck
• Entrada da Ilha Mainau
• Entrada Castelo de Heidelberg incluindo passeio de funicular
• Passeio de barco no rio Reno Rüdesheim - St. Goarshausen 
• City tour guiado em português ou espanhol em Colônia com catedral
• Seguro de saúde e assistência viagem
• Acompanhamento de coordenador de viagem Paralelo 30 para um mínimo de 25 pessoas

DOCUMENTAÇÃO PARA VIAGEM:
• Passaporte com validade mínima de 6 meses desde o inicio da viagem

• Visto para a Alemanha e Áustria

• Consulte sobre as restrições de entrada pela pandemia do Covid 19 

Rua Borges de Medeiros, 44 Sala 401 - São Leopoldo - RS

Entrada – EUR 1645 + 9 x EUR 390

EUR 4645 + taxas EUR 190

PARCELAMENTO

À VISTA

Valores para referência, o pagamento deve ser feito em reais ao câmbio do 
dia do fechamento.

SUPL. SINGLE EUR 840

CIRCUITO GERMÂNICO
Alemanha e Áustria


