
06 /12 - PORTO ALEGRE / VIENA
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque com destino a Viena 
com conexões.

07/12 - VIENA
Chegada à elegante cidade de Viena . Seguiremos ate o hotel para descansar. 
Hospedagem. 

08/12 - VIENA
Café da manhã. Hoje descobriremos as maravilhas de Viena, desfrutando de um 
passeio turístico matinal por esta linda e histórica cidade. Nossa visita guiada 
permitirá que você veja os pontos turísticos mais icônicos de Viena, enquanto 
aprende sobre sua história colorida e às vezes turbulenta. Depois de um delicioso 
almoço em uma cafeteria tradicional, teremos tempo livre para visitar um dos 
Mercados de Natal. Jantar no hotel. Hospedagem.

09/12 - VIENA - PALÁCIO DE SCHOENBRUNN
Café da manhã. Nossa visita de hoje é no Palácio de Schoenbrunn, um dos 
edifícios mais venerados de Viena que deslumbra os visitantes com sua riqueza 
imperial e decoração luxuosa. Originalmente um parque recreativo, o palácio foi 
construído pela primeira vez no século XVII como um retiro. Schoenbrunn, que 
significa "bela primavera" foi continuamente expandido e melhorado até se tornar 
o palácio colossal que vemos hoje. Com mais de 1400 quartos, vastos jardins e 
ricamente esplêndida história, o Palácio de Schoenbrunn nos dá uma visão da 
cultura e da história do país. Desfrutaremos de um café com apfelstrudel na 
cafeteria do Palacio antes de retornar para o hotel. Tarde livre. Jantar no hotel. 
Hospedagem em Viena.

10/12 - VIENA – MERCADOS DE NATAL
Café da manhã. Hoje teremos o onibus e o guia a disposição para visitarmos os 
Mercados de Natal de Viena como o "Spittelberg” o mercado de Mercado de Natal 
no "Rathausplatz" ou ainda o Mercado de Natal no "Karlsplatz" que acontece a 20 
anos em frente à igreja do Karl. Jantar no hotel em Viena. Hospedagem. 

11/12 - VIENA / SALZBURG / MUNIQUE
Café da manhã. Depois de desfrutar de um apetitoso café da manhã, nos 
despediremos de Viena  e seguiremos para Salzburgo, uma cidade inspiradora 
cênica e musicalmente distinta de elegância. Repleta de arquitetura barroca e 
localizada em uma área de beleza panorâmica, Salzburgo oferece aos visitantes 
uma riqueza de oportunidades de iluminação cultural. Faremos um passeio a pé 
por esta notável metrópole, admirando as belas torres e cúpulas da Catedral de 
Salzburgo, construída no estilo barroco e lar de muitos artefatos religiosos 

inestimáveis dentro. Desfrutaremos de um vinho quente no tradicional mercado de 
Natal em Salzburgo. Pela tarde continuaremos viagem para Munique. Jantar no 
hotel em Munique. Hospedagem.

12/12 - MUNIQUE
Café da manhã. Iniciaremos um passeio a pé para admirar a bela arquitetura e 
pontos turísticos de Munique, passando pelos imponentes edifícios ao redor do 
Marienplatz (Praça de Maria), incluindo a dramática arquitetura gótica da Antiga 
Prefeitura. A impressionante fachada da Prefeitura Nova com seu alegre e animado 
e melódico glockenspiel. Caminharemos até o Odeonsplatz, com sua grande praça 
e edifícios, construídos  no século XIX. Durante o passeio, desfrutaremos de um 
vinho quente (mulled) no mercado de Natal na famosa Marienplatz, a praça central. 
Pela tarde teremos tempo para  mais um mercado de Natal, como o Tollwood, 
Schwabing ou Mercado de Natal castle Seefeld. Jantar no hotel em Munique. 

13/12 - MERCADOS DE NATAL EM MUNIQUE
Café da manhã. Sairemos de ônibus, para desfrutar de uma espetacular visita ao  
Palácio de Nymphenburg, um edifício verdadeiramente lindo. O Englischer Garten 
(Jardim Inglês), com seus extensos terrenos completos com pontes, cachoeiras, 
flora e fauna, é uma parada maravilhosa no nosso passeio Munique. Parada para  
um almoço tradicional em um pub cervejeiro de Munique, saboreando salsicha 
branca com Brezn e um copo de cerveja para ter  energia suficiente para a tarde, com 
tempo livre para descobrir mais dos Mercados de Natal. Jantar no hotel em 
Munique. Hospedagem.

14/12 - MUNIQUE / REGENSBURG / MUNIQUE
Café da manhã. Sairemos para um passeio especial para a cidade de Regensburg, 
localizada a aproximadamente 90 minutos ao norte de Munique. O grande centro 
medieval da cidade é um Patrimônio Mundial da UNESCO. Na cidade velha há 
diversos edifícios históricos que iremos descobrir pelo passeio. Apesar de sua 
arquitetura histórica, Regensburg também é conhecida por sua "Historische 
Wurstkueche", cozinha típica onde você pode comer as melhores salsichas. Depois 
de uma parada gastronômica na casa real do castelo, seguiremos para o Palácio de 
St. Emmeram, que é a residência do Príncipe de Thurn & Taxis. No pátio há um lindo 
mercado de Natal. As luzes brilham pelo pátio enquanto o edifício do Palácio fornece 
um cenário deslumbrante. Depois de tempo livre, retornaremos para Munique. 
Jantar no hotel em Munique. Hospedagem.

15/12 -  MUNIQUE / VIENA / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Em horário oportuno traslado ao aeroporto para embarque com 
destino a Porto Alegre com conexões.  Chegada em Porto Alegre e ... até a próxima 
viagem

 

  

  

Saída:
      06 DEZEMBRO 2022
                                10 dias e 08 noites

Mercados de Natal na
ÁLEMANHA e AUSTRIA

51 3037.3522   paralelo30turismo.com.br Rua Borges de Medeiros, 44 Sala 401 - São Leopoldo - RS

SENSAÇÕES



VALORES POR PESSOA - Em EUROS
(em acomodação dupla)

PARTE AÉREA (VÔOS PREVISTOS)

Voo             Partida  Chegada  Horário de partida/chegada

TAP Portugal 118 Porto Alegre Lisboa,   Ter 06/dez 21:10 Qua 07/dez 11:00
TAP Portugal 1274 Lisboa   Vienna   Qua 07/dez 14:20 18:50
TAP Portugal 551 Munique  Lisboa   Qui 15/dez 06:05 08:20
TAP Portugal 117 Lisboa   Porto Alegre Qui 15/dez 11:00 19:20

VALOR INCLUI:

• Passagem aérea desde Porto Alegre
• 8 noites de hospedagem com café da manhã e jantar
• Guia local falando português acompanhando o roteiro
• 1 taça de vinho quente em Munique
• Um almoço em cervejaria em Munique
• Visita e entrada ao Castelo de Thurn und Taxis em Regensburg
• Uma taça de vinho quente em Salzburg
• Um almoço em cafeteria tradicional em Viena
• Visita com audioguias no castelo de Schoenbrunn
• Um café com apfelstrudel no Palacio de Schoenbrunn
• Seguro saude de assistência em viagem
• Acompanhamento de coordenadora de viagem Paralelo 30 Turismo para um 
grupo de no mínimo 15 pessoas

HOTÉIS PREVISTOS

• MUNIQUE – Leonardo City Olympiapark München ou similar

• VIENA – Áustria Trend Hotel Ananas ou similar

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

• Passaporte com validade mínima de 6 meses desde o inicio da viagem

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

Mercados de Natal na
ALEMANHA e ÁUSTRIA

51 3037.3522   paralelo30turismo.com.br Rua Borges de Medeiros, 44 Sala 401 - São Leopoldo - RS

Entrada – EUR 1346 + 9 x EUR 299

EUR 3699 + taxas EUR 195

PARCELAMENTO

À VISTA

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

SUPL. SINGLE EUR 450

SENSAÇÕES
CULTURAL


