
 

 

 

 

  

 
DIA 01 – 27 DEZ (TER) – FRANKFURT: 
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre a sua disposição. Frankfurt o 
centro financeiro e comercial da Alemanha, está 
marcada pelos seus contrastes fascinantes entre o 
moderno e o histórico. Hospedagem no Hotel 
Mövenpick Frankfurt City****.  
 
DIA 02 – 28 DEZ (QUA) – FRANKFURT – HEIDELBERG 
– FLORESTA NEGRA – FREIBURG: 
Pela manhã traslado à cidade de Heidelberg para visitar 
ao seu famoso castelo. Logo passeio pelo centro 
histórico. Heidelberg, a cidade universitária mais antiga 
da Alemanha, é um dos lugares mais visitados devido à 
sua localização idílica às margens do rio Neckar. 
Continuamos o nosso roteiro até Freiburg. Explore esta 
adorável cidade e visite a sua famosa torre da igreja, 
conhecida como “a mais bela torre do Cristianismo”. 
Jantar e hospedagem no Novotel Freiburg am 
Konzerthaus****. 
 
DIA 03 – 29 DEZ (QUI) – FREIBURG – FLORESTA 
NEGRA – TITISEE – LINDAU – KEMPTEN: 
Após o café da manhã, viagem para a famosa região da 
Floresta Negra com suas paisagens de tirar o fôlego. 
Parada no Lago Titi. Viagem à pequena ilha de Lindau 
no Lago de Constança, da qual terá uma vista 
maravilhosa dos Alpes. Continuação do roteiro até 
Kempten. Hospedagem no bigBox Hotel Kempten****. 
 
DIA 04 – 30 DEZ (SEX) – KEMPTEN – 
NEUSCHWANSTEIN – WIESKIRCHE – 
OBERAMMERGAU – ABADIA DE ETTAL – MUNIQUE: 
O dia começa com uma visita ao castelo de 
Neuschwanstein, construído por Luís II, o famosos Rei  
 

 
Louco. Ao meio-dia viagem a Oberammergau, aldeia  
famosa pela sua representação da Paixão de Cristo e 
pelo seu artesanato. No caminho visita à Igreja 
Wieskirche (UNESCO). Depois breve parada na abadia 
beneditina de Ettal. nuação da viagem à cidade de 
Munique. Hospedagem no Hotel Holiday Inn Munich 
City Center****. 
 
DIA 05 – 31 DEZ (SAB) – MUNIQUE: 
Depois do café da manhã, visita das principais atrações 
conhecidas da cidade, finalizando na praça principal 
“Marienplatz” para admirar a prefeitura com seu 
famoso carrilhão. Munique, capital do estado federal da 
Bavária, é famosa pela sua “Festa da Cerveja” que é 
festejada no mês de setembro. À noite, celebre com um 
jantar de Réveillon num restaurante em Munique. 
Hospedagem no Hotel Holiday Inn München City 
Center****. 
 
DIA 06 – 01 JAN (DOM) – MUNIQUE: 
Manhã livre. À tarde, excursão aos arredores de 
Munique para visitar, por ex. o Allianzarena, o 
Olympiapark e o Palácio Nymphenburg. Durante a 
noite poderá desfrutar um jantar típico. Hospedagem 
no Hotel Holiday Inn Munich City Center ****.  
 
DIA 07 – 02 JAN (SEG) – MUNIQUE – ROTHENBURG 
OB DER TAUBER – FRANKFURT: 
Depois do café da manhã saída para Rothenburg ob 
der Tauber, uma das cidades mais bonitas e antigas da 
“Rota Romântica”. Passeio pela cidade dos sonhos para 
os românticos. Continuação da viagem a Frankfurt. O 
tour termina no aeroporto de Frankfurt por volta das 
19h. Depois traslado ao Hotel Mövenpick Frankfurt City 
para os passageiros que têm noites adicionais e… Fim 
dos nossos serviços. 

 
 

 

 



 
VALORES INCLUEM:  

 Transporte em carro, minivan ou ônibus de turismo durante todo o roteiro. 
 Guia em espanhol (motorista-guia para grupos com menos de 8 participantes). 
 Traslado de chegada do aeroporto de Frankfurt ao hotel do tour. 
 Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares. 
 Café da manhã buffet em todos os hotéis. 
 Visitas e excursões segundo o programação. 
 Jantar de Réveillon. 
 Jantar típico bávaro em Munique. 
 Entrada para o castelo de Heidelberg. 
 Entrada para o castelo de Neuschwanstein. 

 
 
PREÇOS POR PESSOA, EM EUROS, PARTE TERRESTRE: 

EM QUARTO DUPLO SUPLEMENTO INDIVIDUAL SUPLEMENTO MEIA PENSÃO 
EUR 1.222,00 EUR 360,00 EUR 255,00 

 
* Formas de Pagamento: A vista ou financiamento em até 06x, sendo entrada de 25% e saldo em até 05x no cartão de 
crédito ou cheque. 
* Necessário passaporte com validade mínima de 06 meses a partir da data do retorno. 
* Saída garantida com mínimo de 02 passageiros. 
 
 
VALORES NÃO INCLUEM: 
- Passagem aérea internacional. 
- Taxas de embarque. 
- Extras de caráter pessoal. 
- Gastos como lavanderia, telefonemas, etc. 
- Gorjetas ao guia e motorista. 
- Refeições não mencionadas. 
- Bebidas durante as refeições inclusas. 
- Seguro viagem/bagagem. 
- Visitas opcionais. 
- Em geral, qualquer outro conteúdo não especificado concretamente na seção “Valores Incluem”. 

 
** Consulte condições de cancelamento. 
 
 


