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Assessoria & reservas

ESTAMOS COM PRAZER 
A SUA DISPOSIÇÃO.

Tel. +49 (0)7529/971360
brazil@miller-incoming.de

 Sua equipe da Miller Incoming

Catálogos 2022/23

Ampla oferta de viagens à Alemanha, 
Suíça e Áustria. Solicite o seu catálogo 
Viagens de Inverno e Deluxe!

 . Natal e Réveillon
 . Saídas Garantidas
 . Viagens de Trem
 . Viagens em Família
 . Viagens Ativas
 . Viagens Privadas

 . Escapadas
 . Experiências Únicas
 . Eventos especiais
 . Viagens de Luxo

O nosso catálogo principal está com um novo visual e 
repleto de ideias de viagens diferentes e sofisticadas. 
Temos o prazer em apresentar nosso Catálogo 2022/23.

Nossos destinos Alemanha, Áustria e Suíça, oferecem in-
finitas opções de viagens. Seja uma viagem culinária, de 
luxo ou uma viagem ativa, seja em grupos ou FIT. Viagens 
para conhecer as paisagens encantadoras, os pontos turís-
ticos, como castelos e museus, as nossas cidades moder-
nas e românticas podem ser perfeitamente combinadas. 
Inspire-se com as nossas opções de viagem.

Novidades deste catálogo
„Fora das Rotas Tradicionais” é um novo tema de viagens 
em nosso catálogo. Esse tipo de viagem é ideal para este 
momento que vivemos. Pois ela evita as rotas mais fre-
quentadas, sendo possível desfrutar de toda a beleza dos 
destinos tranquilamente, sem se preocupar com as aglo-
merações. As Saídas Garantidas contam com um conceito 
de higiene muito bem organizado. Também inovamos os 
transportes de todas a saídas Garantidas, que agora terão 
no máximo 30 participantes, sendo assim uma viagem em 
pequenos grupos!

DELUXE - 16 dias de puro luxo em três países! Conheça a 
nossa proposta de turismo de luxo pela Alemanha, Áustria 
e Suíça, com certeza vale a pena!

Novidades no escritório
Temos ultilizado os últimos meses para avançar em nos-
sa digitalização. Conte com uma colaboração mais flexível 
e ainda mais fácil. Todos os nossos preços, programas de 
viagens, excursões, passeios pela cidade, serviços de guia 
e traslados, bem como os textos descritivos, estarão futu-
ramente disponíveis através de uma interface API. Entre 
em contato para mais informações!

Esse ano recebemos em nossa equipe o no estagiário Ce-
sar Cortéz e queríamos desejar as nossas mais sinceras e 
carinhosas boas-vindas!

Vamos olhar para o futuro juntos e de forma positiva, com 
clientes satisfeitos e ótimas experiências de viagem.

Atenciosamente!

Joachim Miller
(CEO)
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Selfdrive

Flexibilidade e liberdade são o lema! Nas viagens 
Selfdrive, é você quem dirige e viaja pelos nossos 

destinos, no seu próprio ritmo e sem horários 
definidos. Decida quais lugares deseja visitar e nós 

organizaremos os hotéis e o alguel do veículo!

 R Excelente seleção de hotéis
 R Veículo de aluguel, com quilometragem  
 ilimitada, franquia zero e seguro obrigatório
 R Itinerário detalhado / informativo

Viagem Independente

Descubra nossos destinos de forma independente. 
Organizamos a reserva do seu hotel, passeios e 
excursões. Perfeito para aqueles que gostam de 
conhecer museus, parques, praças, entre outros 

lugares, por conta própria e a qualquer hora. Mo-
bilidade total, seja de transporte público, de trem, 

de táxi ou de bicicleta.

 R Total liberdade
 R Recomendado para passageiros independentes
 R Itinerário detalhado / informativo

Viagens de Trem

Os sistemas ferroviários alemão e suíço são conhe-
cidos como os mais eficientes da Europa. Os trens 
oferecem uma maneira rápida, confortável e muito 
segura de viajar. Descubra todas as paisagens dos 

sonhos no conforto do trem.

 R Conforto e segurança nos trens
 R Viagem organizada incl. excursões, sem  
 guia acompanhante
 R Viagem em trens panorâmicos pela Suíça

 R Todos os nossos tours podem ser feitos em grupo
 R Variedade de temas: música, arquitetura,  
 gastronomia, religião, história, entre outros
 R Opção com valor para grupo, na pág. 64

Viagens em Grupos privados

Precisa de ideias para seu grupo privado, uma As-
sociação Cultural ou uma Organização? Podemos 
oferecer qualquer um de nossos tours como uma 
viagem de grupo. Adaptamos nossos roteiros de 

acordo com suas preferências e ideias. 

Saídas Garantidas

Uma excelente alternativa para desfrutar de 
uma viagem de qualidade a um preço acessível, 
acompanhada por um guia profissional que fala 
português/espanhol. Nossas saídas garantidas 

são projetadas para os passageiros, que desejam 
compartilhar suas impressões e experiências. 

 R Viagem em grupo com datas fixas
 R Saídas Garantidas a partir de 2 pessoas
 R NOVO 2021: grupos com no máx. 30 pessoas  

Viagens Privadas

Não há melhor maneira de descobrir um país, do 
que no conforto de um veículo exclusivo, com um 
motorista-guia sempre à sua disposição e falando 
português. A viagem privada é a mais confortável 

e individual possível, perfeita para aqueles que 
querem aproveitar o tempo seja sozinho, a dois, 

com os amigos e/ou com a família.

 R Motorista-guia que fala português
 R Passeios que atendam aos desejos do passageiro
 R Especial: Viagem de Luxo
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Alemanha

República 
Tcheca

Eslováquia

Hungria

Polônia

Itália

Eslovênia

França

Bélgica

Holanda

Heidelberg

Innsbruck

Montreux

Floresta 
Negra

Distrito dos 
Lagos

Rota 
Romântica Floresta 

Bávara

Suíça

Áustria

Colônia

Reno 
Romântico

Vale do Ruhr

Parque nacional 
Mar de Wadden

Bem-vindo

Rota dos 
Contos de 

Fadas

Berlim
1

Munique
2

Rothenburg
3

Floresta
Negra

4

Zurique
6

Glacier Express
9

Neuschwanstein

5

Salzburgo
7

Viena
8

Harz

Floresta da 
Turíngia

O berço de 
Martinho Lutero Bosque 

do Spree

Distrito dos Lagos 
Mecklenburg

Warnemünde

Rothenburg

Zurique

Berlim
Possui uma combinação fascinante entre história, cultura e vida 
moderna; o Portão de Brandenburg, o Museu Pergamon e a 
Praça Potsdam, refletem essa grande mistura.

1

Munique
É a porta de entrada para os Alpes da Baviera. Mundialmente famo-
sa pelo „Festival da Cerveja“ (Oktoberfest) e pelo clube de futebol 
Bayern München, com seu impressionante estádio Allianz-Arena.

2

Uma das joias da „Rota Romântica“ e uma das poucas cidades 
alemãs que se manteve intacta desde sua construção.3

Floresta Negra
É uma das regiões mais bonitas da Alemanha, repleta de densas 
florestas e vilas pitorescas. É também a casa dos relógios cuco e 
do delicioso bolo Floresta Negra.

4

Castelo Neuschwanstein
É um dos castelos neogóticos mais famosos e espetaculares 
do mundo. Também é conhecido mundialmente por ter sido 
inspiração para a Walt Disney na construção do “Castelo da 
Cinderela”.

5

Localizada no coração da Europa, esta cidade metropolitana une 
a vida urbana criativa com a natureza maravilhosa.6

Salzburgo
A cidade natal de Mozart está listada como Patrimônio Mundial 
da UNESCO e foi o local de filmagem do conhecido filme 
„A Noviça Rebelde“.

7

Viena
A capital da Áustria é famosa por suas óperas, sua arquitetura 
barroca, sua música, o Prater, seus belos parques, seu bolo de 
chocolate Sachertorte e muito mais.

8

Glacier Express
Com suas janelas panorâmicas, que chegam até o teto, o Glacier 
Express oferece paisagens únicas e impressionantes, atravessan-
do a cordilheira alpina através de 91 túneis e 291 pontes.

9

Lucerna

Hamburgo
Esta pérola hanseática é uma das cidades mais visitadas da Ale-
manha e encanta os visitantes com sua impressionante arquitetura 
gótica de tijolos vermelhos.

10

Hamburgo
10

Dresden

Frankfurt
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

Palácio de Linderhof. Este é um dos três cas-
telos construídos pelo rei Luís II da Baviera e 
o único onde viveu por mais tempo. Depois 
breve parada à Abadia Beneditina de Ettal. 
Continuação da viagem à cidade de Mu-
nique. Hospedagem no Hotel Holiday Inn  
Munich City Centre****.

  Munique  
Visita das atrações conhecidas da ci-

dade, finalizando na praça principal “Ma-
rienplatz” para admirar a prefeitura com 
seu famoso carrilhão. Munique, a capital 
do estado da Baviera é famosa pela sua 
Festa da Cerveja “Oktoberfest”, que é co-
memorada no mês de setembro. Tempo 
livre. Durante a noite desfrutará de um 
jantar típico. Hospedagem no Hotel Holi-
day Inn Munich City Center****.

  Munique - Rothenburg ob der 
Tauber - Nuremberg

Hoje o tour continua ao longo da Rota Ro-
mântica. Saída para Rothenburg ob der 
Tauber, uma das cidades mais belas e an-
tigas da rota. Passeio pela encantadora 
cidade dos sonhos dos românticos. Conti-
nuação para Nuremberg, a segunda maior 
cidade da Baviera. Hospedagem no Hotel 
Park Plaza ****.

5

6

  Frankfurt
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e 

traslado ao hotel. Resto do dia livre à sua 
disposição. Frankfurt, o centro financeiro e 
comercial da Alemanha, está marcada pe-
los seus contrastes fascinantes entre o mo-
derno e o histórico. Hospedagem no Hotel  
Maritim Frankfurt****.

  Frankfurt - Heidelberg - Friburgo
Pela manhã traslado à cidade de Heidel-

berg para visitar o seu castelo famoso. Logo 
depois, passeio pelo centro histórico. Heidel-
berg, a cidade universitária mais antiga da 
Alemanha, é um dos lugares mais visitados 
devido à sua localização idílica às margens do 
rio Neckar. A viagem continua pela Rota Alta da 
Floresta Negra, com paisagens impressionan-
tes, como o Lago Mummel onde fará uma bre-
ve parada. Chegada em Friburgo e breve visita 
pela cidade. Hospedagem no Hotel Novotel 
am Konzerthaus****.

1

2

   Friburgo - Lindau - Kempten
Após o café da manhã, visita a uma pe-

quena fazenda tradicional local, incluindo uma 
deliciosa degustação de queijos e tempo para 
conhecer um pouco sobre a vida na Floresta 
Negra. A viagem continua à pequena ilha de 
Lindau, no Lago de Constança, da qual terá 
uma vista maravilhosa dos Alpes. Depois, via-
gem para a cidade de Kempten. Hospedagem 
no bigBOX Hotel Kempten****.

  Neuschwanstein - Wieskirche - 
Oberammergau - Linderhof - 

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 da Igreja 
Wieskirche (UNESCO). Pela tarde visita do 

3

4

 R Uma mistura entre cidades modernas e tradicionais com belas paisagens 
 R Deixe-se encantar pelo mundo dos Alpes e a rota romântica
 R Conheça o famoso Castelo de Neuschwanstein, conhecido como Castelo da Cinderela

Alemanha Romântica

  Nuremberg - Würzburg - Frankfurt
Após o café da manhã haverá uma vi-

sita guiada pela cidade de Nuremberg. Em 
seguida, saída para Frankfurt com parada 
na cidade de Würzburg, que forma o limi-
te norte da “Rota Romântica”. O tour ter-
mina no aeroporto de Frankfurt por volta 
das 19h. Depois traslado ao Hotel Maritim 
Frankfurt para os passageiros que têm noi-
tes adicionais.

7

Viagem Privada
7 Dias de/a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Todos os serviços da viagem em grupo
 . Motorista-guia exclusivo durante todo  

 o roteiro (Motorista + guia extra,  
 sob solicitação)
 . Transporte em veículo de categoria  

 superior (como Mercedes Vito ou similar) 

Saída Garantida
7 Dias de/a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus  

 de turismo durante todo o roteiro
 . Guia acompanhante durante todo  

 roteiro (motorista-guia para grupos com  
 menos de 8 pessoas)
 . Traslado de chegada do aeroporto de  

 Frankfurt ao hotel do tour
 . Hospedagem em quarto duplo nos   

 hotéis mencionados ou similares
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o programa  

 indicado
 . Jantar típico bávaro em Munique
 . Entradas aos Castelos de Heidelberg,  

 Neuschwanstein e ao Palácio de Linderhof
 . Visita de uma fazenda na Floresta Negra 

com degustação de queijos

Saída Garantida

Datas 2022
 

Guia 
bilíngue 

Guia em 
espanhol

Abril 10 1.125,-

Maio 08 22 1.125,-

Junho 12|26 1.125,-

Julho 10 24 1.125,-

Agosto 07 21 1.125,-

Setembro 04|18* 1.389,-

Outubro 09 16 1.125,-

Novembro 20 1.125,-

Dezembro 27** 1.175,-

Supl. 
individual

345,-

Supl. individual Oktoberfest .......... 545,-
Desc. terceira pess. em cama extra: ..5%
Supl. meia pensão do 1° ao 5° dia: ... 245,-

Prenight/Postnight em Frankfurt:
em individual..................................129,-
em duplo .......................................... 79,-
em triplo ........................................... 69,-

* durante Oktoberfest em Munique
** Outro itinerário

Castelo de Neuschwanstein | Alemanha

Rothenburg | Alemanha

Lago Forggensee, Baviera | Alemanha

Viagem Privada
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 3.385,-

4 2.159,-

6 1.645,-

Supl. individual 335,-

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

  Erfurt - Frankfurt
Depois do café da manhã passeio pela 

cidade, onde conhecerá o Mosteiro Agosti-
nho e a ponte Krämerbrücke, a maior ponte 
construída e habitada (com 32 casas) da Eu-
ropa. A viagem continua a Eisenach. Visita ao 
Castelo de Wartburg, onde Martinho Lutero  
traduziu a Bíblia (entrada não incluída). De 
noite chegada a Frankfurt. Hospedagem no 
Hotel Maritim Frankfurt****.

  Frankfurt - Heidelberg - Friburgo
Pela manhã traslado à cidade de Heidel-

berg para visitar o seu castelo famoso. Logo 
depois, passeio pelo centro histórico. Heidel-
berg, a cidade universitária mais antiga da 
Alemanha, é um dos lugares mais visitados 
devido à sua localização idílica às margens do 
rio Neckar. A viagem continua pela Rota Alta 
da Floresta Negra, com paisagens impres-
sionantes, como o Lago Mummel onde fará 
uma breve parada. Chegada em Friburgo e 
breve visita pela cidade. Hospedagem no Ho-
tel Novotel am Konzerthaus****.

   Friburgo - Lindau - Kempten
Após o café da manhã, visita a uma 

pequena fazenda tradicional local, incluin-
do uma deliciosa degustação de queijos e 
tempo para conhecer um pouco sobre a 
vida na Floresta Negra. A viagem continua 
à pequena ilha de Lindau, no Lago de Cons-
tança, da qual terá uma vista maravilhosa 
dos Alpes. Depois, viagem para a cidade de 
Kempten. Hospedagem no bigBOX Hotel 
Kempten****.

        Neuschwanstein - Wieskirche - 
Oberammergau - Linderhof - 

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 da Igreja 
Wieskirche (UNESCO). Pela tarde visita do 
Palácio de Linderhof. Este é um dos três cas-

7

8

9

10

  Frankfurt
Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. 

Resto do dia livre à sua disposição. À primeira
vista, Frankfurt é uma cidade que impressio-
na pelos seus edifícios altos, vista de perto é 
aconchegante e encantadora. Hospedagem no 
Hotel Maritim Frankfurt****.

  Frankfurt - Rüdesheim - 
St. Goar- Colônia

Pela manhã traslado a Rüdesheim. Breve re-
corrido pelo centro histórico da cidade. Logo 
em seguida fará uma viagem de barco, que 
mostra o trecho mais pitoresco do rio Reno: 
o vale de Loreley. Depois de desembarcar em 
St. Goar, continuação da viagem em direção a 
cidade de Colônia. Passeio pela cidade. Hos-
pedagem no Novotel Köln City ****.
 
  Colônia - Hamburgo

Depois do café da manhã partida a Ham-
burgo. Ao chegar realizará uma visita panorâ-
mica pela cidade, que deve a sua fama mun-
dial à elegância das suas antigas avenidas, ao 
seu porto, o qual é o segundo maior na Euro-
pa, e ao conhecido bairro de St. Pauli. Hospe-
dagem no Mercure Hotel Hamburg City****.

1

2

3

  Hamburgo - Berlim
Pela manhã tempo livre. Pela tarde tras-

lado a Berlim. Hospedagem no Hollywood 
Media Hotel****.

  Berlim
Pela manhã, subirá a torre de televisão, 

onde é possível desfrutar de uma vista ma-
ravilhosa sobre a capital da Alemanha. Em 
seguida, conhecerá lugares históricos como a 
avenida „Unter den Linden“, restos do muro 
de Berlim e o Portão de Brandemburgo. Tam-
bém poderá descobrir a parte mais moderna 
da capital como o Parlamento Alemão e a 
Praça “Potsdamer Platz”. Tarde livre. Hospe-
dagem no Hollywood Media Hotel****.

  Berlim - Potsdam - Erfurt
Depois do café da manhã continuação 

da viagem a Potsdam, onde conhecerá o 
parque e o Palácio de Sanssouci (UNESCO). 
No caminho para Erfurt, breve parada na 
cidade de Halle, para visitar a fábrica de 
chocolate Halloren. Continuação a Erfurt, 
conhecida como a “Roma da Turíngia” pela 
sua beleza arquitetônica. Hospedagem no 
Radisson Blu Hotel Erfurt****.

4

5

6

 R De norte a sul e de leste a oeste: conheça todos os cantos da Alemanha
 R Berlim, Hamburgo, Munique e Frankfurt: descubra as metrópoles alemãs
 R Com 3 castelos românticos e o maravilhoso Palácio Sanssouci

Alemanha Fascinante

telos construídos pelo rei Luís II da Baviera e 
o único onde viveu por mais tempo. Depois 
breve parada à Abadia Beneditina de Ettal. 
Continuação da viagem à cidade de Mu-
nique. Hospedagem no Hotel Holiday Inn  
Munich City Centre****.

  Munique  
Visita das atrações conhecidas da ci-

dade, finalizando na praça principal “Ma-
rienplatz” para admirar a prefeitura com 
seu famoso carrilhão. Munique, a capital 
do estado da Baviera é famosa pela sua 
Festa da Cerveja “Oktoberfest”, que é co-
memorada no mês de setembro. Tempo 
livre. Durante a noite desfrutará de um 
jantar típico. Hospedagem no Hotel Holi-
day Inn Munich City Center****.

     Munique - Rothenburg ob der 
Tauber - Nuremberg

Hoje o tour continua ao longo da Rota 
Romântica. Saída para Rothenburg ob der 
Tauber, uma das cidades mais belas e an-
tigas da rota. Passeio pela encantadora 
cidade dos sonhos dos românticos. Conti-
nuação para Nuremberg, a segunda maior 
cidade da Baviera. Hospedagem no Hotel 
Park Plaza ****.

     Nuremberg - Würzburg - Frankfurt
Após o café da manhã haverá uma 

visita guiada pela cidade de Nuremberg. 
Em seguida, saída para Frankfurt com pa-
rada na cidade de Würzburg, que forma o 
limite norte da “Rota Romântica”. O tour 
termina no aeroporto de Frankfurt por vol-
ta das 19h. Depois traslado ao Hotel Mari-
tim Frankfurt para os passageiros que têm 
noites adicionais.

11

12

13

Viagem Privada
13 Dias de/a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Todos os serviços da viagem em grupo
 . Motorista-guia exclusivo durante todo  

 o roteiro (Motorista + guia extra,  
 sob solicitação)
 . Transporte em veículo de categoria  

 superior (como Mercedes Vito ou similar) 

Saída Garantida

Datas 2022
 

Guia 
bilíngue 

Maio 02 2.055,-

Junho 20 2.055,-

Julho 04 2.055,-

Agosto 01 2.055,-

Setembro 12* 2.595,-

Outubro 10 2.055,-

Supl. 
individual

675,-

Desc. terceira pess. em cama extra: ..5%
Supl. meia pensão do 1° ao 11° dia: ...535,-

Prenight/Postnight em Frankfurt:
em individual..................................129,-
em duplo .......................................... 79,-
em triplo ........................................... 69,-

* Durante Oktoberfest em Munique

Hamburgo | Alemanha

Palácio de Linderhof | Alemanha

Viagem Privada
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 6.435,-

4 3.879,-

6 3.025,-

Supl. individual 639,-

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas

Saída Garantida
13 Dias de/a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo durante todo o roteiro
 . Guia acompanhante durante todo o 

roteiro (motorista-guia para grupos com 
menos de 8 pessoas)

 . Traslado de chegada do aeroporto de 
Frankfurt ao hotel do tour

 . Hospedagem em quarto duplo nos  
hotéis mencionados ou similares

 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o programa 

indicado
 . Passeio de barco pelo rio Reno
 . Subida à torre de televisão
 . Visita da fábrica de chocolate Halloren 

em Halle, com degustação
 . Jantar típico bávaro em Munique
 . Entradas ao Palácio Sanssouci em Pots-

dam e aos Castelos de Heidelberg, Neu-
schwanstein e ao Palácio de Linderhof

 . Visita de uma fazenda na Floresta Negra 
com degustação de queijos
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

de Wartburg, onde Martinho Lutero tradu-
ziu a Bíblia (entrada não incluída). De noite 
chegada a Frankfurt. Hospedagem no Hotel 
Maritim Frankfurt****.

  Frankfurt - Heidelberg - Friburgo
Pela manhã traslado à cidade de Heidel-

berg para visitar o seu castelo famoso. Logo 
depois, passeio pelo centro histórico. Heidel-
berg, a cidade universitária mais antiga da 
Alemanha, é um dos lugares mais visitados 
devido à sua localização idílica às margens do 
rio Neckar. A viagem continua pela Rota Alta 
da Floresta Negra, com paisagens impres-
sionantes, como o Lago Mummel onde fará 
uma breve parada. Chegada em Friburgo e 
breve visita pela cidade. Hospedagem no Ho-
tel Novotel am Konzerthaus****.

   Friburgo - Lindau - Kempten
Após o café da manhã, visita a uma 

pequena fazenda tradicional local, incluin-
do uma deliciosa degustação de queijos e 
tempo para conhecer um pouco sobre a 
vida na Floresta Negra. A viagem continua 
à pequena ilha de Lindau, no Lago de Cons-
tança, da qual terá uma vista maravilhosa 
dos Alpes. Depois, viagem para a cidade de 
Kempten. Hospedagem no bigBOX Hotel 
Kempten****.

   Neuschwanstein - Wieskirche - 
Oberammergau - Linderhof - 

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 da Igreja 
Wieskirche (UNESCO). Pela tarde visita do 
Palácio de Linderhof. Este é um dos três cas-
telos construídos pelo rei Luís II da Baviera e 
o único onde viveu por mais tempo. Depois 
breve parada à Abadia Beneditina de Ettal. 
Continuação da viagem à cidade de Mu-
nique. Hospedagem no Hotel Holiday Inn  
Munich City Centre****.

  Munique  
Visita das atrações conhecidas da ci-

dade, finalizando na praça principal “Ma-

5

6

7

8
  Berlim

Chegada ao aeroporto de Berlim e tras-
lado ao hotel. A capital alemã é uma das ci-
dades mais importantes da Europa. Hospe-
dagem no Hollywood Media Hotel****.

  Berlim
Pela manhã, subirá a torre de televisão, 

onde é possível desfrutar de uma vista ma-
ravilhosa sobre a capital da Alemanha. Em 
seguida, conhecerá lugares históricos como a 
avenida „Unter den Linden“, restos do muro 
de Berlim e o Portão de Brandemburgo. Tam-
bém poderá descobrir a parte mais moderna 
da capital como o Parlamento Alemão e a 
praça “Potsdamer Platz”. Tarde livre. Hospe-
dagem no Hollywood Media Hotel****.
 

1

2

  Berlim - Potsdam - Erfurt
Depois do café da manhã continuação 

da viagem a Potsdam, onde conhecerá o 
parque e o Palácio de Sanssouci (UNESCO). 
No caminho para Erfurt, breve parada na 
cidade de Halle, para visitar a fábrica de 
chocolate Halloren. Continuação a Erfurt, 
conhecida como a “Roma da Turíngia” pela 
sua beleza arquitetônica. Hospedagem no 
Radisson Blu Hotel Erfurt****.

  Erfurt - Frankfurt
Depois do café da manhã passeio pela ci-

dade, onde conhecerá o Mosteiro Agostinho 
e a ponte Krämerbrücke, a maior ponte cons-
truída e habitada (com 32 casas) da Europa. A 
viagem continua a Eisenach. Visita ao Castelo 

3

4

 R Berlim, a maior cidade alemã é apaixonante e está repleta de história
 R Deixe-se encantar pela Rota Romântica
 R Conheça o famoso Castelo de Neuschwanstein, conhecido como Castelo da Cinderela

Berlim & 
Alemanha Romântica

rienplatz” para admirar a prefeitura com 
seu famoso carrilhão. Munique, a capital 
do estado da Baviera é famosa pela sua 
Festa da Cerveja “Oktoberfest”, que é co-
memorada no mês de setembro. Tempo 
livre. Durante a noite desfrutará de um 
jantar típico. Hospedagem no Hotel Holi-
day Inn Munich City Center****.

  Munique - Rothenburg ob der 
Tauber - Nuremberg

Hoje o tour continua ao longo da Rota 
Romântica. Saída para Rothenburg ob der 
Tauber, uma das cidades mais belas e an-
tigas da rota. Passeio pela encantadora 
cidade dos sonhos dos românticos. Conti-
nuação para Nuremberg, a segunda maior 
cidade da Baviera. Hospedagem no Hotel 
Park Plaza ****.

       Nuremberg - Würzburg - Frankfurt
Após o café da manhã haverá uma 

visita guiada pela cidade de Nuremberg. 
Em seguida, saída para Frankfurt com pa-
rada na cidade de Würzburg, que forma o 
limite norte da “Rota Romântica”. O tour 
termina no aeroporto de Frankfurt por vol-
ta das 19h. Depois traslado ao Hotel Mari-
tim Frankfurt para os passageiros que têm 
noites adicionais.

9

10

Viagem Privada
10 Dias de Berlim a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Todos os serviços da viagem em grupo
 . Motorista-guia exclusivo durante todo  

 o roteiro (Motorista + guia extra,  
 sob solicitação)
 . Transporte em veículo de categoria  

 superior (como Mercedes Vito ou similar) 

Saída Garantida
10 Dias de Berlim a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo do 2° ao 10° dia
 . Guia acompanhante do 2°  ao 10° dia 

(motorista-guia para grupos com menos 
de 8 pessoas)

 . Traslado de chegada em Berlim
 . Hospedagem em quarto duplo nos 

hotéis mencionados ou similares
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Subida à torre de televisão
 . Visita da fábrica de chocolate Halloren 

em Halle, com degustação
 . Jantar típico bávaro em Munique
 . Entradas aos Castelos de Heidelberg, 

Sanssouci, Neuschwanstein e ao Palácio 
de Linderhof

 . Visita de uma fazenda na Floresta Negra 
com degustação de queijos

Saída Garantida

Datas 2022
 

Guia 
bilíngue 

Maio 05 1.645,-

Junho 23 1.645,-

Julho 07 1.645,-

Agosto 04 1.645,-

Setembro 15* 2.059,-

Outubro 13 1.645,-

Supl. 
individual

539,-

Desc. terceira pess. em cama extra: ..5%
Supl. Meia pensão do 1° ao 8° dia: .. 389,-

Prenight em Berlim:
em individual..................................155,-
em duplo .......................................... 99,-
em triplo ........................................... 99,-

Postnight em Frankfurt:
em individual..................................129,-
em duplo .......................................... 79,-
em triplo ........................................... 69,-

* Durante Oktoberfest em Munique

Ilha dos Museus, Berlim | Alemanha

Viagem Privada
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 4.855,-

4 2.919,-

6 2.259,-

Supl. individual 529,-

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas

Rothenburg | Alemanha

Castelo de Neuschwanstein | 
Alemanha
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

   Friburgo - Lindau - Kempten
Após o café da manhã, visita a uma 

pequena fazenda tradicional local, incluin-
do uma deliciosa degustação de queijos e 
tempo para conhecer um pouco sobre a 
vida na Floresta Negra. A viagem continua 
à pequena ilha de Lindau, no Lago de Cons-
tança, da qual terá uma vista maravilhosa 
dos Alpes. Depois, viagem para a cidade de 
Kempten. Hospedagem no bigBOX Hotel 
Kempten****.

  Neuschwanstein - Wieskirche - 
Oberammergau - Linderhof - 

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 da Igreja 
Wieskirche (UNESCO). Pela tarde visita do 
Palácio de Linderhof. Este é um dos três cas-
telos construídos pelo rei Luís II da Baviera e 
o único onde viveu por mais tempo. Depois 
breve parada à Abadia Beneditina de Ettal. 
Continuação da viagem à cidade de Mu-
nique. Hospedagem no Hotel Holiday Inn  
Munich City Centre****.

  Munique  
Visita das atrações conhecidas da ci-

dade, finalizando na praça principal “Ma-
rienplatz” para admirar a prefeitura com 
seu famoso carrilhão. Munique, a capital 
do estado da Baviera é famosa pela sua 
Festa da Cerveja “Oktoberfest”, que é co-
memorada no mês de setembro. Tempo 
livre. Durante a noite desfrutará de um 
jantar típico. Hospedagem no Hotel Holi-
day Inn Munich City Center****.

5

6

7

  Frankfurt
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e 

traslado ao hotel. Resto do dia livre à sua 
disposição.  Frankfurt, o centro financeiro 
e comercial da Alemanha, está marcada pe-
los seus contrastes fascinantes entre o mo-
derno e o histórico. Hospedagem no Hotel  
Maritim Frankfurt****. 

  Frankfurt - Heidelberg - Estrasburgo
Pela manhã traslado para Heidelberg e 

visita do seu famoso castelo. Não é por acaso 
que Heidelberg, a cidade universitária mais 
antiga da Alemanha, é uma das mais visita-
das do país. Em seguida, viagem para Estras-
burgo, a capital da Alsácia. Visita da cidade. 
Hospedagem no Hotel Novotel Strasbourg 
Centre Halles****.
 
 

1

2

  Estrasburgo - Colmar - Friburgo
Hoje, traslado a Colmar para visitar esta 

típica cidade da Alsácia. Famosa por seus vi-
nhos e seus patrimônios arquitetônicos, que 
refletem a longa história da região e suas 
diferentes influências. Chegada a Friburgo e 
hospedagem no hotel Novotel Freiburg am 
Konzerthaus ****.

  Friburgo - Vogtsbauernhof - Cascatas 
de Triberg - Friburgo (Floresta Negra)

Hoje conhecerá mais afundo a Floresta Ne-
-gra, durante a visita do fascinante museu 
ao ar livre „Vogtsbauernhof“, onde a história 
e a cultura da região ganham vida. Parada 
em Triberg, onde as maiores cachoeiras da 
Alemanha estão localizadas. Depois, retorno 
para Freiburg. Hospedagem no hotel Novo-
tel am Konzerthaus****.

3

4

 R Conheça a Floresta Negra, uma região muito verde e tradicional
 R Na Alsácia, poderá degustar vinhos e explorar aldeias características
 R Conheça o melhor do sul da Alemanha

Floresta Negra, Alsácia & 
Alemanha Romântica

  Munique - Rothenburg ob der 
Tauber - Nuremberg

Hoje o tour continua ao longo da Rota 
Romântica. Saída para Rothenburg ob der 
Tauber, uma das cidades mais belas e an-
tigas da rota. Passeio pela encantadora 
cidade dos sonhos dos românticos. Conti-
nuação para Nuremberg, a segunda maior 
cidade da Baviera. Hospedagem no Hotel 
Park Plaza ****.

  Nuremberg - Würzburg - Frankfurt
Após o café da manhã haverá uma vi-

sita guiada pela cidade de Nuremberg. Em 
seguida, saída para Frankfurt com parada 
na cidade de Würzburg, que forma o limi-
te norte da “Rota Romântica”. O tour ter-
mina no aeroporto de Frankfurt por volta 
das 19h. Depois traslado ao Hotel Maritim 
Frankfurt para os passageiros que têm noi-
tes adicionais.

8

9

Saída Garantida
9 Dias de/a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus  

 de turismo durante todo o roteiro
 . Guia acompanhante durante todo  

 roteiro (motorista-guia para grupos  
 com menos de 8 pessoas)
 . Traslado de chegada do aeroporto de  

 Frankfurt ao hotel do tour
 . Hospedagem em quarto duplo nos   

 hotéis mencionados ou similares
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o  

 programa indicado
 . Jantar típico bávaro em Munique
 . Entradas aos Castelos de Heidelberg e  

 Neuschwanstein, ao Palácio de Linderhof  
 e ao museu „Vogtsbauernhof“
 . Visita de uma fazenda na Floresta Negra 

com degustação de queijos

Viagem Privada
9 Dias de/a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Todos os serviços da viagem em grupo
 . Motorista-guia exclusivo durante todo  

 o roteiro (Motorista + guia extra,  
 sob solicitação)
 . Transporte em veículo de categoria  

 superior (como Mercedes Vito ou similar) 

Saída Garantida

Datas 
2022  

Guia 
bilíngue 

Guia em 
espanhol

Maio 20 1.625,-

Junho 10 1.625,-

Julho 22 1.625,-

Agosto 19 1.625,-

Setembro 02 1.625,-

Outubro 07 1.625,-

Supl. 
individual

405,-

Desc. terceira pess. em cama extra: ..5%
Supl. Meia pensão do 1° ao 7° dia: .. 295,-

Prenight/Postnight em Frankfurt:
em individual..................................129,-
em duplo .......................................... 79,-
em triplo ........................................... 69,-

Viagem Privada
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 4.355,-

4 2.679,-

6 2.089,-

Supl. individual 455,-

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas

Bolo Floresta Negra | Alemanha

Friburgo | Alemanha
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

  Munique  
Visita das atrações conhecidas da ci-

dade, finalizando na praça principal “Ma-
rienplatz” para admirar a prefeitura com 
seu famoso carrilhão. Munique, a capital 
do estado da Baviera é famosa pela sua 
Festa da Cerveja “Oktoberfest”, que é co-
memorada no mês de setembro. Tempo 
livre. Durante a noite desfrutará de um 
jantar típico. Hospedagem no Hotel Holi-
day Inn Munich City Center****.

  Munique
Dia livre (sem guia) em Munique. Op-

cional: Tour regular a Berchtesgaden (10 
horas) ou Innsbruck (10,5 horas) com guia 
inglês. Hospedagem no Hotel Holiday Inn 
Munich City Center****.

  Munique - Zurique
Café da manhã no hotel. Ao meio-dia 

traslado à estação ferroviária. Viagem de 
trem ou de ônibus de Munique à Zurique, 
sem guia. Ao chegar em Zurique, trasla-
do ao hotel. Hospedagem no Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+.

  Zurique
Visita panorâmica por Zurique, seus 

principais monumentos e pela famosa rua 
Höhenstraße, a qual oferece vistas mara-
vi-lhosas aos dos Alpes e do lago de Zuri-
que. Parada em Rapperswil, a cidade das 
rosas. No caminho de volta um lindo cru-
zeiro pelo Lago de Zurique te espera (sem 
guia  acompanhante). Chegada a Zurique-
-Bürkliplatz e retorno ao hotel por conta 
própria. Hospedagem no Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+.

  Zurique - Lucerna - 
Monte Titlis - Interlaken

Saída a Lucerna. Breve visita pela cidade 
e tempo livre para passear. Continuação 
a Engelberg. Visita do Monte Titlis e do 
glaciar com o teleférico giratório Rotair. A 
uma altura de 3.020m, desfrutará de uma 
vista panorâmica espetacular dos Alpes 
Centrais. Pela tarde continuação a Brienz 
e visita aos talhadores de madeira. De-
pois, visita a Interlaken, localizada ao pé 
da Montanha Jungfrau. Hospedagem no  
Hotel Interlaken****.

       Interlaken - Berna - 
Gruyères - Genebra

Saída de Interlaken margeando o lago de 
Thun para chegar a Berna, cidade loca-
lizada ao lado do rio Aare com vista para 
os Alpes. Visita à cidade e continuação a 
Gruyères, povoado idílico com seu impres-
sionante castelo medieval. Hospedagem 
no Hotel Ramada Encore***+.

     Genebra - Montreux - Zermatt
Durante a visita panorâmica de Ge-

nebra conhecerá os belos parques ao lon-
go do lago, a catedral e a sede europeia 

5

6

7

8

9

10

11

  Frankfurt
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e 

traslado ao hotel. Resto do dia livre à sua 
disposição. Frankfurt, o centro financeiro e 
comercial da Alemanha, está marcada pe-
los seus contrastes fascinantes entre o mo-
derno e o histórico. Hospedagem no Hotel  
Maritim Frankfurt****.

  Frankfurt - Heidelberg - Friburgo
Pela manhã traslado à cidade de Heidel-

berg para visitar o seu castelo famoso. Logo 
depois, passeio pelo centro histórico. Heidel-
berg, a cidade universitária mais antiga da 
Alemanha, é um dos lugares mais visitados 
devido à sua localização idílica às margens do 
rio Neckar. A viagem continua pela Rota Alta da 
Floresta Negra, com paisagens impressionan-
tes, como o Lago Mummel onde fará uma bre-
ve parada. Chegada em Friburgo e breve visita 
pela cidade. Hospedagem no Hotel Novotel 
am Konzerthaus****.

   Friburgo - Lindau - Kempten
Após o café da manhã, visita a uma pe-

quena fazenda tradicional local, incluindo uma 

1

2

3

deliciosa degustação de queijos e tempo para 
conhecer um pouco sobre a vida na Floresta 
Negra. A viagem continua à pequena ilha de 
Lindau, no Lago de Constança, da qual terá 
uma vista maravilhosa dos Alpes. Depois, via-
gem para a cidade de Kempten. Hospedagem 
no bigBOX Hotel Kempten****.

  Neuschwanstein - Wieskirche - 
Oberammergau - Linderhof - 

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 da Igre-
ja Wieskirche (UNESCO). Pela tarde visita 
do Palácio de Linderhof. Este é um dos três 
castelos construídos pelo rei Luís II da Ba-
viera e o único onde viveu por mais tempo. 
Depois breve parada à Abadia Beneditina 
de Ettal. Continuação da viagem à cidade de 
Munique. Hospedagem no Hotel Holiday Inn  
Munich City Centre****.

4

 R Uma mistura entre cidades modernas e tradicionais com belas paisagens 
 R Aproveite a típica paisagem alpina suíça no topo do Monte Titlis
 R Uma atmosfera mediterrânea: a cidade de Lugano na Suíça italiana

Alemanha Romântica & 
Suíça Fabulosa

da ONU. Viagem até Lausanne e Mon-
treux, passando pelo majestoso Castelo 
de Chillon. Tempo livre em Montreux. Pela 
tarde visita ao vale do rio Ródano até Täs-
ch. Dali embarcará no trem, que passa  por 
uma estreita via até Zermatt, localizada ao 
pé do impressionante Monte Cervino. Jan-
tar e hospedagem no Hotel Alex****.

       Zermatt - Passo do  
Nufenen - Lugano

Manhã livre para passear ou participar de 
uma excursão opcional ao pico Gornergrat. 
À tarde regresso a Täsch, onde embarcará 
no ônibus em direção ao impressionante 
Passo do Nufenen para chegar a Lugano, 
a parte italiana da Suíça. Hospedagem no 
Hotel de la Paix Lugano****.

       Lugano - Lago de Como - St. Moritz
Pela manhã conhecerá o magnífico 

Lago de Como, na Itália. A viagem continua 
pelas margens do lago via Menaggio até 
Chiavenna no vale Begaglia. Em Castaseg-
na entrará novamente na Suíça até a fa-
mosa estação de esqui St. Moritz. Jantar e 
hospedagem no Hotel Schweizerhof****.

       St. Moritz - Chur - Vaduz - Zurique
Pela manhã saída até o Passo de 

Julier e Chur para chegar a Vaduz, capital 
de  Liechtenstein. Tempo livre para pas-
sear por esta cidade encantadora. À tarde 
viagem até Zurique atravessando a região 
Toggenburg com suas casas pitorescas. Che-
gada a estação central de Zurique ou ao ho-
tel Renaissance Zürich Tower Hotel por volta 
das 17h e fim dos nossos serviços.

12

13

14Saída Garantida
14 Dias de Frankfurt à Zurique

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo durante todo o roteiro
 . Guia de língua espanhola ou bilíngue 

durante o roteiro na Alemanha  
(motorista-guia para grupos com  
menos de 8 pessoas)

 . Guia de língua espanhola e inglesa  
durante roteiro pela Suíça (9°-14° dia)

 . Traslado de chegada do aeroporto de 
Frankfurt ao hotel do tour

 . Hospedagem em quarto duplo nos  
hotéis mencionados ou similares

 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o programa 

indicado
 . Viagem de trem na 2ª classe ou de 

ônibus, de Munique à Zurique, inclusive 
reserva de assentos (sem guia)

 . Jantar típico bávaro em Munique
 . Jantar em Zermatt e St. Moritz
 . Entradas aos Castelos de Heidelberg, 

Neuschwanstein e ao Palácio de Linderhof
 . City tour regular em Zurique com guia lo-

cal de língua espanhola e inglesa inclusive 
passeio pelo Lago de Zurique (sem guia)

 . Subida ao Monte Titlis de teleférico
 . Visita de uma fazenda na Floresta Negra 

com degustação de queijos

Importante:
O roteiro pela Suíça será realizado com guia 
de língua espanhola e inglesa

Saída Garantida

Datas 2022
 

Guia 
bilíngue  
**

Guia em 
espanhol

Maio 08 22 4.125,-

Junho 12|26 4.125,-

Julho 10 24 4.125,-

Agosto 07 21 4.125,-

Setembro 04|18* 4.445,-

Supl. 
individual

925,-

Supl. individual Oktoberfest .......1.125,-
Terceira pess. em cama extra: ....4.075,-
Supl. meia pensão 
do 1° dia ao 5° dia: .........................245,-
Excursão para Berchtesgaden
ou Innsbruck .................................... 65,-

Prenight em Frankfurt:
em individual..................................129,-
em duplo .......................................... 79,-
em triplo ........................................... 69,-

Postnight em Zurique:
em individual..................................325,-
em duplo ........................................189,-
em triplo .........................................189,-

* durante Oktoberfest em Munique
**guia bilíngue espanhol-português apenas 
durante o tour pela Alemanha

Matterhorn | Suíça

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

Oberammergau, aldeia famosa pela sua 
representação da Paixão de Cristo e pelo 
seu artesanato. No caminho visita da Igreja 
Wieskirche (UNESCO). Pela tarde visita do 
Palácio de Linderhof. Este é um dos três cas-
telos construídos pelo rei Luís II da Baviera e 
o único onde viveu por mais tempo. Depois 
breve parada à Abadia Beneditina de Ettal. 
Continuação da viagem à cidade de Mu-
nique. Hospedagem no Hotel Holiday Inn  
Munich City Centre****.

  Munique  
Visita das atrações conhecidas da ci-

dade, finalizando na praça principal “Ma-
rienplatz” para admirar a prefeitura com 
seu famoso carrilhão. Munique, a capital 
do estado da Baviera é famosa pela sua 
Festa da Cerveja “Oktoberfest”, que é co-
memorada no mês de setembro. Tempo 
livre. Durante a noite desfrutará de um 
jantar típico. Hospedagem no Hotel Holi-
day Inn Munich City Center****.

  Munique
Dia livre (sem guia) em Munique. Op-

cional: Tour regular a Berchtesgaden (10 
horas) ou Innsbruck (10,5 horas) com guia 
inglês. Hospedagem no Hotel Holiday Inn 
Munich City Centre****.

  Munique - Zurique
Café da manhã no hotel. Ao meio-dia 

traslado para a estação de trem. Viagem de 
trem ou de ônibus de Munique para Zuri-
que (sem guia). Ao chegar em Zurique, tras-
lado para o Hotel Krone Unterstrass****.

  Zurique
À tarde, conhecerá Zurique em um City 

Tour regular. Descubra o passado e o presen-
te de Zurique através de edifícios, histórias 
e anedotas. Viagem em um trem de crema-
lheira (Dolderbahn) até a zona residencial de 
“Zürichberg”, com suas vilas e parques. Re-
torno ao hotel por conta própria. Hospeda-
gem no Hotel Swissôtel Zürich****.

5

6

7

8

  Frankfurt
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e 

traslado ao hotel. Resto do dia livre à sua 
disposição. Frankfurt, o centro financeiro e 
comercial da Alemanha, está marcada pe-
los seus contrastes fascinantes entre o mo-
derno e o histórico. Hospedagem no Hotel  
Maritim Frankfurt****.

  Frankfurt - Heidelberg - Friburgo
Pela manhã traslado à cidade de Heidel-

berg para visitar o seu castelo famoso. Logo 
depois, passeio pelo centro histórico. Heidel-
berg, a cidade universitária mais antiga da 
Alemanha, é um dos lugares mais visitados 
devido à sua localização idílica às margens do 
rio Neckar. A viagem continua pela Rota Alta da 
Floresta Negra, com paisagens impressionan-
tes, como o Lago Mummel onde fará uma bre-
ve parada. Chegada em Friburgo e breve visita 

1

2

pela cidade. Hospedagem no Hotel Novotel 
am Konzerthaus****.

   Friburgo - Lindau - Kempten
Após o café da manhã, visita a uma pe-

quena fazenda tradicional local, incluindo uma 
deliciosa degustação de queijos e tempo para 
conhecer um pouco sobre a vida na Floresta 
Negra. A viagem continua à pequena ilha de 
Lindau, no Lago de Constança, da qual terá 
uma vista maravilhosa dos Alpes. Depois, via-
gem para a cidade de Kempten. Hospedagem 
no bigBOX Hotel Kempten****.

  Neuschwanstein - Wieskirche - 
Oberammergau - Linderhof - 

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 

3

4

 R Conheça o famoso Castelo de Neuschwanstein, conhecido como Castelo da Cinderela
 R Zurique: uma das cidades com melhor qualidade de vida, possui diversas atrações turísticas 
 R Jungfraujoch - a estação ferroviária mais alta da Europa no topo de uma geleira

Alemanha Romântica & 
Suíça dos Sonhos

  Zurique - Bernese Oberland - 
Interlaken

Traslado até a rua Sihlquai, ponto de en-
contro da excursão. Interlaken está ideal-
mente localizada entre dois lagos (Lago 
Thun e Lago Brienz). Também é conhecida 
como o “Paraíso das compras” - com uma 
oferta muito variada, de produtos regio-
nais, joalheria fina e relojoaria. Hospeda-
gem em hotel de 3* em Interlaken. 

       Interlaken - Jungfraujoch - 
Zurique

Pela manhã excursão guiada para Jungfrau-
joch - TOP OF EUROPE. As surpreendentes 
vistas da região Montanhosa de Jungfrau 
te acompanhará por todo o percurso até 
o topo e a imponente face norte de Eiger 
parece estar ao alcance de suas mãos. Ao 
chegar no topo de Jungfraujoch, mergu-
lhará no fascinante mundo alpino de gelo, 
neve e rocha. Depois desta inesquecível 
experiência na neve, passará pelo destino 
de férias de Wengen até Lauterbrunnen, 
onde o ônibus estará à sua espera para  
levá-los de volta a Zurique. Retorno ao 
hotel por conta própria. Hospedagem no  
Hotel Swissôtel Zürich****.

     Zurique
Traslado do hotel ao aeroporto.

9

10

11

Saída Garantida
11 Dias de Frankfurt à Zurique

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo durante 1°- 6° dia
 .  Guia de língua espanhola durante todo 

o roteiro pela Alemanha (motorista-guia 
para grupos com menos de 8 pessoas)

 . Guia em inglês durante o roteiro pela 
Suíça do 9° dia ao 10° dia

 . City Tour Zurique em serviço regular no 
8° dia (com fones de ouvido em esp.)

 . Traslado de chegada do aeroporto de 
Frankfurt ao hotel do tour

 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 
mencionados ou similares

 . Café da manhã
 . Viagem em trem (2a classe) ou em  

ônibus de Munique à Zurique incl.  
reserva de assentos (sem guia)

 . Jantar típico bávaro em Munique
 . Visitas e excursões segundo o programa
 . Entradas aos Castelos de Heidelberg,  

Neuschwanstein e ao Palácio de Linderhof
 . Subida ao Jungfraujoch  - TOP OF EUROPE
 . Visita de uma fazenda na Floresta Negra 

com degustação de queijos

Saída Garantida

Datas 2022
 

Guia 
bilíngue
** 

Guia em 
espanhol

Maio 08 22 2.725,-

Junho 12|26 2.725,-

Julho 10 24 2.725,-

Agosto 07 21 2.725,-

Setembro 07|18* 2.999,-

Outubro 09 16 2.725,-

Supl. 
individual

769,-

Supl. individual Oktoberfest .......... 975,-
Terceira pess. em cama extra: ....2.665,-
Supl. meia pensão 
do 1° dia ao 5° dia: .........................245,-
Excursão para Berchtesgaden
ou Innsbruck .................................... 65,-

Prenight em Frankfurt:
em individual..................................129,-
em duplo .......................................... 79,-
em triplo ........................................... 69,-

Postnight em Zurique:
em individual..................................325,-
em duplo ........................................189,-
em triplo .........................................189,-

* Durante Oktoberfest em Munique
**guia bilíngue espanhol-português apenas 
durante o tour pela Alemanha

Jungfraujoch, Interlaken | Suíça

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

  Frankfurt - Heidelberg - Friburgo
Pela manhã traslado à cidade de Heidel-

berg para visitar o seu castelo famoso. Logo 
depois, passeio pelo centro histórico. Heidel-
berg, a cidade universitária mais antiga da 
Alemanha, é um dos lugares mais visitados 
devido à sua localização idílica às margens do 
rio Neckar. A viagem continua pela Rota Alta 
da Floresta Negra, com paisagens impres-
sionantes, como o Lago Mummel onde fará 
uma breve parada. Chegada em Friburgo e 
breve visita pela cidade. Hospedagem no Ho-
tel Novotel am Konzerthaus****.

   Friburgo - Lindau - Kempten
Após o café da manhã, visita a uma 

pequena fazenda tradicional local, incluin-
do uma deliciosa degustação de queijos e 
tempo para conhecer um pouco sobre a 
vida na Floresta Negra. A viagem continua 
à pequena ilha de Lindau, no Lago de Cons-
tança, da qual terá uma vista maravilhosa 
dos Alpes. Depois, viagem para a cidade de 
Kempten. Hospedagem no bigBOX Hotel 
Kempten****.

      Neuschwanstein - Wieskirche - 
Oberammergau - Linderhof - 

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 da Igreja 
Wieskirche (UNESCO). Pela tarde visita do 
Palácio de Linderhof. Este é um dos três cas-
telos construídos pelo rei Luís II da Baviera e 
o único onde viveu por mais tempo. Depois 
breve parada à Abadia Beneditina de Ettal. 
Continuação da viagem à cidade de Mu-
nique. Hospedagem no Hotel Holiday Inn  
Munich City Centre****.

   Munique  
Visita das atrações conhecidas da ci-

dade, finalizando na praça principal “Ma-
rienplatz” para admirar a prefeitura com 
seu famoso carrilhão. Munique, a capital 
do estado da Baviera é famosa pela sua 
Festa da Cerveja “Oktoberfest”, que é co-
memorada no mês de setembro. Tempo 
livre. Durante a noite desfrutará de um 
jantar típico. Hospedagem no Hotel Holi-
day Inn Munich City Center****.

     Munique - Chiemsee -
Berchtesgaden - Salzburgo

Depois do café da manhã viagem para Salz-
burgo. No caminho parada no Chiemsee. 
Continue até Berchtesgaden e o lago de 
Königssee, onde poderá fazer uma bre-
ve visita ao cenário romântico, cercado 
por montanhas. Depois, continuação da 
viagem até Salzburgo, terra natal do com-
positor Wolfgang Amadeus Mozart. Pas-
seio pela cidade. Hospedagem no Hotel  
ARCOTEL Castellani****.

8

9

10

11

12

  Zurique - Lucerna - 
Monte Titlis - Interlaken

Saída à Lucerna. Breve visita pela cidade e 
tempo livre para passear. Ao meio-dia conti-
nuação a Engelberg. Visita ao Monte Titlis e 
ao seu glaciar com o teleférico giratório Rotair. 
Numa altura de 3.020 m, desfrutará de uma 
vista panorâmica espetacular dos Alpes Cen-
trais. Hospedagem no Hotel Interlaken****.

  Interlaken - Berna - Gruyères - Genebra
Saída de Interlaken, margeando o lago 

de Thun para chegar a Berna, cidade loca-
lizada ao lado do rio Aare com vista para os 
Alpes. Visita à cidade e continuação a Gruy-
ères, povoado idílico com seu impressionante 
castelo medieval. Hospedagem no Hotel Ra-
mada Encore***+.

  
  Genebra - Montreux - Zermatt

Visita panorâmica de Genebra. Viagem 
até Lausanne e Montreux, passando pelo Cas-
telo de Chillon. Tempo livre em Montreux. Pela 
tarde visita ao vale do rio Ródano até Täsch. 
Dali embarcará no trem para Zermatt, locali-
zada ao pé do impressionante Monte Cervino. 
Jantar e hospedagem no Hotel Alex****.

1

2

3

  Zermatt (sem guia)
O dia inteiro é livre para passear, fazer 

compras ou fazer uma excursão opcional ao 
Gornergrat. Jantar e hospedagem no Hotel 
Alex****.

  Zermatt - Glacier Express 
(sem guia) - St. Moritz

Pela manhã viagem com o famoso trem Gla-
cier Express. No conforto do vagão panorâ-
mico poderá admirar as paisagens impres-
sionantes das montanhas cobertas de neve 
e glaciares. Jantar e hospedagem no Hotel 
Schweizerhof****.

  St. Moritz - Chur - Vaduz - Zurique
Pela manhã saída ao passo de Julier e 

Chur para chegar a Vaduz, capital de Liech-
tenstein. Tempo livre para passear por esta 
encantadora cidade. Chegada a Zurique 
pela tarde. Hospedagem no Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+.

  Zurique - Frankfurt
Pela manhã, traslado para a estação de 

trem e viagem de trem de Zurique à Frank-
furt (sem guia). Na chegada, traslado ao seu 
hotel. Hospedagem no Hotel Maritim Frank-
furt****.

4

5

6

7

 R O tour completo: conheça todos os 3 países
 R Com 3 castelos românticos e um dos mais bonitos da Alemanha
 R Uma viagem entre cidades modernas e paisagens alpinas

Suíça, Alemanha Romântica 
& Áustria Esplêndida

     Salzburgo Distrito dos Lagos 
(Salzkammergut) - Hallstatt - Linz

Após o café da manhã, viagem para Linz.  
Parada no belo distrito dos lagos de Salz-
burgo. Chegada ao Lago Wolfgangsee. 
Aqui embarcará em um agradável passeio 
de barco pelo lago até St. Wolfgang. Con-
tinuação da viagem e parada em Hallstatt, 
co-nhecida como a pérola de Salzkammer-
gut. Chegada a Linz pela tarde. Hospeda-
gem no ARCOTEL  Nike****.

       Linz - Melk - Krems - Viena
Hoje, viajará para Viena. Parada em 

Melk e visita à Abadia Beneditina. Passeio 
de barco, percorrendo os lugares mais 
interessantes do rio Danúbio. Após o de-
sembarque em  Krems, a viagem continua 
até Viena. Hospedagem no Hotel ARCOTEL 
Wimberger****.

       Viena
Visita panorâmica da cidade de Vie-

na. Admire a Ópera, o Palácio de Hofburg, 
o Parlamento e a Câmara Municipal. Visita 
ao Palácio Schönbrunn, a antiga residên-
cia de verão da família imperial austría-
ca. Tarde livre. Hospedagem no ARCOTEL   
Wimberger****.

     Viena
Traslado ao aeroporto de Viena e fim 

da viagem.

13

14

15

16

Saída Garantida
16 Dias de Zurique a Viena

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo durante todo roteiro
 . Guia acompanhante em espanhol e 

inglês durante o 1° dia ao 6° dia e em 
espanhol durante o 8° dia ao 16° dia

 . Jantar em Zermatt e em St. Moritz
 . Subida ao Monte Titlis de teleférico
 . Viagem Zermatt - St. Moritz no trem 

Glacier Express na 2a classe incl. almoço 
(sem guia)

 . Viagem Zurique - Frankfurt de trem na 2a 
classe incl. reserva de assento (sem guia)

 . Hospedagem em quarto duplo nos ho-
téis mencionados ou similares

 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Traslado de saída em Viena
 . Jantar típico bávaro em Munique
 . Entradas aos castelos de Heidelberg e 

Neuschwanstein, nos palácios de  
Linderhof e Schönbrunn e na  
Abadia de Melk

 . Passeio de barco pelo lago Wolfgang e 
pelo no Rio Danúbio

 . Visita de uma fazenda na Floresta Negra 
com degustação de queijos

Saída Garantida

Datas 2022
 

Guia 
bilíngue* 

Guia em 
espanhol*

Maio 16 4.995,-

Junho 06 4.995,-

Julho 18 4.995,-

Agosto 29 15 4.995,-

Outubro 03 4.995,-

Supl. 
individual

615,-

Terceira pess. em cama extra: ....4.895,-
Supl. meia pensão 
do 1° dia ao ° dia ............................195,-

Prenight em Zurique:
em individual..................................325,-
em duplo ........................................189,-
em triplo .........................................189,-

*Do 1° dia ao 6° dia guia em espanhol e inglês.
Do 8° dia ao 16° dia guia em espanhol ou bilín-
gue espanhol-português.

Salzburgo | Áustria

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas

Matterhorn, Zermatt | Suíça
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

Oberammergau, aldeia famosa pela sua 
representação da Paixão de Cristo e pelo 
seu artesanato. No caminho visita da Igreja 
Wieskirche (UNESCO). Pela tarde visita do 
Palácio de Linderhof. Este é um dos três cas-
telos construídos pelo rei Luís II da Baviera e 
o único onde viveu por mais tempo. Depois 
breve parada à Abadia Beneditina de Ettal. 
Continuação da viagem à cidade de Mu-
nique. Hospedagem no Hotel Holiday Inn  
Munich City Centre****.

  Munique  
Visita das atrações conhecidas da ci-

dade, finalizando na praça principal “Ma-
rienplatz” para admirar a prefeitura com 
seu famoso carrilhão. Munique, a capital 
do estado da Baviera é famosa pela sua 
Festa da Cerveja “Oktoberfest”, que é co-
memorada no mês de setembro. Tempo 
livre. Durante a noite desfrutará de um 
jantar típico. Hospedagem no Hotel Holi-
day Inn Munich City Center****.

  Munique - Chiemsee - 
Berchtesgaden - Salzburgo

Depois do café da manhã viagem para Salz-
burgo. No caminho, parada no lago Chie-
msee, o “Mar da Baviera“. Continuação 
até Berchtesgaden e o lago de Königssee, 
onde poderá ser feita uma breve visita 
ao romântico cenário, cercado por mon-
tanhas. Depois continuação da viagem 
até Salzburgo, terra natal do compositor 
Wolfgang Amadeus Mozart. Passeio pela  
cidade. Admire os Jardins de Mirabell, 
desfrute de uma bela vista da fortaleza 
de Salzburgo e visite a Catedral e Getrei-
degasse. Hospedagem no Hotel ARCOTEL  
Castellani****.

  Salzburgo Distrito dos Lagos 
(Salzkammergut) - Hallstatt - Linz

Após o café da manhã, viagem para Linz. 
Parada no belo distrito dos lagos de Salz-
burgo. Chegada ao Lago Wolfgangsee, 
onde a mãe de Mozart nasceu. Aproveite 
aqui, um agradável passeio de barco pelo 

5

6

7

  Frankfurt
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e 

traslado ao hotel. Resto do dia livre à sua 
disposição. Frankfurt, o centro financeiro e 
comercial da Alemanha, está marcada pe-
los seus contrastes fascinantes entre o mo-
derno e o histórico. Hospedagem no Hotel  
Maritim Frankfurt****.

  Frankfurt - Heidelberg - Friburgo
Pela manhã traslado à cidade de Heidel-

berg para visitar o seu castelo famoso. Logo 
depois, passeio pelo centro histórico. Heidel-
berg, a cidade universitária mais antiga da 
Alemanha, é um dos lugares mais visitados 
devido à sua localização idílica às margens do 
rio Neckar. A viagem continua pela Rota Alta da 
Floresta Negra, com paisagens impressionan-
tes, como o Lago Mummel onde fará uma bre-
ve parada. Chegada em Friburgo e breve visita 

1

2

pela cidade. Hospedagem no Hotel Novotel 
am Konzerthaus****.

   Friburgo - Lindau - Kempten
Após o café da manhã, visita a uma pe-

quena fazenda tradicional local, incluindo uma 
deliciosa degustação de queijos e tempo para 
conhecer um pouco sobre a vida na Floresta 
Negra. A viagem continua à pequena ilha de 
Lindau, no Lago de Constança, da qual terá 
uma vista maravilhosa dos Alpes. Depois, via-
gem para a cidade de Kempten. Hospedagem 
no bigBOX Hotel Kempten****.

  Neuschwanstein - Wieskirche - 
Oberammergau - Linderhof - 

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 

3

4

 R Deixe-se encantar pelo mundo dos alpes e pela rota romântica
 R Conheça Viena, a elegante capital que está cercada por música clássica e cafés
 R Com belas paisagens ao longo do Danúbio

Alemanha Romântica & 
Áustria Esplêndida

lago até St. Wolfgang. Continuação da 
viagem e parada em Hallstatt, conhecida 
como a pérola de Salzkammergut, por suas 
casas agarradas às montanhas e sua vista 
espetacular com uma paisagem excepcio-
nal entre o lago e as montanhas. A viagem 
continua até Linz, uma cidade pitoresca às 
margens do rio Danúbio. Hospedagem no 
ARCOTEL Nike****.

  Linz - Melk - Krems - Viena 
Hoje, viajará para Viena. Parada em 

Melk e visita à Abadia Beneditina, o mo-
numento barroco mais representativo da 
Áustria. Passeio de barco, percorrendo os 
lugares mais interessantes do rio Danúbio. 
Após o desembarque em Krems, a viagem 
continua até Viena, a ostensiva capital da 
Áustria. Hospedagem no Hotel ARCOTEL 
Wimberger****.

    Viena
Visita panorâmica da cidade de Vie-

na. Admire a Ópera, o Palácio de Hofburg, 
o Parlamento e a Câmara Municipal. Visita 
ao Palácio Schönbrunn, a antiga residên-
cia de verão da família imperial austría-
ca. Tarde livre. Hospedagem no ARCOTEL  
Wimberger****.

         Viena
Traslado ao aeroporto de Viena e 

final da viagem.

8

9

10

Saída Garantida
10 Dias de Frankfurt à Viena

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo durante todo o roteiro
 . Guia acompanhante durante todo  

roteiro (motorista-guia para grupos  
com menos de 8 pessoas)

 . Traslado de chegada do aeroporto de 
Frankfurt ao hotel do tour

 . Traslado de saída em Viena
 . Hospedagem em quarto duplo nos  

hotéis mencionados ou similares
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o programa 

indicado
 . Jantar típico bávaro em Munique
 . Entradas aos Castelos de Heidelberg, 

Neuschwanstein, ao Palácio de Linderhof 
e Schönbrunn

 . Entrada a Abadia de Melk
 . Passeio de barco no Lago Wolfgang
 . Passeio de barco pelo rio Danúbio
 . Visita de uma fazenda na Floresta Negra 

com degustação de queijos

Saída Garantida

Datas 2022
 

Guia 
bilíngue 

Guia em 
espanhol

Maio 22 1.750,-

Junho 12 1.750,-

Julho 24 1.750,-

Agosto 21 1.750,-

Setembro 04 1.750,-

Outubro 09 1.750,-

Supl. 
individual

595,-

Desc. terceira pess. em cama extra: ..5%
Supl. meia pensão do 1° ao 4° dia: 195,-

Prenight/Postnight em Frankfurt:
em individual..................................129,-
em duplo .......................................... 79,-
em triplo ........................................... 69,-

Hallstatt | Áustria

Viagem Privada
Saída Garantida: 

11 Dias de Frankfurt à Viena
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Todos os serviços da viagem em grupo
 . Motorista-guia exclusivo durante todo o  

 roteiro (Motorista + guia extra, sob  
 solicitação)
 . Transporte em veículo de categoria  

 superior (como Mercedes Vito ou similar) 

Viagem Privada
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 5.235,-

4 3.175,-

6 2.475,-

Supl. individual 595,-

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas

Castelo de Neuschwanstein, 
Füssen | Alemanha
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

Continuação da viagem à cidade de Mu-
nique. Hospedagem no Hotel Holiday Inn  
Munich City Centre****.

  Munique  
Visita das atrações conhecidas da ci-

dade, finalizando na praça principal “Ma-
rienplatz” para admirar a prefeitura com 
seu famoso carrilhão. Munique, a capital 
do estado da Baviera é famosa pela sua 
Festa da Cerveja “Oktoberfest”, que é co-
memorada no mês de setembro. Tempo 
livre. Durante a noite desfrutará de um 
jantar típico. Hospedagem no Hotel Holi-
day Inn Munich City Center****.

  Munique - Rothenburg ob der 
Tauber - Nuremberg

Hoje o tour continua ao longo da Rota Ro-
mântica. Saída para Rothenburg ob der 
Tauber, uma das cidades mais belas e an-
tigas da rota. Passeio pela encantadora 
cidade dos sonhos dos românticos. Conti-
nuação para Nuremberg, a segunda maior 
cidade da Baviera. Hospedagem no Hotel 
Park Plaza ****.

  Nuremberg - Würzburg - Frankfurt
Após o café da manhã haverá uma vi-

sita guiada pela cidade de Nuremberg. Em 
seguida, saída para Frankfurt com parada 
na cidade de Würzburg, que forma o limi-
te norte da “Rota Romântica”. O tour ter-
mina no aeroporto de Frankfurt por volta 
das 19h. Depois traslado ao Hotel Maritim 
Frankfurt para os passageiros que têm noi-
tes adicionais.

  Varsóvia
Hoje acontecerá uma excursão pela ca-

pital polaca que inclui uma caminhada pelo 
Parque Real de Lazienki. Depois visita à an-
tiga parte judia da cidade, entre outros os 
territórios do antigo  gueto. Traslado à Cida-
de Velha (Patrimônio da UNESCO) e passeio 
pelas ruas medievais com o Palácio Real, a 
catedral e muito mais. Hospedagem no Hotel 
Radisson BLU Sobieski****.

  Varsóvia - Kazimierz Dolny - Zamosc
Continuação a Kazimierz Dolny, a ci-

dade dos artistas situada às margens do 

5

6

7

8

9

  Frankfurt
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e 

traslado ao hotel. Resto do dia livre à sua 
disposição. Frankfurt, o centro financeiro e 
comercial da Alemanha, está marcada pe-
los seus contrastes fascinantes entre o mo-
derno e o histórico. Hospedagem no Hotel  
Maritim Frankfurt****.

  Frankfurt - Heidelberg - Friburgo
Pela manhã traslado à cidade de Heidel-

berg para visitar o seu castelo famoso. Logo 
depois, passeio pelo centro histórico. Heidel-
berg, a cidade universitária mais antiga da 
Alemanha, é um dos lugares mais visitados 
devido à sua localização idílica às margens do 
rio Neckar. A viagem continua pela Rota Alta da 
Floresta Negra, com paisagens impressionan-
tes, como o Lago Mummel onde fará uma bre-
ve parada. Chegada em Friburgo e breve visita 
pela cidade. Hospedagem no Hotel Novotel 
am Konzerthaus****.

1

2

   Friburgo - Lindau - Kempten
Após o café da manhã, visita a uma pe-

quena fazenda tradicional local, incluindo uma 
deliciosa degustação de queijos e tempo para 
conhecer um pouco sobre a vida na Floresta 
Negra. A viagem continua à pequena ilha de 
Lindau, no Lago de Constança, da qual terá 
uma vista maravilhosa dos Alpes. Depois, via-
gem para a cidade de Kempten. Hospedagem 
no bigBOX Hotel Kempten****.

  Neuschwanstein - Wieskirche - 
Oberammergau - Linderhof - 

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 da Igreja 
Wieskirche (UNESCO). Pela tarde visita do 
Palácio de Linderhof. Este é um dos três cas-
telos construídos pelo rei Luís II da Baviera e 
o único onde viveu por mais tempo. Depois 
breve parada à Abadia Beneditina de Ettal. 

3

4

 R Conheça o famoso Castelo de Neuschwanstein, conhecido como Castelo da Cinderela
 R Delicie-se com um jantar típico da Baviera e um almoço caseiro polonês
 R Auschwitz: um capítulo sombrio da história alemã na Polônia

Alemanha & Polônia

rio Vístula. Passeio pela Praça do Mercado, 
pela igreja paroquial e as ruínas do castelo. 
Subida até o torre do castelo com uma vis-
ta magnífica. Pela tarde traslado a Zamosc 
e passeio pela cidade. Zamosc, cujo cen-
tro histórico foi declarado Patrimônio da  
Humanidade da UNESCO, é um exemplo 
maravilhoso para uma cidade do Renasci-
mento. Hospedagem no Artis Hotel****. 

       Zamosc - Zalipie - Cracóvia
Depois do café da manhã partida 

a Zalipie, aldeia famosa pelo desenho colo-
rido das paredes das suas casas, capelas e 
móveis. Visita à exposição do Casa do Povo. 
Almoço com pratos caseiros. Pela tarde 
traslado a Cracóvia. Hospedagem no Puro  
Kazimierz Hotel****. 

     Cracóvia - Wieliczka - Cracóvia
Cracóvia, antiga capital polaca, tem 

merecido o título de Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO. Passeio pela cidade 
e o castelo - antiga sede dos reis da Polô-
nia – a catedral, o Palácio Episcopal (onde 
morava João Paulo II) e a Praça do Mer-
cado. Tarde livre. Hospedagem no Puro  
Kazimierz Hotel****.

       Cracóvia - Oswiecim (Auschwitz) - 
Czestochowa - Varsóvia

Pela manhã traslado ao Museu de Auschwitz-
-Birkenau em Oswiecim. Auschwitz-Birkenau
(UNESCO), o maior campo de concentração 
e extermínio, é símbolo mundial de terror, 
genocídio e Holocausto. Tempo livre. Trasla-
do a Czestochowa. Tempo livre para almoçar. 
Visita ao monastério de Jasna Gota conheci-
do pela imagem da Virgem Negra de Czesto-
chowa. Retorno a Varsóvia. Hospedagem no 
Hotel Radisson BLU Sobieski****.

      Varsóvia
Após o café da manhã, traslado ao 

aeroporto.

10

11

12

13

Saída Garantida
13 Dias de Frankfurt à Varsóvia

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo durante todo o roteiro
 . Guia acompanhante durante todo o 

roteiro (motorista-guia para grupos com 
menos de 8 pessoas)

 . Traslado de chegada do aeroporto de 
Frankfurt ao hotel do tour

 . Traslado de saída do hotel ao aeroporto 
de Varsóvia (apenas no 13° dia do tour)

 . Voo regular de Frankfurt à Varsóvia
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

mencionados ou similares
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Jantar típico bávaro em Munique
 . Almoço com pratos caseiros em Zalipie
 . Entradas aos Castelos de Heidelberg, 

Neuschwanstein e ao Palácio de Linderhof
 . Entrada a torre do castelo em Kazimierz 

Dolny, ao Mosteiro de Jasna Gora em 
Czestochowa, ao museu de Zalipie, ao 
pátio do Castelo Real de Wawel e as cate-
drais na colina de Wawel e em Cracóvia

 . Entrada ao Museu de Auschwitz-Birkenau 
com guia local

 . Visita de uma fazenda na Floresta Negra 
com degustação de queijos

Saída Garantida

Datas 2022
 

Guia 
bilíngue
**

Guia em 
espanhol

Maio 08 22 2.315,-

Junho 12|26 2.315,-

Julho 10 24 2.315,-

Agosto 07 21 2.315,-

Setembro 04|18* 2.605,-

Outubro 16 2.315,-

Novembro 20 2.315,-

Supl. 
individual

515,-

Supl. individual Oktoberfest .......1.045,-
Desc. terceira pess. em cama extra: ..5%
Supl. Meia pensão 
(na Alemanha, do 1° ao 5° dia): ..... 245,-

Prenight em Frankfurt:
em individual..................................129,-
em duplo .......................................... 79,-
em triplo ........................................... 69,-

* Durante a Oktoberfest em Munique
**Guia bilíngue espanhol-português apenas 
durante o tour pela Alemanha e guia que fala 
espanhol durante o tour na Polônia   

Castelo de Wawel, Cracóvia | Polônia

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas

Rothenburg | Alemania 25
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

  Berlim
Pela manhã, fará um tour por esta 

magnífica cidade. Durante o passeio, a 
fascinante história do século 20 se torna 
quase palpável: A capital da República de 
Weimar e do Terceiro Reich foi dividida em 
duas partes por um muro e anos depois 
se reencontram marcando o fim da guer-
ra fria. Uma espetacular subida à torre de 
televisão te espera, com uma vista de toda 
a cidade. Em seguida, conhecerá lugares 
históricos, como a avenida “Unter den Lin-
den” com o Portão de Brandemburgo e o 
Memorial do Holocausto. Também poderá 
descobrir a parte mais moderna da capital 
como o Parlamento Alemão e a Praça“ Pot-
sdamer Platz”. Tarde livre. Hospedagem no 
Hollywood Media Hotel****.

  Berlim - Potsdam - Erfurt
Depois do café da manhã continuação 

da viagem a Potsdam, onde conhecerá o 
parque e o Palácio de Sanssouci (UNESCO). 

5

6

  Frankfurt
Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. 

Resto do dia livre à sua disposição. À primeira 
vista, Frankfurt é uma cidade que impressio-
na pelos seus edifícios altos, vista de perto é 
aconchegante e encantadora. Hospedagem 
no Hotel Maritim Frankfurt****.

  Frankfurt - Rüdesheim - 
St. Goar - Colônia

Pela manhã traslado a Rüdesheim. Breve re-
corrido pelo centro histórico da cidade. Logo 
em seguida fará uma viagem de barco, que 
mostra o trecho mais pitoresco do rio Reno: 
o vale de Loreley. Depois de desembarcar em 
St. Goar, continuação da viagem em direção a 
cidade de Colônia. Passeio pela cidade. Hos-
pedagem no Hotel Novotel Köln City ****. 

1

2

    Colônia - Hamburgo
Depois do café da manhã partida a Ham-

burgo. Ao chegar realizará uma visita panorâ-
mica pela cidade, que deve a sua fama mun-
dial à elegância das suas antigas avenidas, 
ao seu porto, o qual é o segundo maior na 
Europa, e ao conhecido bairro de St. Pauli. 
Hospedagem no Arcotel Rubin****.

  Hamburgo - Berlim
Pela manhã tempo livre. Pela tarde 

traslado a Berlim. Aproveite esta cidade me-
tropolitana. Apesar da falta de um centro  
histórico típico, ela fascina com uma infinida-
de de monumentos e atrações por todos os  
lados, que refletem a longa história da  
capital alemã. Hospedagem no Hollywood 
Media Hotel****.

3

4

 R Passeio de barco pelo Vale do Reno, com diversos castelos no caminho
 R Berlim, a maior cidade alemã é apaixonante e está repleta de história 
 R Hamburgo com o Porto e sua nova estrela arquitetônica: a Filarmônica do Elba

O Encanto do Norte

No caminho para Erfurt, breve parada na 
cidade de Halle, para visitar a fábrica de 
chocolate Halloren. Continuação a Erfurt, 
conhecida como a “Roma da Turíngia” pela 
sua beleza arquitetônica. Hospedagem no 
Radisson Blu Hotel Erfurt****.

  Erfurt - Frankfurt
Passeio pela cidade, onde conhecerá 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, 
onde Martinho Lutero traduziu a Bíblia (en-
trada não incluída). O passeio termina no 
aeroporto de Frankfurt por volta das 19h. Em 
seguida, traslado ao hotel Maritim Frankfurt 
para os passageiros que possuem noites adi-
cionais.

7

Saída Garantida
7 Dias de/a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo durante todo o roteiro
 . Guia acompanhante durante todo o 

roteiro (motorista-guia para grupos com 
menos de 8 pessoas)

 . Traslado de chegada do aeroporto de 
Frankfurt ao hotel do tour

 . Hospedagem em quarto duplo nos  
hotéis mencionados ou similares

 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o programa 

indicado
 . Passeio de barco pelo rio Reno
 . Subida à torre de televisão
 . Entrada ao Palácio Sanssouci em  

Potsdam
 . Visita da fábrica de chocolate Halloren 

em Halle, com degustação

Saída Garantida

Datas 2022
 

Guia 
bilíngue 

Maio 02 1.125,-

Junho 20 1.125,-

Julho 04 1.125,-

Agosto 01 1.125,-

Setembro 12 1.125,-

Outubro 10 1.125,-

Supl. 
individual

339,-

Desc. terceira pess. em cama extra: ..5%
Supl. Meia pensão: ........................295,-

Prenight/Postnight em Frankfurt:
em individual..................................129,-
em duplo .......................................... 79,-
em triplo ........................................... 69,-

Hamburgo | Alemanha

Viagem Privada
7 Dias de/a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Todos os serviços da viagem em grupo
 . Motorista-guia exclusivo durante todo o  

 roteiro (Motorista + guia extra, sob  
 solicitação)
 . Transporte em veículo de categoria  

 superior (como Mercedes Vito ou similar) 

Viagem Privada
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 3.215,-

4 1.915,-

6 1.475,-

Supl. individual 345,-

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas

Colônia | Alemanha

Berlim | Alemanha

Erfurt | Alemanha
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

manha estão localizadas. Depois, continua-
ção a Friburgo. Hospedagem no Novotel am 
Konzerthaus****.****.

  Friburgo - Lago Titisee - Cervejaria 
Rothaus - Breitnau 

Pela manhã, visitará uma pequena e tradi-
cional fazenda, com degustação de queijos. 
Depois, breve parada no Lago Titisee e con-
tinuação pelo Lago Schluchsee a caminho 
da cervejaria Rothaus, onde terá uma pausa 
para degustação. Rothaus é a cerveja mais 
tradicional da região. Também conhecerá 
St. Blasien, um vilarejo com um mosteiro 
beneditino e uma cúpula impressionante. 
Hospedagem Hotel Hofgut Sternen****. 

  Breitnau - Floresta Negra Castelo 
Hohenzollern - Baden-Baden

Viagem ao Castelo de Hohenzollern, onde 
o tempo parece ter parado. Localizado no 
topo do Monte Hohenzollern, oferece uma 
vista quase tão espetacular quanto o pró-
prio desenho do castelo. Continuação pela 
Rota Alta da Floresta Negra, uma das mais 
belas rotas turísticas da Alemanha. A partir 
desta rota, terá belas vistas do Vale do Reno, 
passando por lugares espetaculares, como 
o Lago Mummel. À tarde, chegada a Baden-

5

6

  Frankfurt
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e 

traslado ao hotel. A primeira vista, é uma 
cidade que impressiona com seus arranha-
céus, vista de perto é aconchegante e char-
mosa. Hospedagem no Hotel Maritim Frank-
furt****.

  Frankfurt - Heidelberg - Estrasburgo
Traslado para Heidelberg, onde conhece-

rá o famoso castelo. Não é por acaso que Hei-
delberg, a cidade universitária mais antiga da 
Alemanha, é uma das mais visitadas do país. 
Em seguida, viagem para Estrasburgo, a capital 
da Alsácia. Visita da cidade. Hospedagem no 
Hotel Novotel Strasbourg Cente Halles****.

1

2

    Estrasburgo - Colmar - Friburgo
Hoje, traslado a Colmar para visitar 

esta típica cidade da Alsácia. Famosa por 
seus vinhos e seus patrimônios arquitetôni-
cos, que refletem a longa história da região 
e suas diferentes influências. Chegada a  
Friburgo e hospedagem no hotel Novotel 
Freiburg am Konzerthaus ****.

  Friburgo - Vogtsbauernhof - Cascatas 
de Triberg - Friburgo (Floresta Negra)

Hoje conhecerá mais afundo a Floresta Ne-
gra, durante a visita do fascinante museu ao 
ar livre „Vogtsbauernhof“, onde a história e 
a cultura da região ganham vida. Parada em 
Triberg, onde as maiores cachoeiras da Ale-

3

4

 R Conheça a Floresta Negra, uma região muito verde e tradicional
 R Na Alsácia, poderá degustar vinhos e explorar aldeias características
 R Uma viagem confortável por uma região idílica

A Magia da Floresta Negra 
& Alsácia

-Baden, onde terá tempo livre para desfru-
tar dos banhos termais da cidade ou tentar 
a sorte no casino. Hospedagem no hotel  
Heliopark Bad Hotel zum Hirsch****.

  Baden-Baden - Stuttgart - Frankfurt
Stuttgart não só é uma das cidades 

mais verdes da Alemanha com um belo 
centro histórico: o local também é sede 
das famosas marcas Mercedes e Porsche. 
Depois de um passeio turístico, visita do 
museu da Mercedes Benz e continuação 
para o aeroporto de Frankfurt.

7

Saída Garantida
7 Dias de/a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo durante todo o roteiro
 . Guia acompanhante durante todo o 

roteiro (motorista-guia para grupos com 
menos de 8 pessoas)

 . Traslado de chegada do aeroporto de 
Frankfurt ao hotel do tour

 . Hospedagem em quarto duplo incl. café 
da manhã nos hotéis mencionados ou 
similares

 . Visitas e excursões segundo o programa
 . Entradas aos castelos de Heidelberg e 

Hohenzollern, ao museu de Vogtsbauern-
höfe e ao museu da Mercedes Benz

 . Visita a fazenda na Floresta Negra com 
degustação de queijos

 . Visita a Cervejaria Rothaus com degustação

Saída Garantida

Datas 2022
 

Guia 
bilíngue 

Guia em 
espanhol

Maio 20 1.179,-

Junho 10 1.179,-

Julho 22 1.179,-

Agosto 19 1.179,-

Setembro 02 1.179,-

Outubro 07 1.179,-

Supl.
individual

345,-

Desc. terceira pess. em cama extra: ..5%
Supl. Meia pensão: ........................245,-

Prenight/Postnight em Frankfurt:
em individual..................................129,-
em duplo .......................................... 79,-
em triplo ........................................... 69,-

Floresta Negra | Alemanha

Viagem Privada
7 Dias de/a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Todos os serviços da viagem em grupo
 . Motorista-guia exclusivo durante todo o  

 roteiro (Motorista + guia extra, sob  
 solicitação)
 . Transporte em veículo de categoria  

 superior (como Mercedes Vito ou similar) 

Viagem Privada
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 3.059,-

4 1.835,-

6 1.069,-

Supl. individual 265,-

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas

Castelo Hohenzollern | Alemanha

Estrasburgo | França
29
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 R Conheça Viena, a elegante capital que está cercada por música clássica e cafés
 R Com belas paisagens ao longo do Danúbio
 R Belas vistas dos Alpes em Berchtesgaden

Áustria Esplêndida
Saída Garantida

6 Dias de Munique à Viena
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo durante todo o roteiro
 . Guia acompanhante durante todo o 

roteiro (motorista-guia para grupos com 
menos de 8 pessoas)

 . Traslado de chegada em Munique
 . Traslado de saída em Viena 
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

mencionados ou similares
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o programa 

indicado
 . Entrada à Abadia de Melk
 . Passeio de barco pelo rio Danúbio
 . Passeio de barco pelo lago Wolfgang
 . Entrada ao Palácio Schönbrunn

Palácio Hofburg, Viena | Áustria

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

Saída Garantida

Datas 2022
 

Guia 
bilíngue 

Guia em 
espanhol

Maio 26 1.095,-

Junho 16 1.095,-

Julho 28 1.095,-

Agosto 25 1.095,-

Setembro 08 1.095,-

Outubro 13 1.095,-

Supl.
individual

375,-

Desc. terceira pess. em cama extra: ..5%

  Linz - Melk - Krems - Viena
Depois do café da manhã, viagem para 

Viena. Parada em Melk, também conheci-
da como “a Porta de Wachau”, para uma  
incrível visita a Abadia Beneditina, o monu-
mento barroco mais representativo da Áus-
tria. Depois, fará um lindo passeio de barco, 
que percorrerá o lugar mais pitoresco do rio 
Danúbio. Após o desembarque em Krems, a 
viagem continua até Viena. Hospedagem no 
Hotel ARCOTEL Wimberger****.

  Viena
Viena, a maior cidade ao longo do 

Danúbio e mundialmente conhecida por 
sua arte. Não só grandes músicos como  
Mozart e Strauss viveram nesta cidade, 
mas também famosos pintores como Klimt 
e Hundertwasser deixaram suas marcas 
por aqui. Em 2019 Viena ganhou o título 
de cidade com a melhor qualidade de vida 
no mundo, o que reflete na forma como as 

4

5

  Munique
Chegada a Munique e traslado ao hotel. 

Hospedagem no Hotel Holiday Inn Munich 
City Center****.

  Munique - Chiemsee - 
Berchtesgaden - Salzburgo

Saída para Salzburgo. Pelo caminho para-
da no lago Chiemsee, o „Mar da Baviera“.  
Continuação para Berchtesgaden, breve  
visita de um lugar romântico na montanha. 
Pela tarde, chegará em Salzburgo, o local de 
nascimento do compositor Wolfgang Ama-
deus Mozart. Caminhe pela cidade. Admire 
os jardins Mirabell e desfrute de uma bela 
vista da Fortaleza de Salzburgo, da Catedral 
e da Getreidegasse. Hospedagem no Hotel 
ARCOTEL Castellani****.

1

2

    Salzburgo - Região dos Lagos 
(Salzkammergut) - Hallstatt - Linz

Após o café da manhã, viagem para Linz. 
Parada na bela região dos lagos de Salz-
burg. Chegada ao Lago Wolfgangsee, onde 
a mãe de Mozart nasceu. Aqui embarcará 
em um agradável passeio de barco para  
St. Wolfgang. Continuação da viagem e pa-
rada em Hallstatt, conhecida como Pérola 
de Salzkammergut por suas casas agarradas 
às montanhas e sua vista espetacular em 
uma paisagem excepcional entre o lago e as 
montanhas. A viagem continua até Linz, uma 
cidade pitoresca às margens do rio Danúbio. 
Hospedagem no Hotel ARCOTEL Nike****.

3

seus moradores desfrutam da sua metrópo-
le. Hoje fará um passeio panorâmico pela 
cidade, onde conhecerá muitos de seus 
atrativos arquitetônicos: como a Ópera, 
que está entre as melhores e mais pres-
tigiadas do mundo, o Palácio de Hofburg, 
a Escola Espanhola de Equitação, o Parla-
mento, a Prefeitura e também o Palácio de 
Schönbrunn, que é a antiga residência de 
verão da família imperial austríaca. Apro-
veite a tarde livre para conhecer mais des-
ta cidade e também comer um pedaço do 
delicioso bolo “Sachertorte” em um dos 
inúmeros cafés ou tomar uma taça do vinho 
típico “Heurige” em um dos tradicionais 
bares da região. Hospedagem no Hotel  
ARCOTEL Wimberger****.

  Viena
Traslado para o aeroporto de Viena e 

fim da viagem. 
6

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas

Salzburgo | Áustria

Viena | Áustria
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tórico desta cidade, entrou para a lista de 
Patrimônios da Humanidade da UNESCO. Ela 
também ostenta os mais longos calçadões de 
compras cobertos da Europa, realmente um 
lugar único. Depois da visita à cidade, conti-
nuação a Gruyères, povoado idílico que pa-
rece ter surgido diretamente da Idade Média 
com seu impressionante castelo medieval. A 
viagem continua para Genebra, cidade situa-
da na baía onde o Rio Ródano se despede do 
Lago Genebra. Hospedagem no Hotel Rama-
da Encore***+.

    Genebra - Montreux - Zermatt
Visita panorâmica de Genebra. Situada 

no extremo oriente da Suíça, esta cidade 
tem muito a oferecer. Conheça a sede euro-
peia da ONU e locais como: o Grand Théâtre 
e a Geneva Opera House. Depois viagem até 
Lausanne e Montreux, passando pelo ma-
jestoso Castelo de Chillon, localizado sobre 
uma rocha às margens do Lago Genebra, 
é o edifício histórico mais visitado da Suí-
ça. Durante quase quatro séculos, Chillon 
foi a residência e rentável estação adua-
neira dos Condes de Saboia. Tempo livre 
em Montreux, uma combinação de cida-
de, montanhas, vinhedos e as margens do 
Lago de Genebra, formam uma paisagem 
de cartão-postal. Um verdadeiro pedaço do 
paraíso, que tem seduzido artistas, escrito-
res e viajantes, que buscam beleza natural, 
tranquilidade e inspiração. Pela tarde visita 
ao vale do rio Ródano até Täsch. Dali embar-
cará no trem para Zermatt, localizada ao pé 
do impressionante Monte Cervino. Jantar e 
hospedagem no Hotel Alex****.

  Zermatt (sem guia)
Zermatt esta situada no sopé do Mat-

terhorn  e em meio a uma enorme região 
de esqui e trekking, isso faz deste lugar um 
dos vilarejos mais sedutores do mundo. Este 
destino de férias é uma zona onde os carros 
são proibidos, desta forma foi possível pre-
servar sua originalidade. Ande pelas ruas 
estreitas, projetadas por edificações, que pa-
recem ter saído de um conto de fadas, ago-
ra a única preocupação é respirar o ar puro 
da montanha, apreciar a arquitetura local e 
experimentar a gastronomia Suíça. Aqui as 
possibilidades de excursão são quase ilimita-
das. Aproveite o dia inteiro livre para passear, 
fazer compras ou fazer uma excursão opcio-
nal ao Gornergrat: o mais alto trem de cre-
malheira ao ar livre da Europa parte de Zer-
matt em direção à ensolarada plataforma de 
observação de Gornergrat, a 3.089 metros 
de altitude, acessível o ano inteiro. Jantar e 
hospedagem no Hotel Alex****.

  Zermatt - Glacier Express (sem guia) - 
St. Moritz

Pela manhã viagem com o famoso trem 
Glacier Express. Este é um dos trens pa-
norâmicos mais famosos da Suíça, que 
conecta os conhecidos centros turísticos 
de Zermatt e St. Moritz. No conforto do 

3

4

5

  Zurique - Lucerna - Monte Titlis - 
Interlaken

Saída em destino a Lucerna. Breve a visita 
pela cidade e tempo livre para passear. Lu-
cerna, está situada às margens do Lago Lu-
cerna e é considerada a porta de entrada 
para a Suíça central. Encontra-se inserida 
num impressionante panorama de monta-
nhas, com diversas atrações, lojas de sou-
venir e de relógios. Uma atmosfera encan-
tadora. Ao meio-dia continuação da viagem 
a Engelberg, localizada em um extenso vale 
de montanha, cerca de 1000 metros acima 
do nível do mar. Visita ao Monte Titlis e ao 
seu glaciar com o teleférico giratório Rotair. 
Numa altura de 3.020 m, desfrutará de uma 
vista panorâmica espetacular dos Alpes Cen-

1 trais, um impressionante panorama monta-
nhoso, diferentes restaurantes com terraços 
ensolarados, uma gruta de gelo e a impres-
sionante ponte suspensa Titlis Cliff Walk. 
Continuação a Interlaken, localizada ao pé 
da montanha Jungfrau. Esta cidade fica no 
Oberland bernês, numa planície aluvial, en-
tre os lagos Thun e Brienz. Hospedagem no 
Hotel Interlaken****.

  Interlaken - Berna - Gruyères - Genebra
Saída de Interlaken margeando o lago de 

Thun para chegar a Berna, cidade localizada 
ao lado do rio Aare com vista para os Alpes. 
Poucas cidades conseguiram manter suas ca-
racterísticas históricas tão bem preservadas 
como Berna, a capital da Suíça. O centro his-

2

 R O mais famoso trem panorâmico da Suíça oferece vistas espetaculares
 R Veja o famoso Matterhorn desde a bonita vila de Zermatt
 R A Riviera Suíça entre Genebra e Montreux

Montanhas Suíças e 
Glacier Express

vagão panorâmico poderá admirar as pai-
sagens impressionantes de montanhas co-
bertas de neve e glaciares. O percurso de 
aproximadamente sete horas está cheio de 
aventuras: passe por 291 pontes, 91 túneis 
e cruze a passagem alpina Oberalp com 
2.033 metros de altitude. Um verdadeiro 
presente para os apaixonados pelo trans-
porte ferroviário! Jantar e hospedagem no 
Hotel Schweizerhof****.

  St. Moritz - Chur - Vaduz - Zúrich
Pela manhã saída ao passo de Julier 

e Chur para chegar a Vaduz, capital de Lie-
chtenstein. Logo ao chegar, verá o Castelo 
de Vaduz, que fica no topo de uma mon-
tanha. Tempo livre para passear por esta 
cidade encantadora. Siga pela rua principal 
da cidade, a Städle,  e econtrará o prédio 
do governo e o parlamento. Admire o Dom 
St. Florian, uma igreja neogótica que foi 
construísa em 1874. À tarde saída para Zu-
rique, passando pela região de Toggenburg 
com suas casas pitorescase e românticos 
lagos de montanha. Chegada a Zurique, 
na estação ferroviária ou no Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+ por volta das 17 h 
e fim dos nossos serviços.

6

Glacier Express | Suíça Oberland bernés | Suíça Zermatt | Suíça

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Saída Garantida
6 Dias de/a Zurique

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo durante o roteiro inteiro
 . Guia de língua espanhola e inglesa  

durante todo o roteiro
 . Hospedagem em quarto duplo nos  

hotéis mencionados ou similares
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Jantar em Zermatt e em St. Moritz
 . Visitas e excursões segundo o programa 

indicado
 . Subida ao monte Titlis de teleférico
 . Viagem Zermatt - St. Moritz de trem 

Glacier Express 2a classe incl. almoço 
(sem guia)

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

Saída Garantida

Datas 2022

Maio 02, 09, 16, 23, 30 2.895,-

Junho 06, 13, 20, 27 2.895,-

Julho 04, 11, 18, 25 2.895,-

Agosto 01, 08, 15, 22, 29 2.895,-

Setembro 05, 12, 19, 26 2.895,-

Outubro 03, 10 2.895,-

Supl. 
individual

345,-

Desc. terceira pess. 
em cama extra: ...........................2.895,-

Prenight/Postnight em Zurique:
em individual..................................325,-
em duplo ........................................189,-
em triplo .........................................189,-
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

 R Zurique: uma das cidades com melhor qualidade de vida, possui diversas  
 atrações turísticas 
 R Desfrute da típica paisagem alpina suíça no topo do Monte Titlis
 R A encantadora Riviera Suíça entre Genebra e Montreux

Suíça Mágica

Saída Garantida

Datas 2022

Maio 07, 14, 21, 28 2.255,-

Junho 04, 11, 18, 25 2.255,-

Julho 02, 09, 16, 23, 30 2.255,-

Agosto 06, 13, 20, 27 2.255,-

Setembro 03, 10, 17, 24 2.255,-

Outubro 01, 08 2.255,-

Supl. 
individual

445,-

Desc. terceira pess. 
em cama extra: .......................... 2.255,-

Prenight/Postnight em Zurique:
em individual................................. 325,-
em duplo ....................................... 189,-
em triplo ........................................ 189,-

Matterhorn, Zermatt | Suíça

Saída Garantida
6 Dias de/a Zurique

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo durante o roteiro inteiro
 . Guia de língua espanhola e inglesa  

durante todo o roteiro
 . Traslado de chegada em Zurique, da 

estação ferroviária ou aeroporto ao  
hotel do tour

 . Hospedagem em quarto duplo nos  
hotéis mencionados ou similares

 . Café da manhã em todos  
os hotéis

 . Jantar em Zermatt
 . Visitas e excursões segundo o programa 

indicado
 . City tour Zurique em serviço regular com 

guia local de língua espanhola e inglesa 
incl. passeio pelo lago Zürichsee  
(sem guia)

 . Subida ao monte Titlis de teleférico

Saída Garantida
grupo reduzido máx. 30 pessoas

é considerada a porta de entrada para a 
Suíça central. Encontra-se inserida num 
impressionante panorama de montanhas, 
com diversas atrações, lojas de souvenir 
e de relógios. Uma atmosfera encantado-
ra. Ao meio-dia continuação da viagem a 
Engelberg, localizada em um extenso vale 
de montanha, cerca de 1000 metros aci-
ma do nível do mar. Visita ao Monte Titlis 
e ao seu glaciar com o teleférico giratório 
Rotair. Numa altura de 3.020 m, desfrutará 
de uma vista panorâmica espetacular dos 
Alpes Centrais, um impressionante pano-
rama montanhoso, diferentes restaurantes 
com terraços ensolarados, uma gruta de 
gelo e a impressionante ponte suspensa Ti-
tlis Cliff Walk. Continuação a Interlaken, lo-
calizada ao pé da montanha Jungfrau. Esta 
cidade fica no Oberland bernês, numa pla-
nície aluvial, entre os lagos Thun e Brienz. 
Hospedagem no Hotel Interlaken****.

 Interlaken - Berna - 
Gruyères - Genebra

Saída de Interlaken margeando o lago de 
Thun para chegar a Berna, cidade localiza-
da ao lado do rio Aare com vista para os 
Alpes. Poucas cidades conseguiram man-
ter suas características históricas tão bem 
preservadas como Berna, a capital da Suí-
ça. O centro histórico desta cidade, entrou 
para a lista de Patrimônios da Humanidade 
da UNESCO. Ela também ostenta os mais 
longos calçadões de compras cobertos da 
Europa, realmente um lugar único. Depois 
da visita à cidade, continuação a Gruyères, 
povoado idílico que parece ter surgido 
diretamente da Idade Média com seu im-
pressionante castelo medieval. A viagem 
continua para Genebra, cidade situada 
na baía onde o Rio Ródano se despede 
do Lago Genebra. Hospedagem no Hotel  
Ramada Encore***+.

  Genebra - Montreux - Zermatt
Visita panorâmica de Genebra. Situada 

no extremo oriente da Suíça, esta cidade 

4

5
  Zurique

Ao chegar em Zurique traslado ao ho-
tel. Zurique está situada no coração da 
Europa. Um lugar multicultural, que está 
repleto de atividades de lazer atraentes: na-
tureza, shopping, cultura, além de possuir 
uma vida noturna fabulosa e ser conside-
rada a cidade com a melhor qualidade de 
vida do mundo. Aproveite o restante do dia 
livre para conhecer os arredores por con-
ta própria. Hospedagem no Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+.

  Zurique
Pela manhã visita panorâmica por Zuri-

que, seus principais monumentos, como: a 
catedral Grossmünster, a igreja Fraumüns-
ter, a igreja St. Peterskirche, a estação fer-
roviária e a avenida comercial, um local de 
grande destaque no que se refere a relógios, 
jóias e grifes internacionais e pela famosa 

1

2

rua Höhenstraße, a qual oferece paisagens  
maravilhosas dos Alpes e do lago de Zuri-
que. Parada em Rapperswil, a cidade das 
rosas, localizada na extremidade superior 
do Lago de Zurique. Todos os tipos e cores 
desta bela flor enfeitam as áreas públicas 
da cidade e seus três jardins de rosas. No 
caminho de volta, um lindo cruzeiro pelo 
Lago de Zurique te espera (sem guia  acom-
panhante). Relaxe no barco enquanto des-
fruta as  belas paisagens  que descortinam 
pelo caminho. Chegada a Zurique-Bürk-
liplatz e retorno ao hotel por conta pró-
pria. Hospedagem no Hotel Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+.

    Zurique - Lucerna - Monte Titlis - 
Interlaken

Saída em destino a Lucerna. Breve visita pela 
cidade e tempo livre para passear. Lucerna, 
está situada às margens do Lago Lucerna e 

3

tem muito a oferecer. Conheça a sede euro-
peia da ONU e locais como: o Grand Théâtre 
e a Geneva Opera House. Depois viagem até 
Lausanne e Montreux, passando pelo majes-
toso Castelo de Chillon, localizado sobre uma 
rocha às margens do Lago Genebra, é o edi-
fício histórico mais visitado da Suíça. Durante 
quase quatro séculos, Chillon foi a residência 
e rentável estação aduaneira dos Condes de 
Saboia. Tempo livre em Montreux, uma com-
binação de cidade, montanhas, vinhedos e as 
margens do Lago de Genebra, formam uma 
paisagem de cartão-postal. Um verdadeiro 
pedaço do paraíso, que tem seduzido artis-
tas, escritores e viajantes, que buscam beleza 
natural, tranquilidade e inspiração. Pela tar-
de visita ao vale do rio Ródano até Täsch. Dali 
embarcará no trem para Zermatt, localizada 
ao pé do impressionante Monte Cervino. 
Jantar e hospedagem no Hotel Alex****.

  Zermatt - Paso Nufenen - Zúrich
Manhã livre para aproveitar a cidade. 

Ande pelas ruas estreitas, projetadas por 
edificações, que parecem ter saído de um 
conto de fadas, agora a única preocupação 
é respirar o ar puro da montanha, apre-
ciar a arquitetura local e experimentar a 
gastronomia Suíça. Aqui as possibilidades 
de excursão são quase ilimitadas. Ou faça 
uma excursão opcional ao Gornergrat: o 
mais alto trem de cremalheira ao ar livre 
da Europa parte de Zermatt em direção à 
ensolarada plataforma de observação de 
Gornergrat, a 3.089 metros de altitude, 
acessível o ano inteiro. Pela tarde retorno 
a Täsch, onde embarcará em um  ônibus 
em direção ao impressionante Passo do 
Nufenen até Airolo. Retorno a Zurique 
de trem ou ônibus (sem guia). Chegada 
a Zurique por volta das 18h30, na esta-
ção ferroviária central ou no Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+.

6

Interlaken | Suíça

35

Sa
íd

as
 

Ga
ra

nti
da

s
Vi

ag
en

s 
de

 T
re

m
Ex

pe
riê

nc
ia

s 
Ú

ni
ca

s
Fo

ra
 d

as
 R

ot
as

 
Tr

ad
ic

io
na

is
Vi

ag
en

s e
m

 
Fa

m
íli

a
Ro

ta
s 

Re
lig

io
sa

s
Vi

ag
en

s 
Ati

va
s

Tu
ris

m
o 

Ac
es

sív
el

Vi
ag

en
s 

de
 L

ux
o

Vi
ag

en
s C

lá
ss

ic
as

(V
ia

ge
ns

 P
riv

ad
as

)
Vi

ag
en

s 
Cu

ltu
ra

is
Es

ca
pa

da
s

&
 S

ho
pp

in
g

34



Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. Preços sujeitos a disponibilidade!

  Interlaken - Jungfraujoch - Interlaken
Depois do café da manhã, conhecerá 

um dos pontos turísticos imperdíveis da 
Suíça: o Jungfraujoch - o Topo da Europa! O 
local, tombado como Patrimônio Mundial 
pela UNESCO, fica a uma altitude de 3.454 
metros, onde se encontra a mais alta esta-
ção de trem na Europa. Uma vez no topo, 
mergulhe em um mundo fascinante de 
gelo, neve e rochas. Não esqueça de explo-
rar o Palácio do Gelo, um mundo congela-
do no coração da geleira; uma experiência 
única que você não pode perder.

  Golden Pass Line: 
Interlaken - Zweisimmen - Montreux

Traslado por conta própria para a estação 
ferroviária. Pegue o trem que irá levá-lo a 
Zweisimmen. Depois, trocará de trem (Gol-
den Pass Line) em direção a Montreux. A 
viagem no Golden Pass Line oferece paisa-
gens inesquecíveis dos locais mais bonitos 
da Suíça. Viaje com todo conforto a bordo 
deste trem panorâmico.

  Montreux - Zermatt
De manhã, traslado por conta pró-

pria para a estação ferroviária e viagem 
de trem até Visp. Embarque no trem para 
Zermatt, localizada ao sopé do imponente  
Matterhorn. Como os carros não são per-
mitidos na cidade, conseguiu assim manter 
seu caráter original.

  Glacier Express: Zermatt - St. Moritz 
Depois do café da manhã, embarque 

no famoso Glacier Express. Do conforto do 
vagão panorâmico, você pode desfrutar da 
romântica paisagem dos Alpes suíços. St.  
Moritz é um dos destinos favoritos na Suíça 
porque sempre há uma oportunidade de 
apreciar a beleza local independentemente 
da época do ano: admire as paisagens cheias 
de neve no inverno ou os diferentes tons de 
verde e flores do verão.

4

5

6

7

  Zurique
Chegada em Zurique. Um dos nossos 

motoristas estará esperando para levá-lo ao 
hotel e entregar os vouchers para a viagem. 
Tempo livre à sua disposição.

  Zurique
Conheça a ciadade em um city tour re-

gular em Zurique. Descubra esta cidade úni-
ca, vencedora do prêmio de “cidade com a 
melhor qualidade de vida“. Conheça o prédio 
do Museu Nacional, que parece um castelo, o 
famoso centro comercial da Bahnhofstrasse, 
o relógio da igreja de São Pedro, as Casas de 
Guilda, Ópera com seus famosos festivais em 
junho e o lago de Zurique. Passeio de trem 
(Dolderbahn) até a área residencial de Zü-

1

2

richberg, com suas belas mansões e parques. 
Também poderá conhecer a Universidade de 
Zurique e o Instituto Federal de Tecnologia 
(ETH Zurich), cujo o aluno e o professor mais 
famoso foi Albert Einstein. Finalmente, visite 
a igreja de Fraumünster no centro histórico.

    Zurique - Interlaken
Ao meio-dia, sua viagem continua para 

a bela cidade de Interlaken e suas belezas 
de tirar o fôlego. Localizada entre os lagos 
de Thun e Brienz, no sopé das imponentes 
montanhas de Eiger, Mönch e Jungfrau, esta 
pequena cidade oferece vistas espetaculares.

3

 R Conheça todos os trens panorâmicos da Suíça
 R Jungfraujoch - a estação ferroviária mais alta da Europa no topo de uma geleira, a 3.454 m
 R Passeio de barco a vapor pelas incríveis paisagens do lago „Vierwaldstätter See“

As montanhas Suíças 
de Trem

  Bernina Express: 
St. Moritz - Tirano - Lugano  

Na parte da manhã, traslado por conta pró-
pria até a estação de trem. A primeira parada 
da viagem é em Tirano, onde visitará belos 
palácios nobres dos séculos XVI a XVIII. A 
cidade é famosa por seu santuário barroco. 
Continuação da viagem no ônibus Bernina 
Express até Lugano, famosa por suas incrívels 
paisagens, água abundante, clima seco e en-
solarado e montanhas e colinas.

  Gotthard Panorama 
Express: Lugano - Flüelen - Lucerna 

Embarque no trem panorâmico Gotthard 
Panorama Express, com destino a Flüelen, 
um pequeno e charmoso vilarejo. Aqui, 
embarque num barco a vapor para Lucerna 
atravessando a incrível paisagem do Vierwal-
dstättersee (Lago Lucerna).

       Lucerna 
Com as montanhas Rigi e Pilatus e 

os Alpes como plano de fundo, Lucerna é 
um dos destinos turísticos mais visitados 
na Suíça. A antiga cidade tem as pontes co-
bertas mais antigas da Europa, além de ruas 
de paralelepípedos, igrejas barrocas e casas 
históricas. Visite o luxuoso Concert Hall na 
beira do lago e atravesse o lago pela Kapell-
brücke, considerada a mais antiga ponte da 
Europa e o cartão postal desta bela cidade.

   Lucerna - Zurique 
Traslado por conta própria à estação de 

trem de Lucerna para pegar o trem para Zu-
rique. A viagem termina na estação de trem 
ou no aeroporto de Zurique.

8

9

10

11
Viagem de Trem

11 Dias de/a Zurique
Sem guia acompanhante | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Todos os trechos de trem em 2a classe
 . Ticket de trem para Jungfraujoch
 . Reserva de assentos em 2a classe nos 

trens panorâmicos Golden Pass  
(Interlaken Ost, Zweisimmen  - Montreux), 
Glacier Express (Zermatt  - St. Moritz), 
Bernina Express (St. Moritz  - Tirano) e 
ônibus Bernina Express (Tirano  - Lugano)

 . Reserva de assentos em 1a classe no 
Gotthard Panorama Express:  
Lugano - Flüelen

 . Barco a vapor: Flüelen  - Lucerna
 . Traslado de chegada em Zurique no 1° dia
 . City tour Zurique em serviço regular com 

guia local de língua espanhola e inglesa, 
incluindo trem de cremalheira  
“Dolderbahn”

Importante:
Não inclui city tax, a mesma deve ser paga di-
retamente nos hotéis. Suplemento Montreux 
Jazzfestival (02.07.-18.07.2022) sob solici-
tação. O trem Gotthard Panorama Express 
opera de terça a domingo, de Abr até Out 
2022.

Viagem de Trem 
Temporada: 18.04.2022  - 24.10.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 2.865,- 3.219,-

4 2.795,- 3.155,-

6 2.775,- 3.135,-

Suplemento 
individual 

575,- 929,-

Supl. trens 
1a classe*

325,- 325,-

*exceto no trem para Jungfraujoch, aqui há 
somente assentos na 2a classe

Bernina Express | Suíça

Gotthard Panorama Express | Suíça

Glacier Express | Suíça
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  Zurique - Lucerna
Traslado do seu hotel ou do aero-

porto à estação ferroviária e viagem a 
Lucerna. Caracterizada pela ponte me-
dieval Kapellbrücke, Lucerna é uma das 
cidades mais bonitas da Suíça. Não es-
queça de visitar o centro histórico com 
as suas fachadas multicoloridas.

  Lucerna - Monte Pilatus - Lucerna
Com 2.132 m acima do nível do 

mar, o Monte Pilatus é um dos picos 
mais altos na zona de Lucerna. De Al-
pnachstad subirá em trem de cremal-
heira - o mais íngreme do mundo com 
uma inclinação máxima de aprox. 48% 
- e chegará ao topo em apenas 30 min. 
A vista do lago de Lucerna e dos Alpes 
e simplesmente espetacular. Retorno a 
Lucerna e tempo livre pela tarde.

    Lucerna - Golden Pass Line / 
Brüning Express - Interlaken

Com o trem Golden Pass Line che-
gará em aprox. 2 horas a Interlaken. 
Localizado entre os dois lagos, Thun 
e Brienz, esta cidade tranquila é o 
ponto de partida para excursões nas 
montanhas próximas, entre elas o fa-
moso triunvirato das montanhas Eiger, 
Mönch e Jungfrau.
 
    Interlaken - Zurique

Viagem com o trem Brünig Ex-
press até Lucerna, ao longo de três 
lindos lagos. Troca de trem e continu-
ação à Zurique.

1

2

3

4

 R O mais famoso do trem panorâmico da Suíça
 R Atravessa 291 pontes, por 91 túneis e pelo Passo Oberalp a 2033 m
 R Extensão ao topo da Europa: o famoso Jungfraujoch a 3.454 m

Suíça no Glacier Express

Glacier Express | Suíça

Preços 
Temporada: 01.04  - 15.10.2022 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos.

Pacote de 3 Dias:

N° de participantes Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 995,- 1.085,-

4 935,- 1.025,-

6 905,- 995,-

Supl. 01.04  - 18.04.2022 55,- 55,-

Supl. individual 85,- 65,-

Supl. trens 1a classe* 245,- 245,-

Pacote de 5 Dias:

N° de participantes Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 1.589,- 1.745,-

4 1.529,- 1.685,-

6 1.509,- 1.665,-

Supl. individual 185,- 165,-

Supl. trens 1a classe* 245,- 245,-

*trem para Jungfraujoch: somente 2a classe

Suplementos para ambos pacotes:
Supl. Cat. Excelente (apenas Glac.Expr.)....649,-
Supl. Almoço no Glacier Express ............. 79,-
Supl. Gornergrat ....................................... 85,-

Viagem de Trem
3 ou 5 Dias de/a Zurique

Sem guia acompanhante | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Ticket de trem Zurique - St. Moritz e  

Zermatt - Zurique em 2a classe 
 . Ticket Glacier Express em 2a classe
 . Traslado de chegada em Zurique no 1° dia
 . Pacote de 5 Dias: Ticket de trem Zermatt 

- Interlaken - Jungfraujoch - Interlaken em 
2a classe

Importante:
Não inclui city tax, a mesma deve ser paga 
diretamente nos hotéis.

 R Descubra este característico país, a bordo do famoso trem panorâmico Golden Pass Line 
 R Paisagens verdes salpicadas com casas de contos de fadas e lagos cristalinos
 R Extensão ao topo da Europa: o famoso Jungfraujoch a 3.454 m

Picos nevados e 
o Golden Pass Line

Viagem de Trem
4 ou 6 Dias de/a Zurique
Sem guia acompanhante

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos 

hotéis da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Ticket de trem Zurique  - Lucerna  - 

Interlaken  - Zurique de 2a classe
 . Ticket de trem de cremalheira ao 

Monte Pilatus em 2a classe, ticket 
de gondola e funicular ao Monte 
Pilatus

 . Traslado de chegada em Zurique 
no 1° dia

 . Pacote de 6 dias: Ticket de trem 
Zurique  - Lucerna  - Interlaken  - 
Montreux  - Zurique de 2a classe

 . Ticket de trem de cremalheira  
ao Jungfraujoch

Importante:
Não inclui city tax, a mesma deve ser 
paga diretamente nos hotéis. Suple-
mento Montreux Jazzfestival (02.07  - 
18.07.2022) sob solicitação.

Preços 
Temporada: 01.04.2022  - 01.11.2022 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

Pacote de 4 Dias:

N° de participantes Hotéis 
de 3 
estrelas

Hotéis 
de 4 
estrelas

2 1.209,- 1.319,-

4 1.155,- 1.259,-

6 1.135,- 1.239,-

Supl. individual 195,- 235,-

Supl. trens 1a classe* 255,- 255,-

Pacote de 6 Dias:

N° de participantes Hotéis 
de 3 
estrelas

Hotéis 
de 4 
estrelas

2 1.699,- 1.895,-

4 1.639,- 1.839,-

6 1.619,- 1.815,-

Supl. individual 309,- 379,-

Supl. trens 1a classe* 129,- 129,-

*trem para Jungfraujoch: somente 2a classe

Golden Pass Line | Suíça

 Zurique - St. Moritz
Traslado à estação ferroviária de Zu-

rique. De trem irá até Chur e depois con-
tinuação no trem Rético, o trem verme-
lho, até St. Moritz através da espetacular 
Quebrada Albula. Chegada a St. Moritz.

  Glacier Express: St.Moritz - Zermatt
Depois do café da manhã embar-

cará no famoso Glacier Express. No 
conforto de um vagão panorâmico, des-
frute da paisagem romântica dos alpes 
suíços: bosques densos, picos cobertos 
de neve, quedas d‘água belíssimas, 
montanhas e povoados com séculos de 
história. Chegada a Zermatt ao pé da 
Monte Cervino.

    Zermatt - Zurique
Manhã livre para desfrutar da paisa-

gem de Zermatt: Opcionalmente pode-se 
subir de teleférico até Gornergrat a 3.089 
metros de altura, onde terá uma vista 
extraordinária. À tarde regresso de trem 
para Zurique.

1

2

3

Pacote de 3 Dias

Pacote de 4 Dias

        ver pacote de 4 dias

  Interlaken - Jungfraujoch - 
Interlaken

O topo da Europa! A Jungfraujoch é um 
mundo de gelo e neve eterna. Numa 
altura de 3.454 metros se encontra a 
estação ferroviária mais alta da Europa. 
Construído em 1912, o trem percor-
re uma distância de 9 km, passando a 
maior parte do tempo no túnel dentro 
da montanha Eiger. Na chegada a vista 
ao glaciar Aletsch e a região Oberland 
Bernês é impressionante.

  Interlaken - Golden Pass Line - 
Montreux

Deixará para trás o mundo alpino do 
Oberland Bernês e chegará com o trem 
Golden Pass Line na Riviera Suíça. Mont-
reux, conhecida mundialmente pelo seu 
festival de música Jazz está localizada às 
margens do Lago de Genebra.

    Montreux - Zurique
Manhã livre e ao meio-dia retorno 

de trem a Zurique.

1-3
4

5

6

Pacote de 6 Dias

Pacote de 5 Dias 
com trem ao Jungfraujoch

  Zurique - St. Moritz
Traslado à estação ferroviária de Zu-

rique. De trem irá até Chur e depois conti-
nuação no trem Rético, o trem vermelho. 

  Glacier Express: St.Moritz - Zermatt
Depois do café da manhã embar-

cará no famoso Glacier Express. No 
conforto de um vagão panorâmico, des-
frute da paisagem romântica dos alpes 
suíços: bosques densos, picos cobertos 
de neve, quedas d’água belíssimas e po-
voados com séculos de história. Chega-
da a Zermatt ao pé da Monte Cervino.

    Zermatt - Interlaken
Manhã livre para desfrutar da paisa-

gem de Zermatt. À tarde a viagem conti-
nua de trem para a cidade de Interlaken.

    Trem para Jungfraujoch
Um funicular te levará ao Jungfrau-

joch “Top of Europe”, a estação ferro-
viária mais alta da Europa, com 3.454 
metros de altura. Gelo e neve estão 
garantidos aqui durante o ano todo. Re-
gresso a Interlaken.

    Interlaken - Zurique
Manhã livre. Ao meio-dia continu-

ação com o trem Brünig Express até Lu-
cerna ao longo de três belos lagos. Tro-
ca de trem e continuação até Zurique.

1

2

3

4

5
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 R Viaje nos 3 melhores trens panorâmicos da Suíça
 R Descubra todas as paisagens dos sonhos no conforto do trem
 R Suba, acomode-se e desfrute de vistas magníficas

Os melhores trens 
panorâmicos da Suíça

Bernina Express | Suíça

Preços 
Temporada: 01.04.2022  - 20.10.2022 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos. 

Pacote de 4 Dias:

N° de participantes Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 1.355,- 1.509,-

4 1.295,- 1.455,-

6 1.275,- 1.429,-

Supl. individual 125,- 139,-

Supl. trens 1a classe 249,- 249,-

Pacote de 6 Dias:

N° de participantes Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 1.725,- 1.949,-

4 1.665,- 1.889,-

6 1.639,- 1.869,-

Supl. individual 269,- 325,-

Supl. trens 1a classe 245,- 245,-

Viagem de Trem
4 ou 6 Dias de/a Zurique

Sem guia acompanhante | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Todos os trechos de trem em 2a classe
 . Reserva de assentos em 2a classe nos 

trens panorâmicos Glacier Express  
(Zermatt - St. Moritz), Bernina Express  
(St. Moritz  - Tirano) e Gotthard  
Panorama Express (Lugano-Flüelen)

 . Bernina Express Bus: Tirano - Lugano
 . Barco a vapor: Flüelen  - Lucerna
 . Traslado de chegada em Zurique no 1° dia
 . Pacote de 6 dias: 2 noites extras  

em Lucerna

Importante:
O Gotthard Panorama Express funciona de 
terça a domingo, de Abr até Out 2022. 
Não inclui city tax, a mesma deve ser paga 
diretamente nos hotéis.

  Zurique - Genebra
Traslado privado do aeroporto de Zuri-

que a estação de trem e viagem a Genebra. 
Ao chegar, traslado privado para seu hotel.

  Genebra - Montreux
Após o café da manhã, desfrute de 

um passeio a pé pelo centro de Genebra. 
Neste tour de duas horas, visitará os bair-
ros internacionais de Genebra e as princi-
pais atrações turísticas da cidade, como a 
bela fonte do Lago de Genebra (Jet d‘Eau) 
e o maravilhoso Relógio de Flores. Após o 
passeio, experimentará um fondue de quei-
jo em um restaurante típico acompanhado 
de uma taça de vinho ou água. Retorno ao 
hotel por conta própria. À tarde, traslado 
do hotel para a estação central e viagem ao 
longo do impressionante Lago Léman até 
Montreux. Conhecida mundialmente por 
seu festival de música Jazz, está localizada 
às margens do Lago Léman. Um passeio ao 
longo do calçadão de Montreux é uma ativi-
dade essencial para todos os visitantes.

    Montreux - Trem de Chocolate 
à Gruyére - Montreux

O trem panorâmico te levará de Montreux 
a Montbovon. Daqui a viagem continua em 
ônibus até a fábrica de queijo „La Maison du 
Gruyère“, onde aprenderá tudo sobre a pro-
dução do famoso queijo Gruyères. Depois, 
visita a cidade medieval de Gruyères com 
a oportunidade de conhecer seu magnífico 
castelo. Continuação para o lendário „Mai-
son Cailler“ em Broc. Lá será apresentado 
os segredos da fabricação do chocolate e 
poderá fazer uma degustação de chocolate. 
Regresso a Montreux.

1

2

3

     Montreux - Interlaken - Lucerna - 
Golden Pass Line

Deixará para trás a Riviera Suíça e passará 
com o trem Golden Pass Line pelo mundo 
alpino de Oberland Bernés. Via Zweisimmen 
e Interlaken chegará a Lucerna. A viagem 
oferece vistas espetaculares da paisagem 
suíça com inúmeros lagos e montanhas, 
como Rigi, Pilatus e os Alpes como plano de 
fundo. Lucerna é um dos destinos turísticos 
mais visitados da Suíça.

  Lucerna - Chocolatier Aeschbach - 
Zurique

Pela manhã, visite o „Mundo do Chocola-
te“ na aldeia de Root, com um guia local. O 
„World of Chocolate“ fica a apenas 10 minu-
tos de trem de Lucerna. No tour de aprox. 
1,5 horas, irá aprender tudo sobre o tema 
do chocolate e ao final se pode preparar sua 
própria barra de chocolate. Em seguida, via-
gem de trem para Zurique, onde sua viagem 
termina. A viagem também pode iniciar e/ou 
terminar no aeroporto de Genebra. Consul-
te-nos para mais informações!

4

5

 R Viaje no famoso Trem Panorâmico de Chocolate
 R Visita da Queijaria „Maison du Gruyères“ e da chocolateria „Maison Cailler“ com  
 o „Mundo de Chocolate“
 R Desfrute de um fantástico fondue de queijo em um restaurante típico

Queijo suíço e 
Trem de Chocolate

Viagem de Trem
5 Dias de/a Zurique

Sem guia acompanhante
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos 

hotéis da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Bilhete de trem Zurique  - Genebra  -  

Montreux  - Lucerna  - Zurique em 
2a classe

 . Bilhete e reserva de assentos no 
trem de Chocolate Montreux  - 
Montbovon, ônibus Montbovon  - 
Gruyères - Broc e Broc  - Montreux

 . Entradas a „Maison du Gruyères“ e 
loja de chocolates „Maison Cailler“

 . Traslado de chegada em Zurique 
no 1° dia

 . Traslados de chegada e saída em 
Genebra

 . City tour privado a pé em Genebra 
com  guia local, 2 horas

 . Um fondue de queijo + 1 taça de 
vinho, água ou uma outra bebida 
no restaurante típico de Genebra

 . Visita ao „Mundo do Chocolate“ 
em Aeschbach com guia local, com 
a duração de 3 horas, entradas 
incluídas

Importante:
Não inclui city tax, a mesma deve ser 
paga diretamente nos hotéis. Suple-
mento Montreux Jazzfestival (02.07  - 
18.07.2022) sob solicitação.

Preços 
Temporada: 15.06.2022  - 31.08.2022 

Saídas: sob solicitação

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 1.725,- 1.949,-

4 1.665,- 1.889,-

6 1.639,- 1.869,-

Supl. individual 265,- 275,-

Supl. trens 
1a classe

129,- 129,-

Elaboração artesenal de queijo | Suíça

  Zurique - Zermatt
Ao chegar, traslado a estação cen-

tral de trem e entrega dos documentos 
de viagem. Continuação de trem para 
Zermatt.

  Glacier Express: Zermatt - St. Moritz
Depois do café da manhã, embarque 

no famoso Glacier Express. Do conforto 
do vagão panorâmico, poderá desfrutar 
da romântica paisagem dos Alpes suíços. 

    Bernina Express: 
St. Moritz - Tirano - Lugano

Na parte da manhã, traslado por conta 
própria até a estação de trem. A primei-
ra parada da viagem será em é Tirano. 
A cidade é famosa por seu santuário 
barroco. Continuação da viagem em 
ônibus até Lugano no Tesino, a parte 
italiana da Suíça.

    Gotthard Panorama Express: 
Lugano - Flüelen - Lucerna - Zurique

Embarque no trem panorâmico Got-
thard Panorama Express, com destino 
a Flüelen, um pequeno e charmoso 
vilarejo. Aqui, embarcará num barco a 
vapor para Lucerna atravessando a in-
crível paisagem do Vierwaldstättersee 
(Lago Lucerna). Troca de trem e conti-
nuação até Zurique.

1

2

3

4

Pacote de 4 Dias

        ver pacote 4 Dias

   Gotthard Panorama Express: 
Lugano -  Flüelen - Lucerna 

Embarque no trem panorâmico Got-
thard Panorama Express, com destino 
a Flüelen, um pequeno e charmoso 
vilarejo. Aqui, embarcará num barco a 
vapor para Lucerna atravessando a in-
crível paisagem do Vierwaldstättersee 
(Lago Lucerna).

  Lucerna
Com as montanhas Rigi e Pilatus e 

os Alpes como plano de fundo, Lucerna 
é um dos destinos turísticos mais visi-
tados na Suíça. A antiga cidade tem as 
pontes cobertas mais antigas da Europa, 
além de ruas de paralelepípedos, igrejas 
barrocas e casas históricas. Atravesse o 
lago pela Kapellbrücke, considerada a 
mais antiga ponte da Europa e o cartão 
postal desta bela cidade.

    Lucerna - Zurique
Traslado por conta própria à estação 

de trem de Lucerna para pegar o trem 
para Zurique. A viagem termina na esta-
ção de trem ou no aeroporto de Zurique.

1-3
4

5

6

Pacote de 6 Dias
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  Munique
Ao chegar em Munique, traslado priva-

do ao seu hotel. Pela tarde city tour regular 
com o ônibus Hop on Hop off.

  Munique - Neuschwanstein e 
Linderhof - Munique

Esta excursão regular o leva aos esplen-
didos castelos do conhecido “Rei Louco”: 
Neuschwanstein e Linderhof (entradas 
não incluídas). Retorno à Munique pela 
tarde/noite.

    Munique - Berlim
Traslado privado a estação de trem e 

viagem à Berlim. Ao chegar, traslado priva-
do ao seu hotel.

1

2

3

     Berlim
Ao chegar a Berlim, traslado ao seu hotel.

  Berlim
Desfrute de um city tour regular (Hop 

on Hop off). Assim você conhecerá a rua 
Kurfürstendamm, o Portão de Brandem-
burgo, a Praça Potsdam, entre outros.

    Berlim - Potsdam - Berlim
Esta excursão regular o leva a Pots-

dam com seu lindo centro histórico, seus 
parques e palácios. Tempo livre para visi-
tar o palácio Sanssouci (entrada incluída). 
Retorno a Berlim pela tarde.

1
2

3

  Frankfurt
Ao chegar a Frankfurt, traslado ao seu 

hotel.

  Frankfurt
Hoje te espera uma visita regular da 

cidade em um ônibus turístico Hop on Hop 
off. Poderá descer em qualquer parada e 
aproveitar o tempo que quiser para con-
hecer a cidade. Visite a igreja de Paulus, o 
distrito financeiro, com seus arranhacéus, 
a ópera, a prefeitura com a praça Römer-
berg e aprecie a maravilhosa vista da cida-
de de Hauptwache.

    Frankfurt - Berlim
Traslado à estação ferroviária e via-

gem de trem a Berlim. Ao chegar, traslado 
ao hotel.

    Berlim
Desfrute de um city tour regular (ôni-

bus Hop on Hop off).

1

2

3

4

     Berlim
Ao chegar a Berlim, traslado ao seu hotel.

  Berlim
Desfrute de um city tour regular (Hop 

on Hop off). Assim você conhecerá a rua 
Kurfürstendamm, o Portão de Brandem-
burgo, a Praça Potsdam, entre outros.

    Berlim - Praga
Traslado a estação ferroviária e via-

gem de trem a Praga. Ao chegar, traslado 
privado ao seu hotel. Tarde livre.

    Praga
City tour privado a pé para conhecer 

a cidade (3 h). Conhecerá o centro histó-
rico de Praga com a Torre da Pólvora, a 
Prefeitura com seu Relógio Astronômico, 
a impressionante Igreja de Tyn e São Nico-
lás, bem como a Ponte Carlos.

1
2

3

4

    Berlim - Potsdam - Berlim
Esta excursão regular o leva a Pots-

dam para conhecer seu lindo centro his-
tórico, parques e palácios. Tempo para 
visitar o Palácio de Sanssouci (entrada in-
cluída). Retorno à Berlim pela tarde.

  Berlim
Desfrute de um city tour regular (Hop 

on Hop off). Assim você conhecerá a rua 
Kurfürstendamm, o Portão de Branden-
burgo, a Praça Potsdam, entre outros.

    Berlim
Na hora combinada traslado privado ao 

aeroporto.

4

5

6

    Berlim - Hamburgo
Traslado à estação ferroviária e via-

gem de trem a Hamburgo. Ao chegar, tras-
lado para o hotel.

  Hamburgo
City tour regular Hop on Hop off. Con-

hecerá a famosa cidade portuária, o bairro 
de St. Pauli, o rio Alster, o animado mercado 
de peixe e a igreja barroca de St. Michaelis.

    Hamburgo
Na hora combinada traslado ao aero-

porto.

4

5

6

  Berlim - Potsdam - Berlim
Esta excursão regular leva você a 

Potsdam para ver seu belo centro histó-
rico, parques e palácios. Hora de visitar o 
Palácio Sanssouci (entrada incluída). Reg-
resso a Berlim pela tarde.

    Berlim - Munique
Traslado à estação ferroviária e via-

gem de trem a Munique. Ao chegar trasla-
do ao hotel. Pela tarde tempo livre.

    Munique - Neuschwanstein e 
Linderhof - Munique

Esta excursão regular o leva aos castelos 
esplêndidos do conhecido “Rei Louco”. Vi-
sita do castelo fantástico de Neuschwans-
tein e do castelo de Linderhof (não inclui 
entradas). O rei Ludwig II construiu seus 
castelos dos sonhos na solidão das mon-
tanhas e no meio de uma paisagem idílica.

    Munique
Traslado ao aeroporto.

5

6

7

8

  Praga - Viena
Traslado a estação ferroviária e via-

gem de trem a Viena. Ao chegar, traslado 
privado ao seu hotel. Tarde livre.

    Viena
City tour regular para conhecer a capi-

tal da Áustria, considerada uma das cidades 
mais românticas do mundo.

    Viena - Budapeste
Traslado a estação ferroviária e viagem 

de trem a Budapeste. Ao chegar, visita pri-
vada da cidade. Conhecerá ambas partes da 
cidade, Buda e Peste, logo em seguida tras-
lado para seu hotel.

    Budapeste 
Traslado ao aeroporto.

5

6

7

8

 R Descubra a Alemanha através de uma encantadora viagem de trem
 R Combinação das mais diversas cidades, cada uma com sua característica própria
 R City tours e excursões estão incluídas, conheça as cidades cosmopolitas e sua cultura

Alemanha de trem

Preços 
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos.

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

1.389,- 1.495,-

Supl. individual 335,- 339,-

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

1.159,- 1.245,-

Supl. individual 319,- 345,-

Pacote 3: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

1.919,- 2.249,-

Supl. individual 415,- 425,-

Pacote 4: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

1.809,- 1.905,-

Supl. individual 429,- 469,-

Traslados privados sob solicitação.

Viagem de Trem
Sem guia acompanhante | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . Transfer in/out em cada cidade
 . City tours e excursões segundo o  

programa indicado
 . Tickets de trem incl. reserva de assento 

em 2a classe para as conexões indicadas

Importante:
Alguns museus ou atrações ficam fechados 
às segundas-feiras. Entradas aos castelos 
Neuschwanstein e Linderhof (Pacote 1 e 3) 
não incluídas (aprox. 25,-€; a pagar no local).  
Excursão regular a Potsdam (Pacote 1, 2, 3) 
com guía que fala inglês e alemão no ônibus 
e audioguia em espanhol e inglês no palácio 
(Abr - Out: de terça a domingo, Nov - MAR: 
sábados e domingos) 

Pacote 1: Munique e Berlim

Pacote 2: Berlim e Hamburg

Pacote 3: Frankfurt, Berlim e Munique

Pacote 4: Berlim, Praga, 
Viena e Budapeste

Munique

Berlim

Hamburgo

Frankfurt

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

Info: Para todos os serviços regulares: chega-
da por conta própria ao ponto de encontro 
pré-estabelecido em cada cidade.
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  Berlim
Na chegada a Berlim, traslado privado 

opcional ao seu hotel. Tarde livre. Aproveite e 
descubra a cidade no seu próprio ritmo.

  Berlim
Caminhe até o ponto de encontro para 

tomar o city tour regular (ônibus Hop on Hop 
off). Assim você conhecerá a rua Kurfürsten-
damm, o Portão de Brandemburgo, a Praça 

1

2

  Berlim
Na chegada a Berlim, traslado privado 

opcional ao seu hotel. Tarde livre.

  Berlim
Caminhe até o ponto de encontro para 

tomar o city tour regular (ônibus Hop on 
Hop off). Assim você conhecerá a rua Kur-
fürstendamm, o Portão de Brandemburgo, a 
Praça Potsdam, entre outros.

1

2

  Berlim
Traslado privado opcional ao seu hotel. 

Aproveite e descubra a cidade no seu pró-
prio ritmo em um city tour regular (ônibus 
Hop on/Hop off). Seu bilhete é válido por 24 
horas. Visite as famosas atrações turísticas 
de Berlim, como o Kurfürstendamm, o Por-
tão de Brandemburgo e a praça Potsdam.

  Berlim - museus e concerto
Hoje você explorará os mais famosos 

museus de Berlim. Você receberá um passe 
para museu, que permitirá a entrada, du-
rante 3 dias, em todos os principais museus 
da cidade, inclusive o Neues Museum e o 
Pergamon Museum na Ilha dos Museus. À 

1

2

  Berlim
Na chegada a Berlim, traslado priva-

do opcional para o seu hotel. Você rece-
berá o Cartão  „Berlim Welcome Card“, 
que é válido por 4 dias e lhe permite usar 
todo o transporte público na cidade, tam-
bém inclui descontos em muitas atrações 
turísticas. Aproveite e descubra a cidade 
no seu próprio ritmo.

  Berlim
Depois do café da manhã, caminhe 

até o ponto de encontro e embarque em 
um roteiro especial pela cidade (serviço 
regular): acompanhado de um guia que 

1

2

Potsdam, entre outros. Você receberá um 
passe para museu, que permitirá a entrada 
durante 3 dias em todos os principais mu-
seus da cidade, inclusive o Neues Museum 
e o Pergamon Museum.

    Berlim
Continue a explorar a capital da Ale-

manha. Desembarque em qualquer parada 
de ônibus para visitar museus, fazer com-
pras ou passear por diferentes vizinhanças. 
Berlim cativa os visitantes com sua extra-
ordinária variedade de monumentos e rica 
vida cultural. Pela tarde suba à torre da te-
levisão e desfrute de uma vista marvilhosa 
sobre a capital da Alemanha.

    Berlim
Traslado privado opcional ao aero-

porto.

3

4

    Berlim - Potsdam - Berlim
Desfrute de uma excursão regular a 

Potsdam. Visite o quarteirão histórico da 
cidade, a colônia russa de “Alexandrowka” 
ou o quarteirão holandês. Aproveite um 
passeio pelos lindos jardins do Palácio de 
Sanssouci e admire esta famosa constru-
ção, um Patrimônio Mundial da Humanida-
de da UNESCO. Não há escassez de palácios 
encantadores nesta cidade maravilhosa. 
Você também conhecerá o Novo Palácio, o 
Palácio New Chambers, o histórico Moinho 
de Vento, o Castelo Charlottenhof e muito 
mais. Volta a Berlim pela tarde.

    Berlim
Traslado privado opcional ao aeroporto.

3

4

noite, aproveite um jantar de gala com um 
concerto no Palácio Charlottenburg. Este 
evento lhe oferece a oportunidade única 
de experimentar os sabores, sons e im-
pressões da histórica Berlim prussiana (não 
disponível todos os dias, verificar as datas).

    Berlim - Dresden - Berlim
Pela manhã viagem de trem para 

Dresden. A capital do Estado Livre da 
Saxônia é famosa por seus inúmeros edi-
fícios barrocos e igrejas às margens do rio 
Elba. Explore os pontos principais desta 
impressionante cidade barroca em um ro-
teiro de ônibus regular (Hop on/Hop off) e 
visite a famosa praça da ópera, a Igreja de 
Nossa Senhora e o histórico Palácio Real. 
Não perca a oportunidade de visitar a fa-
mosa Ópera de Semper (entrada não in-
cluída). Volta à tarde para Berlim de trem. 

    Berlim
Traslado privado opcional ao aeroporto.

3

4

fala espanhol ou português, você visitará 
vários lugares que contarão a história do 
surgimento e da queda de Adolf Hitler: o 
imponente Estádio Olímpico de 1936, o 
Tribunal Nacional-Socialista de “Justiça” e 
a Plataforma 17. O roteiro abrange luga-
res que ajudará a entender o “porquê” e 
o “como” do nazismo, e como a Alemanha 
contemporânea encara a sua história.

    Berlim - o antigo campo de concen-
tração de Sachsenhausen - Berlim 

Hoje você visitará o antigo campo de con-
centração de Sachsenhausen, nos subúr-
bios de Berlim. Durante o roteiro, você 
aprenderá mais sobre a história do campo 
de concentração e sobre o repressivo sis-
tema nazista.

    Berlim
Traslado privado opcional ao aeroporto.

3

4

Berlim

Pacote 1: Berlim total 

Pacote 2: Berlim e Potsdam 

Pacote 3: Berlim cultural e Dresden

Pacote 4: Berlim histórico: Terceiro Reich 

Viagem Independente
Escapadas | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . City Circle Tour regular (Hop on/ Hop off 

48 h), com audioguia em português
 . Passe de 3 dias para os museus 
 . Entrada à torre da televisão

Pacote 2:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . City Circle Tour regular (Hop on/ Hop off 

24 h), com audioguia em português
 . Excursão regular de ônibus para Pots-

dam com guia turístico que fala inglês 
e alemão e audioguia em espanhol 
durante o roteiro dos palácios (Abr-Out: 
diariamente, exceto SEG; Nov-Mar: SÁB 
e DOM)

Pacote 3:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . City Circle Tour regular (Hop on/Hop off 

24 h), com audioguia em português
 . Passe de 3 dias para os museus 
 . Concerto com jantar de gala com 3 pratos  

(bebidas não incluídas), categoria B  
(não é diário, datas sob consulta) 

 . Ticket de trem em 2a classe  
Berlim - Dresden - Berlim 

 . City Tour regular em Dresden (Hop on/  
Hop off), com audioguia em português

Pacote 4:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . Cartão “Berlin Welcome Card” (cartão 

de 4 dias que oferece transporte público  
gratuito nas zonas ABC e descontos em  
muitas atrações turísticas) 

 . Excursão regular guiada “Terceiro Reich” 
com guia que fala espanhol em trans-
porte público (não diário, datas sob 
consulta)

 . Excursão regular guiada para antigo 
campo de concentração de Sachsen-
hausen, com guia que fala espanhol por 
transporte público (não diário, datas sob 
consulta)

Berlim

Dresden

Potsdam

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

Importante: Teremos o prazer de organizar 
city tours ou outras excursões privadas. 
Entre em contato conosco! Alguns museus 
e atrações estão fechados na segunda-feira!

Info: Para todos os serviços regulares: 
chegada por conta própria ao ponto de en-
contro pré-estabelecido em cada cidade.

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

Viagem Independente
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

395,- 449,-

Supl. individual 169,- 199,-

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

369,- 419,-

Supl. individual 169,- 199,-

Pacote 3: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

655,- 709,-

Supl. individual 169,- 199,- 

Pacote 4: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

409,- 465,-

Supl. individual 169,- 199,-

Traslados privados sob solicitação.
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  Munique
Na chegada a Munique, traslado privado 

opcional ao seu hotel.

  Munique
Hoje você vai explorar a cidade em um ro-

teiro regular, usando o ônibus de turismo Hop 
on/Hop off. Você pode descer em qualquer pa-
rada e aproveitar o tempo para conhecer a ci-
dade. Destaques incluem a praça Marienplatz, 
a Prefeitura, a famosa Igreja Frauenkirche e o 
mercado Viktualienmarkt. 

1

2

  Munique
Na chegada a Munique, traslado priva-

do opcional ao seu hotel.

  Munique
Hoje você vai explorar a cidade em um 

roteiro regular, usando o ônibus de turismo 
Hop on/ Hop off. Você pode descer em qual-
quer parada e aproveitar o tempo para con-
hecer a cidade. Destaques incluem a praça 
Marienplatz, a Prefeitura, a famosa Igreja 

1

2

  Munique
Na chegada a Munique, traslado priva-

do opcional ao seu hotel.

  Munique
Hoje você vai explorar a cidade em um 

city tour regular, usando o ônibus de turismo 
Hop on/Hop off. Destaques incluem a praça 
Marienplatz, a Prefeitura, a famosa Igreja 
Frauenkirche e o mercado Viktualienmarkt. 
Não perca a oportunidade de visitar um dos 
mais famosos museus da cidade: a antiga ga-
leria de arte Pinakothek e a nova galeria de 
arte Pinakothek. Fãs de ciência e famílias vão 
adorar o Deutsches Museum, que ostenta 

1

2

    Munique - Castelos de Neuschwan-
stein e Linderhof - Munique

Na solidão das montanhas e em meio a 
uma paisagem idílica, o “rei louco” Luís II 
da Baviera construiu dois de seus castelos 
de contos de fadas: Neuschwanstein e 
Linderhof. Faça uma excursão regular para 
visitar essas duas maravilhas arquitetôni-
cas (entrada não incluída). Você também 
desfrutará de uma breve parada em Obe-
rammergau, uma cidade mundialmente 
conhecida por sua representação da Pai-
xão de Cristo, pelo artesanato de madeira 
e charmosas casas pintadas. Volta à tarde/
noite para Munique.

    Munique
Traslado privado opcional ao aero-

porto.

3

4

Frauenkirche e o mercado Viktualienmarkt. 
Desembarque no Museu da BMW & Mun-
do BMW, construído em um prédio futurista 
que mostra a evolução da marca ao longo 
da história através de várias exposições. A 
entrada ao mundo BMW (BMW Welt) é gra-
tuita (entrada ao museu não é incluída).

    Munique
Hoje você pode continuar o passeio 

por Munique. Uma parada obrigatória 
para todos os fãs de futebol é uma visi-
ta guiada do maior estádio da Alemanha, 
o Allianz Arena. Depois, ainda há tempo 
para visitar o „FC Bayern Erlebniswelt“, 
um museu que conta a história do clube.

    Munique
Traslado privado opcional ao aeroporto.

3

4

uma das maiores coleções de ciência e tec-
nologia do mundo.  

    Munique - Salzburgo - Munique
Desfrute de uma excursão regular a 

Salzburgo e à região dos lagos. Você vai 
conhecer a área pré-alpina, passando por 
Chiemgau, de onde você pode desfrutar 
de uma vista espetacular dos Alpes. Em 
Salzburgo, a cidade de Mozart, haverá uma 
pausa de duas horas e meia para visitar a 
cidade, fazer compras e apreciar a arquite-
tura da parte antiga da cidade. A excursão 
continua ao lago Wolfgangsee, onde há a 
possibilidade de fazer um passeio de barco 
até St. Wolfgang „a casa branca“, onde você 
também pode visitar à igreja de peregrina-
ção Wallfahrtskirche. Retorno a Munique 
pelo lago de Mondsee.

    Munique
Traslado privado opcional ao aeroporto.

3

4
Munique

Pacote 1: Munique e seus Castelos

Pacote 2: Munique - FC Bayern 
Munique e BMW

Pacote 3: Munique e Salzburgo

  Munique
Traslado privado opcional ao seu hotel. 

Você receberá o Cartão “Munich City Tour 
Card/4 dias”, que permite usar todo o trans-
porte público na cidade, também incluindo 
descontos em muitas atrações turísticas. 

  Munique
Hoje te espera uma visita regular pela 

cidade, em um ônibus turístico Hop on Hop 
off. Você pode descer em qualquer parada e 
aproveitar o tempo que quiser para conhe-
cer a cidade. Poderá visitar a Marienplatz, a 
prefeitura, a famosa Igreja de Nossa Senhora 
ou o mercado Viktualienmarkt, entre outros.

1

2

    Munique - Harburg - Rothenburg  - 
Munique

Desfrute de uma excursão regular a Bavie-
ra Romântica. O passeio começa com uma 
visita à Fortaleza de Harburg, localizada às 
margens do rio Wörnitz. Curta pausa e con-
tinuação do passeio por Dinkelsbühl em di-
reção a Rothenburg ob der Tauber. Passeio 
panorâmico pela cidade favorita da rota 
romântica. Rothenburg, uma das cidades 
mais antigas nesta famosa rota turística. 
Além disso, é uma cidade medieval clássica 
com ruas estreitas, construções antigas da 
época e uma muralha muito bem preser-
vada. Retorno a Munique pela região de 
Hallertau.

    Munique
Traslado privado opcional ao aeroporto.

3

4

Pacote 4: Munique e Baviera Romântica

Preços 
Temporada: 

Pacote 1 & 2: 01.01.2022 - 31.03.2023
Pacote 3: 03.04.2022 - 27.10.2022
Pacote 4: 04.04.2022 - 28.10.2022 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos. 

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

499,- 569,-

Supl. individual 245,- 209,- 

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

459,- 535,-

Supl. individual 245,- 209,-

Pacote 3: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

495,- 565,-

Supl. individual 245,- 209,- 

Pacote 4: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

495,- 565,-

Supl. individual 245,- 209,-

Traslados privados sob solicitação.

Viagem Independente
Escapadas | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . City Tour regular (Hop on/Hop off) em  

Munique, com audioguia em português
 . Excursão regular para os castelos de  

Neuschwanstein e Linderhof com guia 
que fala inglês (com audioguia em portu-
guês), entrada não incluída

Pacote 2:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . City Tour regular (Hop on/Hop off 48 h) 

em Munique, com audioguia em  
português

 . Visita guiada ao Allianz Arena com guia 
em inglês e entrada para o 

 . Museu „FC Bayern Erlebniswelt“

Pacote 3:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . City Tour regular (Hop on/Hop off) em  

Munique, com audioguia em português
 . Excursão regular a Salzburgo com guia 

em inglês e fones de ouvido em espan-
hol. Opera apenas em dias específicos 
durante o verão ABR-OUT (pergunte-nos 
sobre os dias)

Pacote 4:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . City Tour regular (Hop on/Hop off) em  

Munique, com audioguia em português
 . Excursão regular Harburg e Rothenburg, 

com guia que fala inglês (audioguia em 
espanhol). Opera apenas em dias especí-
ficos durante o verão ABR-OUT (pergun-
te-nos sobre os dias)

Importante:
Teremos o prazer de organizar city tours ou 
outras excursões privadas. Entre em contato 
conosco! Alguns museus e atrações estão 
fechados na segunda-feira!

Munique

Rothenburg
Salzburgo

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

Info: Para todos os serviços regulares: chega-
da por conta própria ao ponto de encontro 
pré-estabelecido em cada cidade.
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  Frankfurt
Traslado opcional ao seu hotel.

  Frankfurt
Conheça a cidade com um city tour regular 

de ônibus Hop-on/ Hop-off. Você pode descer 
em qualquer ponto e levar o tempo que quiser 
para explorar a cidade. Visite a igreja de Paulus, 
o distrito financeiro com seus arranha-céus, a 
Opera, a Câmara Municipal com praça Römer-
berg e curta uma linda vista sobre a cidade des-

1
2

  Hamburgo
Ao chegar em Hamburgo, traslado privado 

opcional ao seu hotel.

  Hamburgo
Hamburgo deve a sua fama mundial à 

elegância de suas antigas avenidas, ao seu 
porto, o qual é o segundo maior na Europa, e 
ao conhecido bairro de St. Pauli. Durante sua 
visita (via ônibus Hop on/Hop off) pela famo-
sa cidade dos armazéns, conhecerá o distrito 
de St Pauli, o Rio Alster, o animado mercado 
de peixes e a igreja barroca de São Michaelis. 

1

2

  Frankfurt
Ao chegar em Frankfurt, traslado privado 

opcional ao seu hotel.  

  Frankfurt
Conheça a cidade com um city tour re-

gular de ônibus Hop-on/ Hop-off. Você pode 
descer em qualquer ponto e levar o tempo 
que quiser para explorar a cidade. Visite a ig-
reja de Paulus, o distrito financeiro com seus 
arranha-céus, a Opera, a Câmara Municipal 
com praça Römerberg e curta uma linda vis-

1

2

  Hamburgo
Chegada e traslado privado opcional ao 

seu hotel. 

  Hamburgo
Hamburgo deve a sua fama mundial à 

elegância de suas antigas avenidas, ao seu 
porto, o qual é o segundo maior na Europa, e 
ao conhecido bairro de St. Pauli. Durante sua 
visita (via ônibus Hop on/Hop off) pela famo-
sa cidade dos armazéns, conhecerá o distrito 
de St Pauli, o Rio Alster, o animado mercado 
de peixes e a igreja barroca de São Michaelis. 
Não perca a oportunidade de subir na torre! 

1

2

de o Hauptwache. À tarde, tempo livre para 
ir às compras na famosa rua comercial „Zeil“ 
ou para visitar a casa de Goethe, o berço do 
grande poeta alemão (opcional).

    Frankfurt - Reno Romântico - Frankfurt
Hoje terá uma excursão privada à 

maravilhosa região do rio Reno, com suas 
vinhas, rios e castelos. Em Rüdesheim, pas-
seio panorâmico pela cidade antiga e pela 
famosa e estreita rua Drosselgasse. Após a 
viagem de barco de Rudesheim a St. Goar, 
este é o trecho mais pitoresco do Rio Reno, 
conhecido como Vale Loreley, cheio de for-
tes e castelos antigos.

    Frankfurt
Traslado opcional ao aeroporto.

3

4

Não perca a oportunidade de subir na tor-
re! Você irá receber o “Cartão Hamburgo“, 
que permite usar todos os transportes pú-
blicos da cidade e ainda inclui descontos 
para muitas atrações turísticas.

    Puerto de Hamburgo
Hoje conhecerá o porto de Hambur-

go. Caminhe até o ponto de encontro 
para fazer o passeio regular de barco. O 
porto de Hamburgo é um dos primeiros 
do mundo em tamanho e volume de mo-
vimentação de contêineres. Sua história 
é quase tão longa quanto a da cidade. De 
tarde, retorne ao seu hotel no centro de 
Hamburgo.

    Hamburgo
Traslado privado opcional ao aero-

porto.

3

4

ta sobre a cidade desde o Hauptwache. À 
tarde, tempo livre para ir às compras na 
famosa rua comercial „Zeil“ ou para visitar 
a casa de Goethe, o berço do grande poeta 
alemão (opcional).

    Frankfurt - Heidelberg - Frankfurt
Viagem de trem para Heidelberg. A 

cidade universitária mais antiga da Alema-
nha, é um dos lugares mais visitados devi-
do à sua localização idílica nas margens do 
Rio Neckar. Desfrute de um tour privado 
pela cidade. Visitará o centro histórico e o 
famoso castelo, que abriga um dos maiores 
barris de vinho do mundo. Pela tarde retor-
no de trem a Frankfurt.

    Frankfurt
Traslado privado opcional ao aero-

porto.

3

4

Você irá receber o “Cartão Hamburgo“, 
que permite usar todos os transportes 
públicos da cidade e ainda inclui descon-
tos para muitas atrações turísticas.

    Hamburgo - Bremen - Hamburgo
Viagem para Bremen de trem. Na 

chegada, desfrute de uma visita guiada. 
Esta bela cidade foi o berço da famosa 
história dos Irmãos Grimm „Os músicos 
de Bremen“. O centro da cidade antiga 
oferece muitas atrações, como a Catedral, 
a Böttcherstrasse, além da Praça do Mer-
cado e da Estátua de Rolando, que foram 
incluídas na lista do Patrimônio Mundial da 
UNESCO. Outra visita de grande interesse 
é o bairro de Schnoor, a área mais antiga 
de Bremen. Retorno a Hamburgo de trem.

       Hamburgo
Traslado privado opcional ao aeroporto.

3

4

Frankfurt Hamburgo

Pacote 1: Frankfurt e o Reno Romântico Pacote 1: Hamburgo e seu porto

Pacote 2: Frankfurt e Heidelberg
Pacote 2: Hamburgo e Bremen

Viagem Independente
Escapadas | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã  e city tax
 . City Tour regular (serviço de ônibus Hop 

on/Hop off) em Frankfurt, com audio-
guia em espanhol

 . Excursão privada ao Vale do Reno com 
motorista-guia que fala espanhol incl. 
Visita de Rüdesheim e passeios em 
barco de Rüdesheim à St. Goarshausen 
(6 horas) 

Pacote 2:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã  e city tax
 . City Tour regular (serviço de ônibus Hop 

on/Hop off) em Frankfurt, com audioguia 
em espanhol

 . Ticket de trem em 2a classe Frankfurt -  
Heidelberg - Frankfurt

 . City tour privado em Heidelberg, com 
guia que fala espanhol incl entrada ao 
Castelo (2 horas)

Viagem Independente
Escapadas | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em hotéis na catego-

ria escolhida incl. Café da manhã  
e city tax

 . City tour regular (de ônibus Hop 
on/ Hop off) com audioguia em 
espanhol

 . Cartão “Hamburg Card” para 4 dias
 . Passeio regular de barco pelo 
 . Porto de Hamburg

Pacote 2:
 . Hospedagem em hotéis na catego-

ria escolhida incl. Café da manhã  
e city tax

 . City tour regular (de ônibus Hop 
on/Hop off) com audioguia em 
espanhol

 . Cartão “Hamburg Card” para 4 dias
 . Ticket de trem Hamburg - Bremen - 

Hamburg em 2a classe 
 . City tour privado em Bremen, com 

guia que fala espanhol (2 horas)

Preços 
Temporada:

Pacote 1: 07.04.2022 - 21.10.2022
Pacote 2: 01.01.2022 - 31.03.2023

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos. 

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

685,- 705,-

Supl. individual 99,- 99,- 

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

499,- 525,-

Supl. individual 99,- 99,-

Traslados privados sob solicitação.

Preços 
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

465,- 515,-

Supl. individual 219,- 219,- 

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

545,- 619,-

Supl. individual 219,- 219,-

Traslados privados sob solicitação.

Heidelberg

Frankfurt

Hamburgo
Bremen

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

Info: Para todos os serviços regulares: chega-
da por conta própria ao ponto de encontro 
pré-estabelecido em cada cidade.

Info: Para todos os serviços regulares: 
chegada por conta própria ao ponto 
de encontro pré-estabelecido em cada 
cidade.
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  Zurique
Ao chegar em Zurique traslado privado 

opcional ao seu hotel.

  Zurique
À tarde, caminhe até o ponto de encon-

tro para sua visita regular por Zurique e ar-
redores. Conhecerá a cidade velha, o relógio 
da Igreja de São Pedro, a famosa Bahnhof-
strasse, Limmatquai e as casas Gremiais. Via-
gem para Adliswil para subir de teleférico a 
Felsenegg, com uma vista panorâmica de Zu-

1

2

  Lucerna
Traslado privado opcional ao seu hotel. 

  Lucerna - Monte Titlis - Lucerna
Com as montanhas Rigi e Pilatus e os Alpes 

como plano de fundo, Lucerna é um dos desti-
nos turísticos mais visitados na Suíça. Tempo 
livre para conhecer a luxuosa sala de concer-
tos às margens do lago. Em seguida, atravesse 
o lago pela ponte Kapellbrücke, considerada a 
mais antiga da Europa. Pela tarde viagem regu-

1
2

  Zurique
Traslado privado opcional ao seu hotel. 

  Zurique
À tarde, caminhe até o ponto de encon-

tro para sua visita regular a por Zurique e ar-
redores. Conhecerá a cidade velha, o relógio 
da Igreja de São Pedro, a famosa Bahnhof-
strasse, Limmatquai e as casas Gremiais. Via-
gem para Adliswil para subir de teleférico a 
Felsenegg, com uma vista panorâmica de Zu-

1
2

  Lucerna
Traslado opcional ao seu hotel.

  Lucerna - teleférico conversível 
Stanserhorn - Lucerna

De manhã, viagem de trem para Stans. Lá 
você embarca no clássico trem de plano incli-
nado para um passeio inesquecível através de 
campos floridos até a estação do primeiro e 
único teleférico conversível no mundo: a mais 
recente obra-prima da engenharia suíça! Des-
frute da subida pelo Stanserhorn (1.900 m) 
com uma vista maravilhosa, e sinta o ar fresco 
no rosto. No topo, te aguarda uma vista mag-

1
2

rique, o lago e os picos brancos dos Alpes. 
Depois, atravessará o lago de Zurique com 
a balsa e retornará a Zurique de ônibus ao 
longo da margem do lago.

    Zurique - Lucerna - 
Monte Titlis - Zurique

Caminhe até o ponto de encontro para ini-
ciar sua viagem regular de ônibus ao longo 
das margens do Lago até Lucerna. Breve 
visita à cidade e ao Monumento do Leão. 
Tempo livre. Continue até Engelberg, onde 
você irá até Mount Titlis. Aproveite o pa-
norama inesquecível do teleférico giratório 
ROTAIR sobre as rachaduras dos glaciares e 
paredes de gelo. Retorno a Zurique.

    Zurique
Após o café da manhã traslado priva-

do opcional ao aeroporto.

3

4

lar de ônibus para Engelberg, onde subirá 
o Monte Titlis - uma experiência inigualável 
no mundo dos Glaciais Alpinos, com uma 
vista maravilhosa dos Alpes Suíços.

    Lucerna - Lago dos 
Quatro Cantões - Lucerna

De manhã, tempo livre para passear pela 
cidade, com suas ruas de paralelepípedos, 
igrejas barrocas e casas históricas. Em se-
guida, você embarca num passeio de barco 
de duas horas pelo Lago Lucerna, com suas 
águas cristalinas - uma experiência única! A 
bordo do barco, desfrute de um saboroso 
menu do dia com dois ou três pratos (não 
incluído). Regresso a Lucerna e tarde livre.

    Lucerna
Traslado privado opcional à estação 

de trem.

3

4

rique, o lago e os picos brancos dos Alpes. 
Depois, você atravessará o lago de Zurique 
com a balsa e retornará a Zurique de ôni-
bus ao longo da margem do lago.

    Zurique - Cataratas do Reno - Zurique
Caminhe até o ponto de encontro 

para iniciar seu tour regular de ônibus. 
Este belo passeio te levará ao belo norte 
da Suíça, até o esplêndido castelo medie-
val de Laufen, localizado ao lado das im-
pressionantes Cataratas do Reno. Sinta o 
calor e a vibração das maiores cachoeiras 
da Europa em uma caminhada pela belís-
sima estrada Belvedere até a plataforma 
logo acima das águas estrondosas.

    Zurique
Traslado privado opcional ao aero-

porto.

3

4

nífica dos dez lagos, a 100 km dos Alpes e 
três países. Regresso a Lucerna de trem e 
tempo livre. Em seguida atravesse o lago 
pela ponte Kapellbrücke.

    Lucerna - Monte Pilatus - Lucerna
Excursão regular de ônibus para 

Kriens, onde começa a subida emocio-
nante no teleférico panorâmico até o topo 
do Monte Pilatus (2.132 m). Do terraço 
do Pilatus Kulm, você curte uma linda vis-
ta panorâmica sobre as montanhas dos 
Alpes suíços e os lagos. Tempo livre para 
uma curta caminhada até o topo e almoço. 
Descida no trem mais íngreme do mundo 
e retorno a Lucerna, em um belo passeio 
de barco pelo Lago de Lucerna.

    Lucerna
Traslado privado opcional à estação 

de trem.

3

4

Zurique Lucerna

Pacote 1: Zurique e Lucerna 
com Monte Titlis

Pacote 1: Lucerna - Monte Titlis e Lago

Pacote 2: Zurique e as cataratas do Reno Pacote 2: Lucerna e passeio 
de Monte Pilatus

Viagem Independente
Escapadas | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . City tour em Zurique e arredores com 

fones de ouvido em espanhol, incluindo 
passeios e bilhete de teleférico

 . Excursão regular para Lucerna e Mount 
Titlis com guia multilíngue (também ES, 
Nov-Mar ES dependendo da disponibi-
lidade)

Pacote 2:
 .  Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . City tour em Zurique e arredores com 

fones de ouvido em espanhol, incluindo 
passeios e bilhete de teleférico

 . Excursão regular as cataratas do Reno, 
com guia multilíngue espanhol e inglês. 
Inclui entradas ao Castelo de Laufen 
(apenas de abril - outubro)

Viagem Independente
Escapadas | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em hotéis na catego-

ria escolhida incl. Café da manhã   e 
city tax

 . Excursão regular ao Monte Titlis 
com guia multilíngue (incl. espanhol)

 . Passeio de barco pelo Lago dos 
Quatro Cantões (2 horas)

Pacote 2:
 . Hospedagem em hotéis na catego-

ria escolhida incl. Café da manhã   e 
city tax

 . Ticket de trem Lucerna - Stans - 
Lucerna em 2a classe

 . Passeio de teleférico conversível  
„Cabrio“ a Stanserhorn

 . Excursão regular ao Monte Pilatus 
com guia multilíngue (incl. espanhol)

Preços 
Temporada: 

Pacote 1: 01.01.2022 - 31.03.2023
Pacote 2: 01.04.2022 - 29.10.2022

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos. 

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

829,- 905,-

Supl. individual 319,- 319,-

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

689,- 759,-

Supl. individual 319,- 319,-

Traslados privados sob solicitação.

Preços 
Temporada: 

Pacote 1: 01.01.2022 - 31.03.2023
Pacote 2: 02.05.2022 - 29.10.2022

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

815,- 859,-

Supl. individual 389,- 369,-

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

889,- 939,-

Supl. individual 389,- 369,-

Traslados privados sob solicitação.

Cataratas 
do Reno

Zurique
Lucerna

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

Info: Para todos os serviços regulares: chega-
da por conta própria ao ponto de encontro 
pré-estabelecido em cada cidade.

Info: Para todos os serviços regulares: 
chegada por conta própria ao ponto 
de encontro pré-estabelecido em cada 
cidade.
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  Genebra
Ao chegar em Genebra, traslado privado 

opcional ao seu hotel.

  Genebra
Manhã livre. Pela tarde explore a cidade 

velha e os distritos internacionais de Gene-
bra, em uma excursão regular de duas horas, 

1

2

  Montreux
Ao chegar a Montreux traslado privado 

opcional ao seu hotel.

  Montreux
Dia livre para explorar a cidade velha e 

caminhar a pé por Montreux ao longo das 
margens do Lago de Lemán. Na parte da tar-
de recomendamos a visita ao Castelo Chillon 
de origem medieval. Este é o maior Castelo 
da Suíça e está listado como monumento his-
tórico do país.

1

2

  Genebra
Ao chegar em Genebra, traslado privado 

opcional ao seu hotel. 

  Genebra
Manhã livre. Pela tarde explore a ci-

dade velha e os distritos internacionais de 
Genebra, em uma excursão de duas horas, 

1

2

  Montreux
Ao chegar a Montreux traslado privado 

opcional ao seu hotel. 

  Montreux
Dia livre para explorar a cidade velha e 

caminhar a pé por Montreux ao longo das 
margens do Lago de Lemán. Na parte da tarde 
visita ao Castelo Chillon de origem medieval. 
Este é o maior Castelo da Suíça e está listado 
como monumento histórico do país.

1

2

e conheça as principais atrações, como a 
fonte “Jet d’Eau”, no lago de Genebra, a 
Catedral de St. Pierre, o Relógio de Flores 
e muito mais.

    Genebra - Chamonix - 
Mont Blanc - Genebra

Viagem regular de ônibus pelo pitoresco 
Vale de Arve até Chamonix, uma das mais 
famosas vilas de montanha, situada aos pés 
do extraordinário e majestoso Mont-Blanc, 
o pico mais alto da Europa (4.807 m). Via-
gem de teleférico da Aiguille du Midi até 
uma altura de 3.842 m, com neve garantida 
o ano inteiro. À tarde, regresso a Genebra.

    Genebra
Depois do café da manhã, traslado 

privado opcional ao aeroporto.

3

4

    Montreux - Trem do Chocolate - 
Montreux

O dia começa com o passeio na primeira 
classe no trem do chocolate, que te levará 
a Maison du Gruyère onde serão revelados 
todos os segredos da produção do famoso 
queijo Gruyère. Depois pode passear pela 
encantadora Vila medieval de Gruyères, 
com a oportunidade de visitar o seu mag-
nífico Castelo. Finalmente, o trem de cho-
colate te levará a lendária Maison Cailler en 
Broc, onde você descobrirá todos os segre-
dos da elaboração do chocolate e poderá 
desfrutar de uma degustação cheia de sa-
bores. Pela tarde, retorno a Montreux.

    Montreux
Depois do café da manhã traslado 

privado opcional de saída.

3

4

e conheça as principais atrações, como a 
fonte “Jet d’Eau”, no lago de Genebra, a 
Catedral de St. Pierre, o Relógio de Flores 
e muito mais.

    Genebra - Annecy - Genebra
Hoje te espera um dia de natureza 

encantadora e experiências únicas du-
rante a excursão regular a Annecy, mais 
conhecida como a Veneza dos Alpes. Visi-
te a cidade velha e as suas ruas coloridas, 
entrelaçadas pelo rio Thiou, formando 
um cenário pitoresco e encantador. Seus 
numerosos mercados de alimentos, que 
animam as ruas. 

    Genebra - Zurique
Traslado privado opcional ao aero-

porto.

3

4

    Montreux 
Pegue o trem para Vevey e depois da 

estação irá de ônibus direto para o museu 
„Chaplin’s World“ (o transporte está inclu-
ído no cartão „Montreux Riviera“). No mu-
seu fará uma viagem no tempo e mergulhe 
no mundo do cinema de Charlie Chaplin. 
O famoso ator viveu cerca de 25 anos em 
Vevey e lá é possível visitar sua casa e o 
parque com vista para o lago. Regresso a 
Montreux. Recomendamos uma visita ao 
museu “Queen: The Studio Experience”, 
onde Freddie Mercury e sua grande banda 
de rock gravaram seu mais recente álbum 
„Made in Heaven“.

    Montreux
Depois do café da manhã traslado 

privado opcional de saída.

3

4

Genebra Montreux

Pacote 1: Genebra e Mont Blanc Pacote 1: Queijo Suíço 
e Trem do Chocolate

Pacote 2: Genebra e a 
Veneza dos Alpes Pacote 2: Montreux Medieval 

e a Cultura Pop

Viagem Independente
Escapadas | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . City tour regular por Genebra com um 

guia multilíngue (espanhol sujeito à  
disponibilidade)

 . Excursão regular para Chamonix-Mont 
Blanc, inclui teleférico para o Monte

 . Aiguille du Midi, com guia multilíngue  
(espanhol sujeito à disponibilidade)

Pacote 2:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 .  Excursão e visita regular a Annecy com 

guia multilíngue (espanhol sujeito à dis-
ponibilidade) do dia 01.06 a 30.09 saídas 
diárias e do dia 01.10 a 31.05 saidas 
somente aos sábados e domingos.

Viagem Independente
Escapadas | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em hotéis da catego-

ria escolhida inclui café da manhã 
e city tax 

 . Trem do chocolate na 1ª classe 
com café e croissant, traslados de 
ônibus, degustações e entradas 
à queijaria Maison du Gruyère & 
fábrica de chocolate Maison Cailler. 
O trem do chocolate opera apenas 
em dias específicos durante o verão 
(pergunte-nos sobre os dias)

 . Cartão „Montreux Riviera“

Pacote 2:
 . Hospedagem em hotéis da categoria 

escolhida inclui café da manhã e 
city tax 

 . Entrada ao Castelo Chillon (JAN-
MAR: fechado às segundas-feiras; 
ABR-DEZ: aberto todos os dias)

 . Entrada ao museu Chaplin´s World 
(fechado 10.-21.01.2022)

 . Cartão „Montreux Riviera“

Preços 
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos. 

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

Abr-Out 965,- 1.039,-

Supl. individual 415,- 389,- 

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

Abr-Out 775,- 849,-

Supl. individual 415,- 389,-

Traslados privados sob solicitação.

Preços 
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023
Pacote 1: 01.06.2022 – 31.08.2022

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

Abr-Out 689,- 739,-

Supl. individual 295,- 295,- 

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

Abr-Out 595,- 645,-

Supl. individual 295,- 295,-

Traslados privados sob solicitação.

Genebra
Montreux

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

Info: Para todos os serviços regulares: chega-
da por conta própria ao ponto de encontro 
pré-estabelecido em cada cidade.

Info: Para todos os serviços regulares: 
chegada por conta própria ao ponto 
de encontro pré-estabelecido em cada 
cidade.

53

Sa
íd

as
 

Ga
ra

nti
da

s
Vi

ag
en

s 
de

 T
re

m
Ex

pe
riê

nc
ia

s 
Ú

ni
ca

s
Fo

ra
 d

as
 R

ot
as

 
Tr

ad
ic

io
na

is
Vi

ag
en

s e
m

 
Fa

m
íli

a
Ro

ta
s 

Re
lig

io
sa

s
Vi

ag
en

s 
Ati

va
s

Tu
ris

m
o 

Ac
es

sív
el

Vi
ag

en
s 

de
 L

ux
o

Vi
ag

en
s C

lá
ss

ic
as

(V
ia

ge
ns

 P
riv

ad
as

)
Vi

ag
en

s 
Cu

ltu
ra

is
Es

ca
pa

da
s

&
 S

ho
pp

in
g

52



  Interlaken
Ao chegar em Interlaken, traslado por 

conta própria para ao seu hotel. 

  Interlaken - Brienz - Interlaken
Pela manhã, tempo livre. Recomen-

damos subir de trem de plano inclinado à 
montanha Harder Kulm para curtir uma vis-
ta deslumbrante sobre Interlaken e os Alpes 
(opcional). À tarde te espera uma visita espe-
cial: Um passeio de barco para a cidade de 
Brienz localizada no extremo norte do lago 

1

2
  Lugano

Ao chegar a Lugano traslado privado op-
cional ao seu hotel. 

  Lugano
Depois do café da manhã, City Tour priva-

do a pé por Lugano. Com seu guia, descubra 
o Centro histórico, famoso por suas praças e 
Arcos de estilo Mediterrâneo, edifícios estilo 
italiano, Catedral de São Lourenço, o Parque 

1

2

  Interlaken
Ao chegar em Interlaken, traslado por 

conta própria para ao seu hotel.

  Interlaken - Thun - Interlaken
Hoje embarcará num passeio  de barco 

até a cidade de Thun, localizada no ponto ex-
tremo do lago de mesmo nome. Aproveite 
o tempo livre para visitar o centro histórico, 
com seu castelo medieval que domina o ho-
rizonte da cidade. Outras atrações na cida-
de histórica incluem a igreja (com sua torre 

1

2

  Lugano
Ao chegar a Lugano traslado privado op-

cional ao seu hotel.

  Lugano
Depois do café da manhã, City Tour priva-

do a pé por Lugano. Com seu guia, descubra 
o Centro histórico, famoso por suas praças e 
Arcos de estilo Mediterrâneo, edifícios estilo 
italiano, Catedral de São Lourenço, o Parque 
civico, Piazza Riforma e Centro cultural LAC. 
Resto do dia livre a sua disposição.

1

2

do mesmo nome. Recomendamos que 
você faça um passeio pelas ruas tranquilas 
do centro desta típica cidade suíça. Depo-
is, retorne a Interlaken de barco.

    Interlaken - Jungfraujoch - Interlaken
Coroe a sua viagem à Suíça com o 

emocionante passeio ao famoso Jungfrau-
joch. Em Grindelwald embarcará no trem 
para uma jornada espetacular através da 
passagem da montanha Kleine Scheidegg 
até Jungfraujoch. No topo, debruce sobre 
a paisagem fascinante das maravilhas alpi-
nas, feitas de gelo, neve e rocha. Aproveite 
a oportunidade de caminhar pelos túneis 
do Palácio do Gelo. Regresso a Interlaken.

    Interlaken
Traslado para a estação de trem por 

conta própia.

3

4

civico, Piazza Riforma e o Centro cultural 
LAC. Resto do dia livre a sua disposição.

    Lugano - Porto Ceresio (Itália) - 
Lugano

Ao meio dia passeio de barco saindo do 
Porto de Lugano para o Porto de Ceresio 
(Itália). No caminho poderá ver a bela 
paisagem e alguns povoados localizados 
na beira do lago, como Campione d‘Italia, 
Melide, Brusino Paese, Funivia e Porto de 
Ceresio (Itália). Retorno a Lugano. Resto 
do dia livre a sua disposição.

    Lugano
Depois do café da manhã traslado 

privado opcional de saída.

3

4

construída em torno de 1330), a Câmara 
Municipal, que remonta ao século XVI, e 
inúmeros cafés e restaurantes locali-zados 
às margens do rio Aare. À tarde, retorno a 
Interlaken de barco.

    Interlaken - Schilthorn - Interlaken
Pela manhã, irá de transporte públi-

co para o mirante Piz Gloria no Schilthorn 
que oferece vistas panorâmicas belíssimas 
de mais de 200 picos incluindo os famosos 
três picos Eiger, Mönch e Jungfrau. Estan-
do em Schilthorn poderá explorar o extra-
ordinário mundo de James Bond “Bond 
World 007” e caminhar sobre a passarela 
Thrill Walk (passeio sobre as nuvens). Pela 
tarde retorno a Interlaken de trem.

    Interlaken
Traslado para a estação de trem por 

conta própia.

3

4

    Lugano - Bellinzona - Lugano
Pela manhã, pegará o trem para 

Bellinzona, a capital de Tesino. Em Bellinzo-
na, o seu guia te espera para um city tour a 
pé pelo seu centro histórico. A cidade está 
localizada no Centro do cantão Ticino, às 
margens do rio Ticino e está numa posição 
privilegiada de passos. Também é famosa 
por seus três castelos: Castelgrande, Mon-
tebello e Sasso corbaro, que pertencem ao 
patrimônio Mundial da Unesco, juntamen-
te com a muralha do Velho burgo. Pela tar-
de retorno de trem a Lugano.

    Lugano
Depois do café da manhã traslado 

privado opcional de saída.

3

4

Interlaken Lugano

Pacote 1: Interlaken e Jungfraujoch Pacote 1: Lugano e 
passeio de barco 

Pacote 2: Interlaken e 
passeio sobre as nuvens

Pacote 2: Lugano e Bellinzona

Viagem Independente
Escapadas | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . Passeio de barco pelo lago Brienz (Interla-

ken  - Brienz - Interlaken) No inverno: Lago 
de Thun em vez de Lago de Brienz

 . Excursão regular ao Jungfraujoch com 
guia poliglota (Inglés, Espanhol)

Pacote 2:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . Passeio de barco pelo lago Brienz (Interla-

ken - Brienz - Interlaken) No inverno: Lago 
de Thun em vez de Lago de Brienz

 . Ticket para transporte público: Interlaken  
- Schilthorn  - Interlaken

 . Entrada ao mirante Piz Gloria e ao Bond 
World 007 com Thrill Walk

Viagem Independente
Escapadas | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em hotéis da catego-

ria escolhida inclui café da manhã 
e city tax 

 . City tour privado em Lugano com 
guia de língua espanhola (2 horas)

 . Bilhete para transporte público 
válido por todo o cantão Ticino

 . Bilhete para passeio de barco de ida 
e volta: Lugano - Porto de Ceresio  
(2 horas) 

Pacote 2:
 . Hospedagem em hotéis da catego-

ria escolhida inclui café da manhã 
e city tax 

 . Bilhete para transporte público 
válido por todo o cantão Ticino

 . City tour privativo em Lugano com 
guia de língua espanhola (2 horas)

 . City tour privativo em Bellinzona 
com guia de língua espanhola  
(2 horas)

Preços 
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos. 

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

1.019,- 1.069,-

Supl. individual 365,- 389,- 

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

855,- 905,-

Supl. individual 365,- 389,-

Traslados privados sob solicitação.

Preços 
Temporada: 

Pacote 1: 14.04.2022 – 15.10.2022
Pacote 2: 01.01.2022 – 01.03.2023

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

729,- 779,-

Supl. individual 245,- 269,- 

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

799,- 849,-

Supl. individual 245,- 269,-

Traslados privados sob solicitação.

Interlaken

Lugano

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

Info: Para todos os serviços regulares: chega-
da por conta própria ao ponto de encontro 
pré-estabelecido em cada cidade.

Info: Para todos os serviços regulares: 
chegada por conta própria ao ponto 
de encontro pré-estabelecido em cada 
cidade.
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  Viena
Na chegada a Viena, traslado privado op-

cional ao seu hotel.

  Viena 
Pela manhã, desfrute de um city tour re-

gular em Viena. Atual capital da Áustria e um 
dos maiores centros culturais na Europa duran-
te o Império Austro-Húngaro, Viena é uma das 
cidades mais românticas do mundo. É famosa 
por suas óperas, arquitetura barroca, música, 
o Prater (parque de diversões) e pelo delicioso 

1

2

  Salzburgo
Chegando em Salzburgo, traslado privado 

opcional ao seu hotel.

  Salzburgo de Mozart
Pela manhã, city tour regular de 2,5 ho-

ras. Conhecerá as principais atrações, como a 
catedral de São Pedro e os Palácios de Hella-
brunn, Leopoldskron e Frohnburg. O passeio 
termina com a visita da Casa de Mozart. Uma 
noite histórica e única te espera: você desfru-
tará de um jantar delicioso, acompanhado por 
um concerto ao vivo. Cantores de ópera com 

1

2

  Viena
Na chegada a Viena, traslado privado op-

cional ao seu hotel.

  Viena
Pela manhã, desfrute de um city tour 

regular em Viena. Atual capital da Áustria e 
um dos maiores centros culturais na Europa 
durante o Império Austro-Húngaro, Viena é 
uma das cidades mais românticas do mundo. 
É famosa por suas óperas, arquitetura barro-

1

2

  Salzburgo
Na chegada a Salzburgo, traslado privado 

opcional ao seu hotel. 

  Salzburgo
Pela manhã, desfrute de um city tour 

regular em ônibus Hop on/Hop off por Salz-
burgo. A cidade combina a atração de um am-
biente montanhoso pitoresco com um centro 
histórico bem preservado, dominado por 
torres de igreja, fortalezas medievais e, acima 
de todo o resto, a Fortaleza Hohensalzburg. A 
cidade também é famosa por ser o berço do 
compositor Wolfgang Amadeus Mozart. 

1

2

bolo de chocolate Sachertorte. O resto da 
tarde é livre para explorar.

    Viena
Hoje conhecerá mais sobre a Viena 

clássica. Caminhe até o Palácio de Ho-
fburg, a antiga residência dos imperado-
res austríacos, que hoje em dia é a resi-
dência do presidente. Lá é possível visitar 
os apartamentos imperiais, o museu Sisi e 
a coleção de talheres reais. À noite, des-
frute de um concerto no „Kursalon“. Viva 
uma noite vienense ao som de valsa, pol-
ca e árias. Ouça as famosas melodias das 
mais maravilhosas operetas e concertos 
de piano. Após o concerto, sente-se para 
um elegante jantar de gala.

    Viena
Traslado privado opcional ao aeroporto.

3

4

trajes de época apresentarão as mais fa-
mosas árias de Mozart!

    Berchtesgaden e Minas de Sal
Saída pela manhã para a excursão aos 

Alpes da Baviera. A primeira parada será no 
Eagle‘s Nest, de onde terá uma vista espe-
tacular dos Alpes. Em seguida, visite as mi-
nas de sal de 490 anos em Berchtesgaden. 
Saiba mais sobre o fascinante mundo da 
vida abaixo da superfície que levam os mi-
neiros de sal. A viagem continuará em dire-
ção ao belo Lago do Rei. Antes de retornar a 
Salzburgo, você poderá explorar a pequena 
cidade de Berchtesgaden e experimentar 
algumas especialidades da Baviera.

    Salzburgo
Traslado privado opcional ao aero-

porto.

3

4

ca, música, o Prater (parque de diversões) 
e pelo delicioso bolo de chocolate Sacher-
torte. O resto da tarde é livre para explorar.

    Viena - Bratislava (Eslováquia) - Viena
Pela manhã, viagem de trem para Bra-

tislava, a capital da Eslováquia. Na chegada, 
ity tour privado a pé de aprox. 1,5 horas, em 
espanhol ou português. Mesmo sendo a ca-
pital de um dos países mais jovens da Euro-
pa, Bratislava conta com uma grande rique-
za histórica. A cidade velha é composta por 
inúmeros palácios, que já abrigaram a aris-
tocracia, monastérios e igrejas de diferentes 
períodos e ruas que seguem o traçado da 
antiga muralha medieval, cheia de tavernas 
onde se pode saborear os melhores vinhos 
da região. Volta à tarde para Viena de trem.

    Viena
Traslado privado opcional ao aeroporto.

3

4

    Salzburgo
Caminhe até o ponto de encon-

tro para fazer o tour regular „Sound of 
Music“. Um passeio maravilhoso com 
vistas deslumbrantes do campo e dos lo-
cais usados para fazer o filme “A Noviça 
Rebelde”. Relaxe e ouça a trilha sonora 
original do Sound of Music. Admire a 
paisagem e os lugares na vida real. Esta 
viagem te leva através de muitos dos 
locais famosos utilizados no filme, in-
cluindo também paradas no Palácio Le-
opoldskron, Palácio Hellbrunn, a área de 
St. Gilgen no Lago Wolfgang e Mondsee, 
onde está a igreja do casamento.

    Salzburgo
Traslado privado opcional ao aero-

porto.

3

4

Viena Salzburgo

Pacote 1: Viena Cultural Pacote 1: Salzburgo completo

Pacote 2: Viena e 
Bratislava (Eslováquia)

Pacote 2: Salzburgo e Sound of Music

Viagem Independente
Escapadas | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . City Tour regular de Viena, com audioguia  

em português
 . Entrada ao Palácio Hofburg
 . Concerto Mozart & Strauss em Viena no 

Kursalon, com jantar de gala (menu de 3 
pratos)

Pacote 2:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . City Tour regular de Viena, com audioguia  

em português
 . Ticket de trem Viena  - Bratislava  - Viena,  

em 2a classe
 . City tour privado a pé pela cidade de Bra-

tislava, em espanhol ou português (1,5h)

Viagem Independente
Escapadas | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em hotéis na catego-

ria escolhida incl. Café da manhã   
e city tax

 . City Tour regular em Salzburgo de 
2,5 horas, inclui entrada a Casa de 
Mozart (Inglês)

 . Mozart Dinner Concert, jantar 
menu de 3 pratos

 . Excursão regular a Berchtesgaden 
com guia multilíngue (Inglês – 
alemão), inclui Mina de Sal (com 
audioguia em espanhol), Ninho da 
Águia (somente no verão)

Pacote 2:
 . Hospedagem em hotéis na catego-

ria escolhida incl. Café da manhã e 
city tax

 . City Tour regular em Salzburgo  
(em inglês)

 . Tour regular “Sound of Music”  
(em inglês)

Preços 
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos. 

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

565,- 589,-

Supl. individual 169,- 175,-

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

525,- 549,-

Supl. individual 169,- 175,-

Traslados privados sob solicitação.

Preços 
Temporada: 

Pacote 1: 01.05.2022 – 31.10.2022
Pacote 2: 01.01.2022 – 01.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Pacote 1: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

689,- 709,-

Supl. individual 219,- 245,- 

Pacote 2: Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

485,- 509,-

Supl. individual 219,- 245,-

Traslados privados sob solicitação.

Viena
Salzburgo

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

FREE
SALE

Consulte 
para 
participar!

Mais informações, ver pág. 116

Info: Para todos os serviços regulares: chega-
da por conta própria ao ponto de encontro 
pré-estabelecido em cada cidade.

Info: Para todos os serviços regulares: 
chegada por conta própria ao ponto 
de encontro pré-estabelecido em cada 
cidade.
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  Frankfurt
Pela manhã encontro com seu guia 

para fazer um city tour com um cruzeiro 
panorâmico no rio Main, conheça a cidade 
sobre suas águas. A bordo do MS Palladium, 
desfrute da mais bela vista do horizonte 
mais impressionante da Alemanha. O pas-
seio termina em um restaurante típico, em 
Frankfurt com uma bebida local - uma taça 
de vinho de maçã.

  Frankfurt - Rüdesheim - Boppard
Depois do café da manhã, traslado pri-

vado do seu hotel à Rüdesheim. Embarque 
em Rüdesheim e navegue ao longo do tre-
cho mais pitoresco do rio Reno, o Vale do 
Loreley, pontuado por fortalezas e castelos 
antigos. Desembarque em St. Goarshausen 
com tempo para almoçar (não incluido). No 
final da tarde, embarque no próximo cruzei-
ro e continue a viagem até Boppard.

    Boppard - Koblenz
A manhã é livre para passear em Bo-

ppard, que era um antigo forte romano e 
é coração e alma desta região vinícola. Por 
volta do meio dia embarque no navio e na-
vegue à para Koblenz. Chegada em Koblenz. 
Depois de deixar as malas no hotel, encon-
tro com o seu guia local para um city tour 
privado. Depois de um passeio a pé pelo 
centro histórico, recomendamos visitar a 

1

2

3

fortaleza prussiana de Ehrenbreitstein (não 
está incluido). A construção foi maravilhosa-
mente restaurada e hoje abriga uma grande 
variedade de exposições e eventos anuais.

  Koblenz - Frankfurt
Após o café da manhã, siga até a estação 

ferroviária e retorne a Frankfurt de trem, via-
jando pelo belo vale do Reno.

4

 R Fortalezas românticas e regiões vinícolas pitorescas
 R Passeios de barco pelos mais belos trechos do rio Reno
 R Visita da fortaleza prussiana de Ehrenbreitstein

Escapada pelo rio Reno 

Preços 
Temporada: 09.04.2022 - 23.10.2022 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos.

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

855,- 879,-

Supl. individual 129,- 149,-

Fortaleza de Ehrenbreitstein, Koblenz | Alemanha

Castelo Pfalzengrafenstein, 
rio Reno | Alemanha

Viagem Independente
Escapada: 4 Dias de/a Frankfurt

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em hotéis na categoria 

escolhida incl. Café da manhã e city tax
 . Todos os passeios de cruzeiro segundo o 

programa indicado
 . Traslado privado Frankfurt - Rüdesheim
 . Viagem em trem em 2a classe de Koblenz 

- Frankfurt
 . City tour privado em Frankfurt e Koblenz 

com guia de língua espanhola ou portu-
guesa

Hotéis previstos - Ver Escapadas!
Traslados privados sob solicitação.

  Stuttgart
Ao chegar em Stuttgart, traslado pri-

vado opcional ao seu hotel. Tarde livre. 
Aproveite o tempo e descubra a cidade no 
seu ritmo.

  Stuttgart 
Grandes marcas como Mercedes-

Benz, Porsche e Bosch têm sua sede princi-
pal em Stuttgart. De manhã, visite o museu 
da Mercedes-Benz. Lá aprenderá sobre a 
história do carro desde que Carl Benz o 
inventou, em 1886. Também poderá ver 
os modelos modernos e até mesmo pro-
tótipos futuristas. À tarde, visitará o outro 
grande fabricante de carros em Stuttgart: 
Porsche. O museu está localizado em um 
prédio de arquitetura excepcional e os car-
ros expostos, são fascinantes.

    Stuttgart - Munique 
Viagem de trem para Munique. A 

capital da Baviera não é apenas conheci-
da pela Oktoberfest, mas também pelos 
seus carros. Um motorista-guia te levará 
para o mundo BMW, que é um centro de 
atividades interativas. O museu da BMW 
representa mobilidade, elegância, dinâmi-
ca e paixão. Uma exposição única mostra 
os 125 carros mais importantes e atraen-

1

2

3

tes da marca BMW. O conceito aberto do 
museu cria uma conexão entre um museu 
técnico e histórico.

 Munique
Traslado opcional al aeropuerto.4

 R Visite os museus: Mercedes-Benz, Porsche e BMW
 R Stuttgart: uma das cidades mais verdes da Europa
 R Munique: a fascinante capital da Baviera

Alemanha e seus Carros

Preços 
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos 
e eventos. 

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

785,- 829,-

Supl. individual 235,- 235,-

Traslados privados sob solicitação.

Museu Mercedes-Benz, Stuttgart | Alemanha

Viagem Independente
Escapada: 

4 Dias de Stuttgart a Munique
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em hotéis na catego-

ria escolhida incl. Café da manhã e 
city tax

 . Tickets de trem em 2a classe  
Stuttgart - Munique

 . Entradas ao museus Mercedes-
Benz, Porsche e BMW

 . Motorista-guia que fala espanhol 
para a visita do Mundo BMW e 
Museu BMW, por 4 horas

Mundo BMW, Munique | Alemanha
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 R Visite o maior Outlet da Europa
 R Pacotes diferentes para descobrir os diversos  
 paraísos de compras
 R Especial MILLER: 10% de desconto nas lojas do  
 „OUTLETCITY METZINGEN“

Shopping
Fazer compras no exterior é bem mais divertido. Então, 
tenha o cartão de crédito preparado, porque aqui va-
mos apresentar os tours de compras pela Alemanha.

  Stuttgart
Chegada em Stuttgart. Conheça a rua 

das compras de Baden-Württemberg, que é 
a Stuttgart „Königstrasse“.

  Stuttgart (Outletcity Metzingen)
Após o café da manhã, você encontra-

rá um dos maiores outlets da Alemanha, o 
“OUTLETCITY METZINGEN”. Aqui terá uma 
experiência de compras única, porque em 
nenhum outro lugar encontrará uma relação 

1

2

  Munique
Hoje terá tempo livre para passear pelo 

centro de Munique e por sua famosa avenida 
„Maximilianstraße“, com butiques e lojas de 
grife, cheias de glamour e luxo.

  Munique - Ingolstadt 
(Ingolstadt Village) 

Após o café da manhã, saída para Ingolstadt. 
Lá você pode visitar o “Village Luxury Out-
let Shopping”, um elegante outlet, a apenas 
50 minutos ao norte do centro de Munique. 

1

2

  Frankfurt
Chegada em Frankfurt. A principal rua 

comercial de Frankfurt, “Zeil”, é uma das ruas 
comerciais mais lucrativas da Alemanha. Lo-
jas de departamento, bem como grandes ca-
deias de lojas atraem para um passeio.

  Wertheim (Wertheim Village)  
Depois do café da manhã, visite o 

“Wertheim Village Luxury Outlet Shopping”. 

1

2

tão empolgante entre moda, estilo de 
vida, design, gastronomia e compras de 
alta qualidade, com edifícios inovadores. 
Especial MILLER: 10% de desconto nas lo-
jas do „OUTLETCITY METZINGEN“.

    Stuttgart
Saída para o aeroporto de Stuttgart, 

onde poderá reivindicar o reembolso de 
impostos do „Tax Free Shopping“ ou con-
tinuação da viagem.

3

Este Village recebe marcas de moda e 
utensílios domésticos, tanto alemães 
quanto internacionais. Ao longo do ano 
encontrará itens de temporadas ante-
riores com descontos de até 60% em 
relação ao preço original.

    Munique 
Saída para o aeroporto de Munique, 

onde poderá reivindicar o reembolso de 
impostos do „Tax Free Shopping“ ou con-
tinuação da viagem.

3

Lá você encontrará mais de 110 marcas 
internacionais e sempre com descontos.

    Frankfurt
Saída para o aeroporto de Frankfurt, 

onde poderá reivindicar o reembolso de 
impostos do „Tax Free Shopping“ ou con-
tinuação da viagem.

3

Pacote 1: OUTLETCITY METZINGEN

Pacote 2: Ingolstadt Village

Pacote 3: Wertheim Village

Berlim

Metzingen
Ingol-
stadt

Munique

Düsseldorf
Frankfurt

Metzingen
 R Especial MILLER: 10% de desconto nas lojas do „OUTLETCITY METZINGEN“
 R O outlet mais famoso de toda a Europa
 R Quase 100 lojas conceitos das principais marcas, desde roupas esportivas 
 até as grifes  de luxo, incluindo o maior outlet da loja Hugo Boss do mundo

Ingolstadt e Wertheim Village
 R Mais de 110 boutiques de moda e lojas de acessórios para casa
 R Coleções selecionadas de marcas alemãs e designers internacionais  
 durante o ano todo
 R Recolha gratuita das compras por um concierge

Outlet Cities na Alemanha

Berlim 
 R KaDeWe é um grande centro comercial de luxo 
 R Kudamm é uma famosa avenida de compras 

Düsseldorf
 R Könnigsallee, também chamada de Kö, é uma das principais ruas   
 comerciais de luxo e umas das mais importantes da Europa

Munique
 R Maximilianstraße é considerada uma das ruas mais luxuosas da  
 capital do estado da Baviera

Frankfurt
 R A rua Goethestraße é o ponto de compra de luxo em Frankfurt  
 (entre em contato conosco para mais informações)

Outros lugares de compras na Alemanha

Descontos de

30-70%

OUTLETCITY METZINGEN, Stuttgart | Alemanha

OUTLETCITY METZINGEN, Stuttgart | Alemanha

KaDeWe, Berlim | Alemanha

Viagem Independente

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos 

hotéis da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo  

o programa
 . Traslados regulares aos Outlets 

mencionados

Selfdrive

Este Programa inclui:
 . Hospedagem com café da manhã 

em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria 

econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos 

para conhecer as condições)

Preços 
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos 
e eventos. 

Pacote 1:
N° de part. 3*** 4****

2 245,- 259,-

4 245,- 259,-

6 245,- 259,-

Supl. indiv. 99,- 109,-

Pacote 2/3:
N° de part. 3*** 4****

2 259,- 279,-

4 259,- 279,-

6 259,- 279,-

Supl. indiv. 99,- 115,-

Preços 
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos 
e eventos. 

Pacote 1/2/3:
N° de part. 3*** 4****

2 455,- 475,-

4 335,- 349,-

6 369,- 385,-

Supl. indiv. 99,- 115,-
61
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Experiências 
Únicas

Oferecemos um autêntico baú, repleto de tesouros 
para aquelas pessoas que buscam viajar de forma  
inovadora a fim de experimentar a beleza, aventura 
e o que há de especial na Alemanha, Aústria e Suíça. 
Pode-se combinar atividades especiais com cada pro-
grama. Por favor, nos consulte para mais idéias.

Viagens com atividades 
especiais inesquecíveis

 R Voe em um Zeppelin 
 R Vivencie experiencias únicas, como Bodyflying ou Indoor-Surfen,   
 no Jochen Schweizer Arena
 R Escale a cobertura do Estádio Olímpico de Munique

Sua viagem estará cheia de aventuras de tirar o fôlego.

Dias inesquecíveis

 R Aprenda a cozinhar um prato típico alemão
 R Degustação de vinhos em fazendas tradicionais e de cervejas  
 em cervejarias típicas
 R Aprecie a comida típica local, na casa de uma família nativa

Buscamos as melhores opções na gastronômia alemã, suíça e 
austríaca! 

Experiências culinárias

 R Dormir em um Bubble Tent Hotel
 R Trabi Safari em Berlim
 R Um dia de aventura: Dirija um tanque militar!

Oferecemos as melhores experiências para tornar sua viagem única.

Uma vivência especial 

Munique

Berlim

  Munique
Após a chegada em Munique, traslado 

privado opcional ao seu hotel.

  Munique
Hoje te espera um tour privado pela 

Oktoberfest (aprox. 3h). Neste passeio, 
aprenderá sobre as origens da Oktoberfest 
e a cultura da cerveja bávara. Você também 
receberá informações interessantes sobre a 
Oktoberfest e sobre várias atrações e suas 
tradições. O passeio inclui uma refeição tra-
dicional alemã em uma das tendas em „Oide 
Wiesn“ (antiga Oktoberfest) com música e 1 
Maß/litro de cerveja.

    Munique
Traslado opcional ao aeroporto.

1

2

3

 R O maior festival folclórico do mundo
 R A entrada para o festival e as tendas é gratuita
 R A reserva de mesa só é possível para grupos

Oktoberfest

Preços 
Temporada: 17.09.2022 - 03.10.2022 

Preços por pessoa em €. As tarifas 
não são válidas durante feiras, cong-
ressos e eventos. 

em duplo Supl. indiv.

Hotéis de 3* 695,- 209,-

Hotéis de 4* 749,- 299,-

Traslados privados sob solicitação

Opcional: 
 . Excursão regular aos castelos de 

Neuschwanstein e Linderhof  
79, - € p.p.

 . Munique City Tour a pé „Beer 
Tour“, 3 horas incl. Degustação 
de cerveja e visita a um Museu 
da Cerveja 319,- € (para 2 
pessoas) 

Viagem Independente
3 Dias de/a Munique

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem de 2 noites no 

hotel escolhido incl. de café da 
manhã e city tax

 . Tour privado pela Oktoberfest 
(aprox. 3h), incluindo uma re-
feição típica alemã em uma das 
barracas tradicionais com 1L de 
cerveja (apenas de SEG à QUA)

Saídas Garantidas 
durante a Oktoberfest.

Alemanha Romântica
18.09  - 24.09.2022
1.389,- € p.p. em duplo

Alemanha Fascinante
12.08  - 24.09.2022
2.595,- € p.p. em duplo

Berlim & Alemanha Romântica
15.09  - 24.09.2022
2.059,- € p.p. em duplo

Alemanha Romântica & Suíça Fabulosa
18.09  - 28.09.2022
4.445,- € p.p. em duplo

Alemanha & Polônia
18.09  - 30.09.2022
2.849,- € p.p. em duplo

Itinerários ver páginas 8, 10, 12, 18, 24!

Munique
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

  Colônia - Heidelberg - Floresta Negra 
(Cerveja Lager)

Breve visita ao centro de Colônia, em seguida, 
partida a Heidelberg, para visitar a Abadia e 
Cervejaria Klosterhof. Depois de um passeio 
pela cervejaria, desfrute de uma amostra de 
diferentes tipos de cerveja. Almoço no Res-
taurante Klosterhof (não incluído). A viagem 
continua para a famosa região da Floresta 
Negra. Esta noite terá uma experiência única: 
durma em uma autêntica pousada alemã da 
cervejaria artesanal Rothaus ***.

  Floresta Negra - Fazenda do Lúpulo - 
Munique (Cerveja Branca)

Saída para a fazenda Hopfengut No 20, 
onde os melhores lúpulos são produzidos, 
equipados com moderna tecnologia agrí-
cola e estritamente de acordo com a lei de 
pureza alemã (Reinheitsgebot em alemão). 
Conhecerá o ingrediente que dá persona-
lidade e alma à cerveja. Degustação de 3 
cervejas especiais. Viagem a Munique. 
Recomendação: desfrutar de uma cerveja 
branca (em alemão Weissbier) feita com 
uma alta proporção de malte de trigo, to-
nalidade esbranquiçada e um ligeiro sabor 
de baunilha. Hospedagem em Munique.

  Munique (Cerveja tipo Oktoberfest)
Visita das principais atrações de Mu-

nique, terminando na praça principal „Ma-
rienplatz“. Durante o passeio, poderá sa-
borear algumas especialidades bávaras no 
“Viktualienmarkt”. Almoço típico bávaro e 
uma cerveja Maß (1 litro) no mundialmen-
te famoso Hofbräuhaus, cerveja oficial da 
Oktoberfest com 5,1% vol. Tempo livre para 
desfrutar da atmosfera relaxante em um jar-
dim de cerveja „Biergarten“ (sob solicitação).

  Munique - Klosterweltenburg (Bock) - 
Nuremberg

Viagem ao Mosteiro Beneditino de Wel-
tenburg, que é o mais antigo produtor de 
cerveja do mundo (ano 1050). Não deixe de 
experimentar a cerveja Asam Bock que con-
quistou o segundo lugar como “a melhor 
cerveja preta da Alemanha” (não incluída). 
À tarde, viagem para Nuremberg, desfrute 
de um passeio com história urbana e degus-
tação da culinária bávara e franca.

       Nuremberg - Bamberg (Cerveja 
Preta) - Kulmbach - Pilsen

De manhã, viagem para Bamberg, famo-
sa pelas suas cervejas e pelo seu antigo 
centro (UNESCO). Degustação do Aecht 
Schlenkerla Rauchbier (em alemão „Cer-
veja defumada“), estilo de cerveja tipica-
mente de cor escura e sabor fumarento. O 
defumado é devido à fumaça do malte no 
fogo durante o processo de fermentação. 
Em seguida, visitará Kulmbach e o museu 
da cerveja. Hospedagem em Pilsen.

6

7

8

9

10

  Amsterdã
Chegada ao aeroporto de Amsterdã e 

traslado ao hotel. Tempo livre a sua disposição. 
Às 18h30 encontrará seu guia no lobby do ho-
tel para ir à micro cervejaria Brouwerij De Pra-
el. Desfrute no pub da cervejaria uma degus-
tação de 4 cervejas caseiras de barril, com um 
alto teor alcoólico, chegando até 11,5% vol.

  Amsterdã (Heineken) - Tilburgo 
(Trappist) - Antuérpia 

Visite Amsterdã, depois conheça na Heineken 
Experience a produção da cerveja, que é sem 
dúvida, a mais famosa da Holanda. Em 1886, 
a levedura tipo „A“ foi descoberta, o que dá o 
sabor característico à Heineken. Desfrute de 
dois copos de Heineken, diretamente da fábri-
ca. Viagem para Tilburgo, no meio do mosteiro 
trapista, desfrute da única cerveja trappist ale 
branca do mundo. Fim do dia em Antuérpia.

    Antuérpia - Eltvelde (Triple, Blond, 
IPA & Lambic) - Bruges

Bélgica, este pequeno país oferece a maior 
variedade de cervejas do mundo. Comece 
com a típica cerveja de Antuérpia, De Konin-
ck e visita de sua cervejaria. Viagem à fábrica 
das cervejas superiores em Eltvelde. Conhe-
ça a arte da elaboração da cerveja tradi-

1

2

3

cional, adaptada aos avanços tecnológicos. 
Hospedagem em Bruges.

  Bruges - Gent (Delirium - 
Strong Blond Ale) - Bruxelas

Vista da parte moderna e antiga da cerveja-
ria De Halve Maan, a única no mundo que 
transporta cerveja através de um “cervejo-
duto”. Degustação de La Brugse Zot, uma 
cerveja clara muito saborosa com alta fer-
mentação. Viagem para Gent e depois para 
a famosa cervejaria Delirium, com a prova 
de sua requintada cerveja Strong Blond Ale, 
com 8,5% vol. Hospedagem em Bruxelas.

  Bruxelas - Lovaina (Stella Artois) - 
Colônia (Ale)

Visita de Bruxelas, incluindo a loja Beer Pla-
net, com a maior coleção de cervejas bel-
gas. Viagem a Lovaina, breve visita e conti-
nuação da viagem à cervejaria Stella Artois 
(ano 1366). Degustação da deliciosa cerveja 
Lager com 5,0% vol. Viagem a Colônia. Lá, 
recomendamos jantar na típica cervejaria 
Früh Kölsch, cerveja tipo Ale. Hospedagem 
em Colônia.

4

5

 R Descubra os 4 grandes países da cerveja
 R Degustação de cervejas selecionadas e tours por cervejarias típicas
 R Experimente o ambiente descontraído nos típicos jardins de cerveja (Biergarten)

A Grande Rota da Cerveja 

   Pilsen (Cerveja Pilsen)
Pilsen, o nome que todo o mundo rela-

ciona com a cerveja. Visita da lendária fábri-
ca de cerveja Pilsner Urquell, onde apren-
derá sobre os ingredientes com os quais a 
cerveja Pilsner é feita. O ponto principal do 
passeio é uma degustação de cerveja natu-
ral, sem filtração, na adega histórica. Reco-
mendação: visita do centro medieval.

       Pilsen - Ceske Budejovice/Budweis
Saída para Ceske Budejovice (ou Bu-

dweis, em alemão). Lá vai conhecer outro 
grande produtor de cervejas tchecas: Bu-
dweiser Budvar. Esta cerveja tem um forte 
sabor de malte e um amargor médio. Decor 
amarelo dourado, é produzido à base de 
saaz, uma das mais famosas variedades de 
lúpulo do mundo. Você sabia que o nome 
Budweiser está em disputa entre duas em-
presas desde 1907, uma tcheca e uma dos 
EUA? Hospedagem em Ceske Budejovice.

       Ceske Budejovice/Budweis - Praga
Saída para a capital da República 

Tcheca, Praga. Também conhecida como 
a cidade dourada. Visite o centro histórico 
e seus principais pontos turísticos. Depois 
tempo livre. Recomendação: jante no Prague 
Beer Museum & Pub, que oferece uma se-
leção gigante com mais de 30 das melhores 
cervejas artesanais da região, música ao vivo 
e comida tradicional. Hospedagem em Praga.

       Praga (Cerveja Lager)
Após o café da manhã, visite o Sata-

ropramen Center, que faz parte do complexo 
histórico de edifícios da cervejaria no antigo 
distrito industrial de Praga. Um tour interati-
vo levará você a uma jornada desde a fun-
dação até os dias modernos. Degustação de 
cerveja Premium, tipo lager light, tem sabor 
com leve nota de malte e um leve amargor, 
5% vol. Hospedagem em Praga.

       Praga
Café da manhã. No horário combina-

do traslado privado ao aeroporto de Praga.

11

12

13

14

15
Pilsen | República Tcheca

Viagem em Grupo
Viagem Clássica: 

15 Dias de Amsterdã a Praga

Este Programa inclui:
 . Transporte em ônibus durante todo o 

roteiro
 . Guia de língua portuguesa ou espanhola 

durante todo o roteiro (motorista-guia 
para grupos com menos de 8 pessoas)

 . Traslado privado de chegada 
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada (na Floresta 
Negra categoria 3***)

 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Degustações: 4 provas de cervejas  

De Prael, 1 Trappist, 1 Rauchbier
 . Jantar típico bávaro em Munique, incluin-

do uma cerveja Oktoberfest Maß (1 litro)
 . Tour por cervejarias, incluindo degustação: 

Heineken, De Konick, De Halve Maan, 
Delirium, Stella Artois, Klosterhof, Rot-
haus, Hopfengut N° 20, Pilsner Urquell, 
Budweis Budvar, Staropramen

 . Entradas com visitas: Fábrica de cervejas 
superiores (Van Steenberge), Welten-
burg, Mönchshof

 . Visita culinária em Nueremberg
 . Traslado privado de saída  

(apenas no último dia do tour)

Viagem em Grupo
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

20 3.175,- 3.335,-

25 2.905,- 3.049,-

30 2.725,- 2.865,-

Supl. individual 989,- 1.065,-

Viagem Privada
Viagem Clássica: 

15 Dias de Amsterdã a Praga
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Todos os serviços da viagem em grupo
 . Motorista-guia exclusivo durante todo  

 o roteiro
 . Transporte em carro, minivan durante 

todo o roteiro

Viagem Privada
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 8.415,- 8.609,-

4 5.715,- 5.865,-

6 4.525,- 4.655,-

Supl. individual 1.029,- 1.445,-
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dona da Uva „Traubenmadonna“. Depois 
continuação para Bad Dürkheim, onde está 
localizado o maior barril do mundo, com um 
volume de 1,7 milhões de litros. A noite, um 
delicioso menu de 3 pratos te espera dentro 
deste barril gigante. 

    Bad Dürkheim - Rota Alemã do Vinho 
- Bad Dürkheim 

Hoje é o dia de percorrer a famosa rota do 
vinho. Passará por trechos estreitos nas 
pequenas aldeias vinícolas e às curvas su-
bindo as encostas de vinhedos. É possível 
parar em cada cidadizinha para uma prova 
de vinho, nas diversas vinicolas ao longo 
do caminho. Percorra o caminho por Neus-
tadt, Wachenheim, Edenkoben, até 
chegar em Schweigen-Rechtenbach, que é 
a porta da rota alemã do vinho.

5

  Frankfurt - Rüdesheim
O primeiro dia de sua viagem levará para 

a região sudoeste do país. No caminho para 
Rüdesheim, poderá ver as videiras crescendo 
nas encostas do rio Reno. Visite o museu do 
vinho, onde poderá saborear o vinho regional 
(opcional). Em seguida, desfrute de um deli-
cioso almoço típico da região. Em Rüdesheim, 
passeio panorâmico pela cidade antiga e pela 
famosa e estreita rua Drosselgasse.

  Rüdesheim - St. Goar - Koblenz
Pela manhã conheça a maravilhosa 

região do rio Reno, com suas vinhas, rios e 
castelos, em uma linda viagem de barco a St. 
Goar, este é o trecho mais pitoresco do Rio 
Reno, conhecido como Vale Loreley, cheio 
de fortes e castelos antigos. A viagem de 
barco continua à antiga cidade romana de 
Koblenz.  

1

2

    Koblenz - Trier 
Hoje, passeio pelos povoados ao longo 

do vale do rio Mosela. Esta região é famosa 
por seus vinhedos. Em Cochem, visita ao fa-
moso Castelo “Burg Eltz”. O próximo trecho 
da viagem será percorrido de barco, nave-
gando pelo rio Mosela até Bernkastel-Kues, 
uma cidade linda e romântica situada às 
margens do rio. Continuação para Trier, uma 
antiga aldeia romana, com mais de 2 mil 
anos de história. Ao final do dia, desfrute de 
uma degustação de vinhos em Trier.

  Trier - Bockenheim - Bad Dürkheim
Pela manhã, descubra as várias constru-

ções antigas da cidade de Trier. Em seguida, a 
viagem continua em direção a famosa „Weins-
traße“ (rota dos vinhos). A primeira parada 
sera em Bockenheim, conhecida por sua Ma-

3

4

 R Rota Alemã do Vinho: cruzando estradas sinuosas, vinhedos e vilas, poderá saborear  
 o melhor da cultura do vinho
 R Passeios de barco nos românticos rios Reno e Mosela
 R Castelos românticos e medievais

Rios, Vinhos e Castelos

    Bad Dürkheim - Heidelberg 
Pela manhã, viagem a Heidelberg, a 

cidade universitária mais antiga da Alema-
nha, é um dos lugares mais visitados devi-
do à sua localização idílica às margens do 
rio Neckar. Primeiro visita ao seu famoso 
castelo, finalizando com uma desgustação 
de vinhos na vinoteca. Depois visita pelo 
encantador centro histórico.

    Heidelberg - Frankfurt
Retorno para Frankfurt. No caminho, 

passeio por Worms, conhecida como “a 
cidade dos Nibelungos”. Junto com as ca-
tedrais de Speyer e Mainz, a catedral de 
Worms faz parte das criações mais mara-
vilhosas de Igrejas Românicas. Depois de 
uma visita panorâmica da cidade, a viagem 
termina em Frankfurt.

6

7

Viagem Privada
Viagem Clássica: 7 Dias de/a Frankfurt

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos   

 hotéis da categoria selecionada 
 . Café da manhã em todos os hotéis 
 . Transporte em carro ou minivan  

durante todo o roteiro 
 . Motorista-guia de língua espanhola/ 

portuguesa durante todo o roteiro 
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Almoço típico em Rüdesheim 
 . Jantar típico em Bad Dürkheim
 . Entradas ao „Burg Eltz“ e ao castelo de 

Heidelberg, passeios de barco pelos rios 
Reno e Mosela, teleférico  para  
Ehrenbreitstein 

 . Degustação de vinho na vinoteca do  
Castelo de Heidelberg e em Trier

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Selfrive
Viagem Clássica: 7 Dias de/a Frankfurt

Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos  

 hotéis da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

 econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios 

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 15.04.2022 - 15.10.2022 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 3.815,- 3.915,-

4 2.585,- 2.659,-

6 2.025,- 2.089,-

Supl. individual 295,- 345,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 15.04.2022 - 15.10.2022 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 1.135,- 1.179,-

4 1.115,- 1.159,-

6 955,- 999,-

Supl. individual 295,- 345,-

Burg Eltz | Alemanha

Heidelberg | Alemanha
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  Garmisch-Partenkirchen - 
Innsbruck - Salzburgo

Continuação da viagem a Innsbruck para o 
oeste da Áustria, no vale do Inn, cercada 
por altas montanhas. Passeie por esta ci-
dade de encantos e visite do Mundo dos 
Cristais  Swarovski. No final da tarde, via-
gem para Salzburgo.

    Salzburgo
Na parte da manhã, City Tour. A fama 

mundial de Salzburgo é devido à incompa-
rável magia da silhueta da cidade, à beleza 
da paisagem circundante e ao presente de 
que Wolfgang Amadeus Mozart nasceu aqui 
em 1756. Devido à unidade arquitetônica e 
à harmonia da Cidade Velha, foi declarado 
„Património Mundial“ pela UNESCO.

4

5

  Munique 
Pela manhã, passeie pela cidade e 

visite as suas atrações famosas, como a 
Marienplatz, o Viktualienmarkt e o Hof- 
bräuhaus. Munique é a porta de entrada 
para os Alpes bávaros e mundialmente fa-
mosa pela „Festa da Cerveja” (Oktoberfest) 
ou o clube de futebol Bayern München com 
seu impressionante estádio Allianz Arena. A 
parte mais viva de Munique é, sem dúvida, 
a Marienplatz, uma praça espetacular carre-
gada de história.

  Munique - Castelos Neuschwanstein 
e Linderhof - Füssen

Saída para Füssen e visita aos esplêndidos 
castelos de Louis II, rei da Baviera conheci-

1

2

do como „O Rei louco“. Visite o fantástico 
castelo de Neuschwanstein e o belo Palácio 
de Linderhof que são enquadrados por uma 
das mais belas paisagens naturais do mun-
do. Também visitará o povoado de Oberam-
mergau, conhecido por seus artesanatos e 
sua participação na paixão de Cristo. Hospe-
dagem em Füssen, o ponto mais ao sul da 
„Rota Romântica“.

    Füssen - Garmisch-Partenkirchen
Continue a viagem a Garmisch-Par-

tenkirchen, capital dos esportes de inverno. 
Aqui está a montanha mais alta da Alema-
nha, o Zugspitze (2.962 metros). Suba em 
teleférico para o Zugspitze e desfrute da ma-
ravilhosa vista.

3

 R Aventura no Zugspitze: suba a montanha mais alta da Alemanha
 R Mundo dos Cristais Swarovski: o milagre do cristal em uma dimensão nunca vista antes
 R Descubra o maravilhoso cenário alpino, os castelos dos sonhos e as cidades culturais

Jóias da 
Baviera e Áustria

    Salzburgo - Berchtesgaden
Saída para Berchtesgaden, uma típica 

aldeia alpina, ao pé da montanha de Watz-
mann, é conhecida por suas minas de sal, 
o „Königssee“ (lago do rei) e Obersalzberg 
com o Ninho de Águia. Após uma visita a 
uma mina de sal em Berchtesgaden, pode-
rá optar por navegar no Königssee ou visi-
tar o famoso Ninho da Águia (não incluído).

    Berchtesgaden - Lago Chiemsee - 
Munique

Saída para Munique. No caminho, parada 
às margens do Lago Chiem. Chegada em 
Munique pela tarde e fim dos serviços.

6

7

Viagem Privada
Viagem Clássica: 7 Dias de/a Munique

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan 

durante todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa 

ou espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o programa 

indicado
 . Entradas ao Castelo de Neuschwanstein, 

Castelo Linderhof, Mundo de Cristal  
Swarovski, mina de sal em Berchtesgaden

 . Subida ao Zugspitze

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Selfrive
Viagem Clássica: 7 Dias de/a Munique

Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos  

 hotéis da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

 econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios 

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 3.795,- 3.875,-
4 2.479,- 2.545,-

6 1.935,- 1.995,-

Supl. individual 295,- 345,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 999,- 1.045,-

4 979,- 1.025,-

6 865,- 915,-

Supl. individual 295,- 345,-

Swarovski | Áustria

Salzburgo | Áustria

Palácio de Linderhof | Alemanha

Lago Königsee | Alemanha
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    Breitnau - Lago Titisee - Cervejaria 
Rothaus - Lago de Constança

Aproveite de uma curta apresentação so-
bre a produção de relógios cuco. Continua-
ção para uma pequena fazenda tradicional 
na Floresta Negra, onde será feita uma 
degustação de queijos. Chegada a Titisee, 
o lago glacial encrustado no coração da 
Floresta Negra. Depois disso, passará pelo 
Lago Schluchsee (o maior lago na Floresta 
Negra), a caminho da cervejaria Rothaus, 
onde terá uma pausa para um passeio. 
Rothaus é a cerveja fermentada mais tradi-
cional na Floresta Negra. À tarde, chegada 
à cidade de Constança, localizada às mar-
gens do Lago de Constança.

  Lago de Constança - Castelo de 
Hohenzollern - Stuttgart

Pela manhã, desfrute de um city tour em 
Constança. Depois, fará uma viagem de vol-
ta no tempo, no castelo de Hohenzollern. O 
castelo fica no topo do Monte Hohenzollern 
(855 metros), que também dá nome ao cas-

3

4

  Frankfurt - Heidelberg - Baden-Baden 
Pela manhã, viagem para a cidade de 

Baden-Baden. No caminho, será feita uma 
parada na encantadora cidade de Heidel-
berg, a mais antiga cidade universitária da 
Alemanha e um dos destinos turísticos mais 
populares no país. À tarde, chegada em 
Baden-Baden, a antiga residência de verão 
da aristocracia europeia e mundialmente 
famosa por seu elegante spa resort. Outra 
atração é o cassino, localizado na entrada da 
Floresta Negra. Desfrute de um roteiro turís-
tico pela cidade.

1   Baden-Baden - Rota Alta da 
Floresta Negra - Breitnau

Hoje conhecerá a Floresta Negra mais a fun-
do. Esta rota te leva pela espetacular rota 
alta da Floresta Negra, oferecendo paisa-
gens impresionantes, como o Lago Mum-
mel. A rota passa por povoados tradicionais, 
como Baiersbronn e Freudenstadt. À tarde, 
visite a fábrica de vidro Dorotheenhütte 
Wolfach e a famosa Cachoeira de Triberg, 
que também é conhecida pelo maior relógio 
cuco do mundo. Continuação rumo ao co-
ração da Floresta Negra, onde desfrutará de 
um jantar típico e pernoite em um hotel em 
um lindo local romântico.

2

 R Deixe-se cativar pela beleza intacta da Floresta Negra
 R O castelo Hohenzollern oferece uma vista quase tão espetacular quanto o próprio   
 desenho do castelo.
 R Lago de Constança: um paraíso maravilhoso no sopé dos Alpes

A Floresta Negra e 
Lago de Constança

telo. A vista espetacular só compete com a 
beleza da fortaleza. Depois de uma visita 
guiada, continuação para Stuttgart, que não 
é só a sede da Mercedes-Benz e da Porsche, 
mas também é uma das cidades mais verdes 
da Europa, com um belo centro histórico. 
City tour na chegada.

    Stuttgart - Frankfurt 
O Museu da Mercedes Benz, possui 

uma coleção com mais de 1.400 modelos 
diferentes de Mercedes Benz. À tarde, via-
gem de Stuttgart para Helbronn, para pas-
sear pelas famosa Rota do Vinho de Würt-
temberg. Parada em uma das pequenas 
cidades produtoras de vinho para apreciar 
uma degustação de vinhos. O roteiro ter-
mina no final da tarde em Frankfurt no ae-
roporto ou no seu hotel.

5

Viagem Privada
Viagem Clássica: 5 Dias de/a Frankfurt

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan 

durante todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa 

ou espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o programa
 . Entradas ao Castelo de Heidelberg,  

Dorotheenhütte, Cervejaria Rothaus, 
Castelo de Hohenzollern, Museu da  
Mercedes Benz (Mar-Dom)

 . Jantar com comida típica da Floresta 
Negra no 2° dia

 . Degustação de queijos no 3° dia
 . Degustação de vinho no 5° dia

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 2.999,- 3.109,-

4 1.935,- 2.019,-

6 1.499,- 1.575,-

Supl. individual 179,- 195,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 819,- 885,-

4 755,- 815,-

6 649,- 715,-

Supl. individual 179,- 195,-

Selfrive
Viagem Clássica: 5 Dias de/a Frankfurt

Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos  

 hotéis da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

 econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios 

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Constança | Alemanha

Castelo de Heidelberg | Alemanha

Castelo de Hohenzollern | Alemanha

Titisee | Alemanha
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da Floresta Negra. Breve parada no Hofgut 
Sternen para conhecer o mundo dos reló-
gios cuco. À tarde, traslado para Friburgo e 
passeio panorâmico pela cidade.

  Friburgo - Colmar - Estrasburgo
O rio Reno forma uma fronteira natural 

entre a Alemanha e a França. Após atraves-
sar o rio, chegada a Colmar. Essa cidade é 
famosa por seus vinhos e é referência arqui-
tetônica da região. Seguimos para Estras-
burgo, a capital da Alsácia e visita à cidade. 

    Estrasburgo - Heidelberg - Frankfurt
Pela manhã traslado a Heidelberg para 

visitar seu famoso castelo. Heidelberg, a 
cidade universitária mais antiga da Alema-
nha, e uma das cidades mais visitadas do 
país. Continuação da viagem em direção 
a Frankfurt. À tarde chegada a Frankfurt e 
traslado ao aeroporto ou ao hotel.

4

5

  Frankfurt - Baden-Baden 
Pela manhã traslado à cidade de  

Baden-Baden, a antiga residência de verão 
da alta nobreza européia e conhecida mun-
dialmente por ser uma elegante estação hi-
drotermal. Outra de suas atrações é o cassi-
no, ao pé da Floresta Negra. Visita à cidade e 
seus arredores.

  Baden-Baden
Hoje conhecerá a Floresta Negra mais a 

fundo. O caminho leva por povoados típicos, 
como Baiersbronn, Freudenstadt e Alpirs-
bach, cidadezinhas encrus-tadas na paisagem 

1

2

das colinas e dos bosques da Floresta Negra. 
À tarde, regresso a Baden-Baden, no tempo 
livre poderá desfrutar dos banhos termais da 
cidade ou tentar a sorte no cassino.

    Baden-Baden - Lago de Titi - 
Friburgo

Depois do café da manhã, viagem para o sul 
da Floresta Negra, passeando pela estrada 
panorâmica da Floresta Negra. Parada em 
Vogtsbauernhof, um museu ao ar livre onde 
se conhecerá a vida cotidiana dos habitan-
tes através do tempo. Chegada ao lago Ti-
tisee, de origem glaciar, situado no coração 

3

 R Uma viagem para descobrir duas regiões inigualáveis
 R A Floresta Negra cativa seus visitantes com os relógios cuco e os lagos românticos
 R A Alsácia é famosa por seus vinhos e sua arquitetura enxaimel 

A Floresta Negra e a Alsácia

Viagem Privada
Viagem Clássica: 5 Dias de/a Frankfurt

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan 

durante todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa 

ou espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Entrada ao Castelo de Heidelberg, 
 . Vogtsbauernhof (Abr-Out)

Informação: 
Veja também nosso tour de 7 dias A Magia da 
Floresta Negra & Alsácia na pág. 28.

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 2.815,- 2.925,-

4 1.805,- 1.875,-

6 1.385,- 1.445,-

Supl. individual 209,- 229,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 899,- 935,-

4 835,- 865,-

6 729,- 765,-

Supl. individual 209,- 229,-

Selfrive
Viagem Clássica: 5 Dias de/a Frankfurt

Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis  

 da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

 econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos  

 para conhecer as condições)

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Estrasburgo| França

Castelo Heidelberg | Alemanha

Floresta Negra | Alemanha, © Schwarzwald Tourismus

Colmar| França
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pela muralha antiga da cidade que circunda 
todo o centro histórico. É a única muralha 
antiga da Alemanha que está inteiramente 
conservada. Continuação para Augsburgo. 
Nesta cidade floresceu todo tipo de artesa-
nato em ouro e prata na Idade Média.

  Augsburgo - Füssen - 
Neuschwanstein

Saída para Füssen, o ponto mais ao sul da 
Rota Romântica. De manhã, visita ao famo-
so Castelo Neuschwanstein, que parece 
surgir de um conto de fadas. Foi construído 
pelo “Rei Louco” Luís II e serviu de inspira-
ção para Walt Disney para o castelo da Bela 
Adormecida. Subida para o castelo em carru-
agem puxada por cavalos, como se fazia nos 
“velhos tempos”. Em seguida, visita à Igreja 

4

  Frankfurt - Würzburg
Saída de Frankfurt para Würzburg. No 

caminho, visita ao Castelo Mespelbrunn. Che-
gada a Würzburg, uma bonita cidade às mar-
gens do rio Main onde fará um passeio pa-
norâmico. Visita à Residência em Würzburg. 
Continuação para o castelo hotel Steinburg 
situado em meio aos vinhedos mais antigos 
de Würzburg. Tempo livre para fazer uma ca-
minhada pelos vinhedos ou provar os vinhos 
da adega do castelo (não incluído).

1   Würzburg - Rothenburg ob der Tauber
Em Würzburg começa a famosa Rota 

Romântica que chega até Füssen. Hoje a via-
gem vai até Rothenburg ob der Tauber, uma 
das mais belas e antigas cidades da Rota Ro-
mântica. Passeio panorâmico nesta cidade 
de sonho para os românticos.

    Rothenburg - Dinkelsbühl - Augsburgo
Saída para Dinkelsbühl, cidade medieval 

idílica com 16 torres. A viagem continua pela 
cidade de Nördlingen, onde se faz um passeio 

2

3

 R A Rota Romântica: uma tríade de natureza, cultura e hospitalidade
 R Descubra os castelos dos sonhos do sul da Alemanha
 R Rothenburg ob der Tauber, uma das cidades mais belas e antigas com suas  
 casas entrelaçadas

Rota Romântica e Castelos

Viagem Privada
Viagem Clássica: 

5 Dias de Frankfurt a Munique
Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan  

durante todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa 

ou espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Entradas ao Castelo de Mespelbrunn, 

(Abr–Out) Residenz Würzburg, 
 . Castelos Neuschwanstein e Linderhof

Informação: 
Pode-se combinar este tour com a “Escapada” 
Frankfurt e/ou Munique. Consulte-nos para 
mais informações!

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 2.865,- 2.909,-

4 1.845,- 1.885,-

6 1.429,- 1.459,-

Supl. individual 195,- 219,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 889,- 915,-

4 825,- 849,-

6 719,- 745,-

Supl. individual 195,- 219,-

Selfrive
Viagem Clássica: 

5 Dias de Frankfurt a Munique
Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos  

para conhecer as condições)

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Würzburg | Alemanha

Rothenburg | Alemanha

Würzburg | Alemanha

Castelo de Neuschwanstein, Füssen | Alemanha

Wieskirche, declarada Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela UNESCO. Resto do dia livre 
para passear pela pequena cidade de Füssen.

    Füssen - Linderhof - 
Oberammergau - Munique

Pela manhã, visita ao Castelo Linderhof. Este 
é um dos três castelos construídos pelo rei 
Luís II da Baviera e onde ele viveu por mais 
tempo. Continuação para Oberammergau, 
aldeia famosa pela representação da Paixão 
de Cristo. Chegada a Munique.

5
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    Dresden - Meissen - Weimar
Pela manhã partida a Weimar. No ca-

minho visita do Castelo Moritzburg. Este 
castelo barroco se encontra dentro de uma 
paisagem romântica de lagos e florestas foi 
o lugar de rodagem do filme“Três avelãs 
para Cinderela”. Continuação à cidade de 
Meissen, o primeiro lugar na Europa onde 
se elaborou porcelana. Visita do centro his-
tórico e da sua atração principal: a fábrica 
de Porcelana Meissen. Continuação a Wei-
mar, cidade de grandes personagens como 
Goethe, Schiller, Bach e Liszt.

  Weimar - Eisenach - Erfurt - Weimar
Hoje viagem a Eisenach, onde desco-

brirá o colossal castelo de Wartburg, no 
qual Lutero traduziu o Novo Testamento 

3

4

  Berlim - Dresden
Pela manhã viagem a Dresden. Uma das 

cidades mais bonitas da Europa Central, leva 
o apelido de “Florença do rio Elba”. Visita pa-
norâmica onde conhecerá a recém restau-
rada Igreja da Nossa Senhora (“Frauenkir-
che”), a famosa Opera de Dresden, o palácio 
imperial “Zwinger”e às margens do rio Elba.

  Dresden - “Suíça Saxã” - Dresden
A Suíça Saxã, situada no suleste de Dres-

den, está marcada pelas formações exóticas 
das rochas de arenito as quais se erguem no 
meio da paisagem. De barco a vapor pelo rio 

1

2

Elba chegam ao Palácio Pillnitz. Este palácio 
foi construído no estilo chinês, pelo qual 
se diferencia dos outros palácios e castelos 
alemães. Continuação de carro à formação 
“Bastei”, o símbolo da Suíça Saxã. Desde o 
mirador desta alta rocha (305 m) tem uma 
vista impressionante sobre a paisagem da 
Suíça Saxã, o rio Elba e a “Ponte da Bastei”. 
Esta ponte de rocha de arenito do ano 1851 
atravessa um abismo em 40 m de altura. 
Pela tarde retorno a Dresden.

 R Dresden, uma das cidades mais bonitas da Europa Central
 R Passeio de barco a vapor pelo rio Elba até o Castelo Pillnitz - a joia oriental de Dresden
 R Visite o imponente castelo barroco de Moritzburg e o castelo de Wartburg

Destaques do Este

Viagem Privada
Viagem Clássica: 5 Dias de/a Berlim

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis  

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan durante  

todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa 

ou espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o programa  

indicado
 . Entradas ao Castelo Moritzburg, (Abr-Out) 

Castelo Wartburg e museu Meissen
 . Viagem em barco de Dresden ao Castelo Pillnitz 

(Abr-Out)

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 2.845,- 2.919,-

4 1.805,- 1.859,-

6 1.379,- 1.425,-

Supl. individual 195,- 229,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 805,- 835,-

4 735,- 769,-

6 635,- 665,-

Supl. individual 195,- 229,-

Selfrive
Viagem Clássica: 5 Dias de/a Berlim

Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos  

para conhecer as condições)

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Dresden | Alemanha

Meissen | Alemanha

„Suíça Saxã“ | Alemanha

Castelo Moritzburg | Alemanha

ao alemão. Continuação a Erfurt, conhe-
cida como a “Roma da Turíngia” pela sua 
beleza arquitetônica. Passeio pela cidade, 
conhecerá o mosteiro agostinho e a ponte 
de madeira mais cumprida da Europa.

    Weimar - Leipzig - Berlim
Após o café da manhã, partida a Ber-

lim. Parada em Leipzig para fazer um pas-
seio panorâmico. Leipzig deu impulsos à 
vida econômica e espiritual europeia du-
rante alguns séculos. A arquitetura do cen-
tro da cidade está cheia de testemunhos 
históricos restaurados com muito cuidado. 
Continuação a Berlim.

5
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    Grein - Melk - Krems 
Passeio pela cidade medieval, que é a 

mais idílicas do Danúbio. Após a visita, con-
tinue a viagem ao monumental palácio do 
monastério da Abadia de Melk, uma jóia 
barroca de fama mundial! Continuação da 
viagem pelo vale de Wachau, um Patrimô-
nio Mundial da UNESCO, conhecido por 
seus vinhedos exuberantes, igrejas fortifica-
das e castelos lendários, até chegar à bela 
cidade medieval de Krems. Visita da cidade.

  Krems - Abadia Göttweig - 
Klosterneuburg - Viena

Viagem pela cidade medieval de Krems até a 
imponente Abadia de Göttweig, daqui a bela 
vista do Vale do Danúbio é tão impressionan-
te quanto os detalhes arquitetônicos desta 
abadia. A viagem continua através de uma 
paisagem de florestas exuberantes e um mo-
saico de campos férteis até chegar ao magní-
fico mosteiro Klosterneuburg, que era a resi-
dência dos Habsburgo. Finalmente, a viagem 
continua até a metrópole do Danúbio, Viena.

    Viena
De manhã, visite a cidade. Viena é o 

ponto de encontro cultural entre os vestí-
gios dos Habsburgo e o fascínio barroco do 
Danúbio. Não é de admirar, pois Viena foi a 
residência imperial da Casa dos Habsburg 

3

4

5

  Passau - Engelhartszell - Eferding - 
Wilhering - Linz

Saída de Passau pela Rua Nibelungen, que te 
levará através do coração natural de um dos 
maiores vales do Danúbio. No meio do ca-
minho, verá a lendária maravilha natural do 
Schlögener Donauschlinge, onde o Danúbio 
faz uma curva de 180 graus. A viagem conti-
nua através de Eferding Becken e depois por 
Engtal, conhecido como „a Porta de Linz“ até 
chegar a Linz, uma cidade cheia de maravi-
lhas barrocas e naturais.

1   Linz - Mauthausen - Grein
O dia começa com a visita de Linz. Nes-

ta cidade poderá encontrar muitos aspectos 
inesperados da dinastia Habsburgo. A via-
gem continua até um dos mais belos mostei-
ros barrocos da Áustria, o mosteiro de San 
Florian, se desejar, poderá fazer uma visita 
de seu interior (não incluído). Em seguida, 
viagem para Mauthausen e continue sua jor-
nada ao longo da planície aluvial da região 
de Machland até a cidade dourada de Grein.

2

 R Deixe-se encantar pelas paisagens características da Áustria e pelo fascínio da  
 dinastia dos Habsburgos
 R As Abadias Melk e Göttweig possuem vistas esplêndidas
 R Descubra charmosas cidades barrocas ao longo do Danúbio

Reis & cidades 
barrocas do Danúbio

Viagem Privada
Viagem Clássica: 6 Dias de Passau a Viena

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan  

durante todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa ou 

espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Entrada a Abadia de Melk, Abadia Gött-

weig (Mar - Nov), Monastério Klosterneu-
burg e ao Palácio de Schönbrunn

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 3.109,- 3.189,-

4 1.999,- 2.065,-

6 1.525,- 1.579,-

Supl. individual 245,- 285,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 975,- 1.015,-

4 899,- 939,-

6 775,- 815,-

Supl. individual 245,- 285,-

Selfrive
Viagem Clássica: 6 Dias de Passau a Viena

Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

econômica 
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos  

para conhecer as condições)
 . Taxa One Way

Não inclui: 
Guía, entradas, excursiones, gasolina, costos 
de estacionamiento, multas, neumaticos de 
invierno, GPS etc.

Ópera Viena | Áustria

Abadia Göttweig | Áustria

Viena | Áustria

Imperatriz Elisabeth | Áustria

Mosteiro de Melk, Danúbio| Alemanha

durante séculos. Durante a visita à cidade, 
conhecerá a Ópera, o Palácio de Hofburg, 
o Parlamento, a Prefeitura e o Palácio de 
Schönbrunn, a antiga residência de verão 
dos Habsburgo. Tarde livre.

    Viena 
No horário combinado, traslado ao 

aeroporto. 
6
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 R Faça o famoso GRAND TOUR e descubra a grande diversidade deste país
 R Paisagens alpinas espetaculares e vilas charmosas
 R Cidades cosmopolitas e internacionais

Grand Tour da Suíça

Viagem Privada
Viagem Clássica: 5, 7 ou 11 Dias na Suíça

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan  

durante todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa ou 

espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado

Pacote 1:
 . Ticket Jungfraujoch (ida e volta)
 . Entrada a  Fábrica de queijos Gruyère
 . Tickets de trem Täsch  - Zermatt  - Täsch 

Pacote 2: 
 . Entrada a cidade de Heidi (Abril - Out)
 . Passeio de barco nas Cataratas do Reno 

(Abril - Out)

Informação: 
Poderá escolher entre o tour completo ou 
apenas um dos pacote. Esta viagem também 
pode ser feita de trem, nos consulte para mais 
informações.

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Pacote 1
N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 5.785,- 5.869,-

4 3.919,- 3.989,-

6 3.125,- 3.189,-

Supl. individual 779,- 785,-

Pacote 2
N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 3.845,- 3.899,-

4 2.505,- 2.549,-

6 1.935,- 1.969,-

Supl. individual 519,- 525,-

Tour completo I 11 Dias
N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 8.719,- 8.845,-

4 5.919,- 6.029,-

6 4.715,- 4.819,-

Supl. individual 1.295,- 1.299,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Pacote 1
N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 1.685,- 1.735,-

4 1.675,- 1.725,-

6 1.499,- 1.549,-

Supl. individual 779,- 785,-

Pacote 2
N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 1.165,- 1.199,-

4 1.149,- 1.179,-

6 1.015,- 1.049,-

Supl. individual 519,- 525,-

Tour completo I 11 Dias
N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 2.679,- 2.769,-

4 2.645,- 2.765,-

6 2.425,- 2.505,-

Supl. individual 1.295,- 1.299,-

Selfrive
Viagem Clássica: 5, 7 ou 11 Dias na Suíça

Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

econômica 
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos  

para conhecer as condições)

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

  Zurique - Lucerna 
De manhã City Tour por Zurique. 

Logo depois, viagem para Lucerna. Com 
as montanhas Rigi, Pilatus e os Alpes 
como plano de fundo, Lucerna é uma das 
cidades mais bonitas da Suíça. Aqui fica a 
famosa ponte de madeira “Kapelbrücke”, 
considerada a mais antiga e uma das mais 
famosas pontes da Europa, sendo um dos 
destaques do „Grand Tour“. 

  Lucerna - Berna - Interlaken
Após o café da manhã, viagem para 

a capital da Suíça. Não há muitas cida-
des que preservaram seu patrimônio 
histórico, assim como Berna. Visite a 
bela cidade antiga, que foi declarada Pa-
trimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Em seguida, continue a viagem até 
Interlaken, no sopé da Montanha Jung-
frau, localizado entre os lagos Thun e 
Brienz. Se o tempo permitir, desfrute 
de um passeio de barco em um desses 
lagos (apenas no verão, não incluído). 

1

2

Pacote 1: Parte Ocidental e Sul     Interlaken - Trem Jungfrau 
“Top of Europe”  

Um funicular levará ao Jungfraujoch “Top 
of Europe”, a estação ferroviária mais alta 
da Europa, com 3.454 metros de altura. 
Gelo e neve estão garantidos aqui duran-
te todo o ano. Regresso a Interlaken.

    Interlaken - Gruyères - 
Friburgo - Genebra  

No início da manhã, viagem para a re-
gião de „La Gruyère“, lar do mundial-
mente conhecido queijo Gruyère. Visi-
te a fábrica de queijos e conheça mais 
sobre sua produção. A viagem continua 
até Friburgo, uma das maiores cidades 
medievais da Suíça. Em seguida, breve 
visita a pequena cidade de Neuchâtel e 
depois chegada a Genebra.

    Genebra - Lausanne - Montreux 
Visita da cidade para conhecer os 

bairros internacionais de Genebra e as 
principais atrações turísticas da cidade, 
como a linda fonte do lago de Genebra 
(Jet d‘Eau) e o maravilhoso Relógio de 

3

4

5

Flores. Logo depois, saída para Lau-
sanne, cidade pitoresca às margens 
do lago Léman. Em seguida, viagem 
pela maravilhosa região vinícola de 
Lavaux até chegar a Montreux. Visita 
da cidade.

    Montreux  - Zermatt 
Saída para Zermatt. O caminho 

atravessa a região vinícola de Sion. 
Continuação pelo vale do rio Ródano 
até Täsch. Neste vilarejo, embarque 
no trem que leva a Zermatt, localizada 
aos pés do imponente Monte Cervino.

    Zermatt - Andermatt - Zurique
Saída de Zermatt até Zurique, 

passando por Andermatt, o coração 
dos Alpes Suíços. Depois, continuação 
até Zurique.

6

7

  Zurique - Andermatt - Lugano
De manhã City Tour por Zurique. 

Depois, viagem para Lugano. No cami-
nho, visite Andermatt, o coração dos 
Alpes Suíços e em seguida uma breve 
parada em Locarno, antes de final-
mente chegar em Lugano.

  Lugano 
Hoje desfrute de uma tranquila 

visita por Lugano, uma cidade famosa 
por suas impressionantes paisagens, 
seu lago, seu clima mediterrâneo, 
bem como suas montanhas e colinas. 
Tarde livre.

  Lugano - Belinzona - 
St. Moritz - Davos  

Viagem a Bellinzona. A capital do Ticino 
é conhecida pelos seus três castelos me-
dievais, declarados Património Mundial 
pela UNESCO. Continuação da viagem a 
St. Moritz para uma breve visita. Logo, a 
viagem continua para Davos.

  Davos - St. Gallen 
Depois do café da manhã, viagem 

para St. Gallen. No camino parada 
em Maienfeld, o lugar que inspirou 
a escritora Johanna Spyri a escrever 
sua história sobre Heidi. Visita da re-
criação da cidade de Heidi (apenas no 
verão). A jornada continua através de 
Appenzell para admirar a paisagem 
montanhosa até chegar a St. Gallen.

  St. Gallen - Cataratas 
do Reno - Zurique 

Hoje visitará as Cataratas do Reno, as 
maiores cachoeiras da Europa, um gran-
de fenômeno da natureza. Desfrute de 
um passeio de barco de 30 min. para a 
rocha no meio da cachoeira (apenas no 
verão). Continuação para Zurique.

1

2

3

4

5

Pacote 2: Parte Sul e Leste

  Zermatt - Andermatt - Lugano
Depois de Andermatt, viagem a  

Lugano com uma breve parade em 
Locarno. O tour combinado continua 
com o 2° Dia do Pacote 2. 

7

Opcional: 
Combinação dos Pacotes 1 e 2
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    Schwerin - Berlim
Visita do Castelo de Schwerin e con-

tinuação a Berlim, a capital da Alemanha. 
Berlim, a cidade que foi dividida na época 
da Guerra Fría, é hoje em dia um dos cen-
tros culturais mais importantes da Europa, 
tanto pelos seus museus como p.ex. o Per-
gamon, quanto pela sua arquitetura como 
p.ex. a praça Potsdamer Platz.   

    Berlim
Pela manhã visita de Berlim, a qual 

inclui todas as atrações da capital, como o 
Portão de Brandemburgo, a Ilha dos Mu-
seus (UNESCO) e o Parlamento alemão. 
Pela tarde, passeio de barco pelo rio Spree 
(aprox. 1h) e tempo livre para desfrutar as 
numerosas possibilidades de fazer compras.  

    Berlim - Potsdam - Weimar
Visita de Potsdam e do Palácio Sans-

souci (UNESCO). A sede dos reis prussia-
nos é uma cidade maravilhosa com vários 
palácios e jardins. À tarde continuação a 
Weimar, cidade de grandes personagens 
culturais da Alemanha como Goethe, Schil-
ler, Bach e Liszt. 

    Weimar - Bamberg
Passeio panorâmico por Weimar. O 

berço do movimento Bauhaus e a Capital 
Europeia da Cultura de 1999 oferece uma 
riqueza espetacular de construções clás-
sicas. Pela tarde continuação a Bamberg, 
localizada no norte da Baviera e famosa 
pela sua cerveja e seu centro histórico 
(UNESCO). 

     Bamberg - Nuremberg - Munique
Parada em Nuremberg, uma metró-

pole com encanto medieval. Depois, via-
gem a Munique, a capital do estado federal 
da Baviera. Mundialmente conhecida pela 
sua Festa da Cerveja (Oktoberfest), pelo 
seu clube de futebol “Bayern München”  e 
pelos seus carros da marca BMW.  

6

7

8

9

10

  Frankfurt - Reno Romântico - Colônia 
Viagem a Rüdesheim para co- nhecer a 

cidade. Logo passeio de barco pelo rio Reno 
no seu trecho mais bonito e famoso: o vale 
do rochedo Loreley que forma parte do Pa-
trimônio da Humanidade (UNESCO). Conti-
nuação a Colônia e passeio panorâmico pela 
cidade com visita da catedral mais famosa 
da Alemanha.  

  Colônia - Essen - Münster
Colônia é a entrada da bacia do rio Ruhr, 

conhecida como o berço da industrialização 
na Alemanha. Mais de 300 minas de carvão 
e grandes complexos siderurgicos criavam 
um ambiente industrial enorme que hoje 
em dia está sendo convertido numa zona 
cultural. Hospedagem em Münster.  

    Münster - Bremen - Hamburgo 
Após o café da manhã, visita panorâ-

mica de Münster, famosa pelo seu precioso 
centro histórico onde a antiga história convi-
ve em harmonia com o moderno. Continu-
ação a Bremen. Locali-zada às margens do 

1

2

3

rio Weser, Bremen é conhecida pelo conto 
de fadas “Os músicos de Bremen”. A estátua 
deles está ao lado da maravilhosa prefeitura 
e da Estátua de Rolando, que foram decla-
radas Patrimônio da Humanidade em 2004. 
Pela tarde viagem a Hamburgo. 

  Hamburgo
Dia inteiro para conhecer Hamburgo. 

Esta cidade está localizada a 100km do mar, 
mas deve a sua fama ao seu porto. Hambur-
go tem mais pontes que Veneza e oferece 
atrações conhecidas como a igreja “Michel” 
(símbolo da cidade) ou a rua Jungfernstieg 
com a prefeitura.  

    Hamburgo - Lübeck - Schwerin
Viagem de Hamburgo a Lübeck. Esta 

cidade, com suas casas antigas, foi um dos 
centros mais importantes da Liga Hanseática 
e declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1987. Continuação a Schwerin, 
famosa pelo seu castelo, que se encontra 
numa ilha no centro da cidade.  

4

5

 R O melhor dos Patrimônios Mundiais da Alemanha: paisagens, parques, monumentos  
 e edifícios únicos
 R Passeios de barco pelos rios Reno e Spree
 R Descubra a impressionante Ilha dos Museus

O Patrimônio Cultural 
da Alemanha (UNESCO)

Viagem Privada
Viagem Cultural: 15 Dias de/a Frankfurt

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan 

durante todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa 

ou espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Entradas aos Castelos de Schwerin,  

Sanssouci, Neuschwanstein e Heidelberg
 . Passeio de barco pelo rio Reno (1h30)  

e pelo rio Spree (1h)
 . Entrada aos museus Pergamon, Bode-Mu-

seum, Neues Museum, Alte Nationalgale-
rie e Altes Museum

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 7.475,- 7.705,-

4 4.899,- 5.075,-

6 3.819,- 3.969,-

Supl. individual 685,- 799,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 2.195,- 2.305,-

4 2.175,- 2.285,-

6 1.945,- 2.055,-

Supl. individual 685,- 799,-

Selfrive
Viagem Cultural: 15 Dias de/a Frankfurt

Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos  

para conhecer as condições)

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Opcional: 
Guias locais que falam português ou espanhol 
em Hamburgo, Berlim e Munique

Castelo de Schwerin | Alemanha

     Munique
Pela manhã visita das atrações mais 

importantes de Munique, como a praça 
Marienplatz, o mercado Viktualienmarkt e 
o Hofbräuhaus. Pela tarde, tempo livre para 
apreciar uma saborosa cerveja local num tí-
pico “Biergarten” (Jardim de Cerveja).

     Munique - Wieskirche - Füssen
No caminho a Füssen, breve visita 

do vilarejo Oberammergau, famoso pela 
representação da Paixão de Cristo e seu 
artesanato. Visite também a igreja Wieskir-
che (UNESCO), centro de peregrinação da 
Baviera. 

     Füssen - Neuschwanstein - 
Constança 

Visita do Castelo Neuschwanstein, constru-
ído pelo rei Luís II. Hoje em dia, Neuschwa-
nstein é uma das atrações mais conhecidas 
e visitadas no sul da Alema-nha. Continu-
ação pela paisagem cultural da região do 
Allgäu e chegada ao Lago de Constança, 
o qual forma a fronteira entre Alemanha, 
Áustria e Suíça. 

     Constança - Floresta Negra - 
Heidelberg 

Pela Rota Alta da Floresta Negra, a qual 
oferece paisagens espetaculares da flores-
ta e das ladeiras, chega-se em Baden-Ba-
den, a antiga residência da alta nobreza 
europeia. Visita panorâmica desta estação 
hidrotermal elegante e depois continuação 
a Heidelberg. 

     Heidelberg - Frankfurt
Heidelberg, a cidade universitária 

mais antiga da Alemanha, é um dos luga-
res mais visitados, pois está às margens do 
idílico rio Neckar e oferece paisagens ma-
ravilhosas. Depois da visita do castelo e do 
centro histórico, continuação ao aeroporto 
de Frankfurt.

11

12

13

14

15
Bamberg | Alemanha

Lübeck | Alemanha
83

Sa
íd

as
 

Ga
ra

nti
da

s
Vi

ag
en

s 
de

 T
re

m
Ex

pe
riê

nc
ia

s 
Ú

ni
ca

s
Fo

ra
 d

as
 R

ot
as

 
Tr

ad
ic

io
na

is
Vi

ag
en

s e
m

 
Fa

m
íli

a
Ro

ta
s 

Re
lig

io
sa

s
Vi

ag
en

s 
Ati

va
s

Tu
ris

m
o 

Ac
es

sív
el

Vi
ag

en
s 

de
 L

ux
o

Vi
ag

en
s C

lá
ss

ic
as

(V
ia

ge
ns

 P
riv

ad
as

)
Vi

ag
en

s 
Cu

ltu
ra

is
Es

ca
pa

da
s

&
 S

ho
pp

in
g

82



 R Conheça os locais mais importantes da Segunda Guerra Mundial
 R Lugares icônicos, monumentos e construções enormes
 R Escolha entre três pacotes diferentes

História: A 2a Guerra 
Mundial e a Guerra Fria

Viagem Privada
Viagem Cultural: 

7 ou 14 Dias na Alemanha e/ou Polônia 
Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro ou minivan 

durante todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa 

ou espanhola durante todo o roteiro
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis

Pacote 1:
 . Audio-Guias em Dachau
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Entrada ao Centro de Documentação em 

Munique, Ninho da Águia (de maio a ou-
tubro), Sala 600 (fechada as terças-feiras), 
campo Zeppelín, Palácio Cecilienhof

Pacote 2: 
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Entrada ao campo de concentração de  

Terezín, campo de concentração de 
Auschwitz-Birkenau, fábrica de  
esmaltados de Oskar Schindler

Informação: 
Poderá fazer o tour completo de Munique a 
Varsóvia ou combinar um dos pacotes com as 
Escapadas em Berlim e/ou em Munique. 

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Viagem Privada
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Pacote 1
N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 3.495,- 3.595,-

4 2.265,- 2.339,-

6 1.755,- 1.815,-

Supl. individual 295,- 345,-

Pacote 2
N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 3.429,- 3.535,-

4 2.165,- 2.239,-

6 1.635,- 1.705,-

Supl. individual 295,- 345,-

Tour completo I 14 Dias
N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 6.955,- 7.185,-

4 4.495,- 4.665,-

6 3.469,- 3.615,-

Supl. individual 635,- 759,-

Portão de Brandemburgo, Berlim | Alemanha

  Munique  
Depois do café da manhã, visita a cida-

de de Munique e seus monumentos mais 
importantes, como a Catedral da Virgem e a 
Marienplatz. Durante esta excursão, também 
conhecerá marcos importantes da influência 
nazista na Alemanha pré-Segunda Guerra 
Mundial, incluindo a Königsplatz, onde se 
realizavam as concentraçoes massivas deste 
partido; a Hofbräuhaus, onde se realizavam 
os discursos políticos, a Jakobsplatz, a Fel-
dherrnhalle e o Centro de Documentação.

  Munique - Berchtesgaden - Munique
Viagem a Berchtesgaden, um lindo vi-

larejo tradicional da Baviera. Aqui também 
visitará o „Ninho da Águia“, construído como 
um presente para o 50º aniversário de Hitler. 

1

2

  Nuremberg - Berlim
Após o café da manhã, viagem a Ber-

lim. O resto do dia é livre 

    Berlim
Hoje visitará muitos lugares emblemá-

ticos, monumentos de reputação duvidosa 
e construções enormes que permanecem 
como testemunhas da desastrosa ditadura 
baseada no terror. Passará por Wilhelms-
trasse e Vossstrasse, o antigo centro de 
poder; O Memorial do Holocausto e a ex-
posição da „Topografia do Terror“.

5

6

A região de Berchtesgaden depois serviria 
como um importante marco estratégico 
para as forças aliadas na Segunda Guerra 
Mundial. Retorno para Munique.

    Munique - Dachau - Nuremberg 
Depois de uma rápida viagem a bela e 

agradável cidade de Dachau, visita do cam-
po de concentração de Dachau, um memo-
rial em honra das vítimas do Nazismo. Este 
local mostra mais sobre a vida quotidiana 
das vítimas durante o período do Holo-
causto. Seguimos para Nuremberg.

    Nuremberg 
Explore Nuremberg para reviver a his-

tória mundial visitando a Sala 600, onde 
foram realizados julgamentos nazistas. O 
Memorial fornece uma percepção do acu-
sado e dos crimes cometidos pelos líderes 
do regime nazista. Em seguida, siga a his-
tória e visite o Centro de Documentação, 
um museu impressionante. Os restos dos 
demais edifícios e a exposição permanen-
te „Fascínio e Terror“ mostram as causas, 
o contexto e as conseqüências do regime 
terrorista.

3

4

    Berlim
Hoje visitará Wannsee Conference 

House, que foi utilizada pelo Corpo de 
Proteção (Schutz Staffel ou SS) como cen-
tro de conferências e casa de hóspedes 
entre 1941 e 1945. Você também pode 
ver o Palácio Cecilienhof, onde aconteceu 
a reunião cume dos poderes vitoriosos da 
Segunda Guerra Mundial. A Conferência de 
Potsdam é um símbolo do fim da Segunda 
Guerra Mundial e do início da Guerra Fria. 
Passeio de fim de tarde ou continuação  - 
veja o pacote 2.

7

Pacote 1: De Munique a Berlim

  Berlim - Terezin - Praga
Viagem para Praga e parada em Tere-

zin, onde observará seu antigo campo de 
concentração (Theresienstadt). Este lugar 
trágico e escuro nos lembra a história e o 
horror do gueto judeu, onde milhares de 
pessoas inocentes morreram durante a 
ocupação nazista.

  Praga
Visita da „Cidade Dourada“, onde 

conhecerá a história dos judeus. Além 
disso, os locais relacionados ao Reinhard 
Heydrich, o Administrador Alternativo 
do Protetorado da Boêmia e da Morávia 
durante o governo nazista. Visite a única 
área municipal judaica na Europa Central 
que sobreviveu ao Holocausto.

    Praga - Walbrzych - Wroclaw  
No caminho para Wroclaw, uma pa-

rada será feita em Walbrzych, uma cida-
de localizada nas Montanhas da Coruja 
no sudoeste da Polônia, um lugar onde 
os nazistas construíram um dos maiores 
complexos militares durante a Segunda 
Guerra Mundial. O projeto secreto Riese 
(Complexo Gigante) consiste em inúmeros 
túneis e abrigos subterrâneos, e acredita-

1

2

3

se que tenha sido sede dos nazistas. Em 
seguida, viagem para Wroclaw.

    Wroclaw - Auschwitz - 
Birkenau - Cracóvia

Viagem a Auschwitz-Birkenau, um antigo 
campo de concentração que se tornou um 
símbolo de terror, genocídio e holocausto 
ao redor do mundo. Em 1940, os nazistas 
estabeleceram os maiores campos de con-
centração alemães neste local.

    Cracóvia e Lista de Oskar Schindler
Visita à fábrica de esmalte que era 

executada por Oskar Schindler na Cracó-
via. Saiba mais so-bre a incrível história 
do homem que trabalhou para salvar tan-
tos judeus quanto pudesse. À tarde, você 
aprenderá mais sobre Cracóvia, seus mo-
numentos e sua história complexa. Visita 
ao gueto de Cracóvia e da Praça dos Heróis.

    Cracóvia - Varsóvia
Após o café da manhã, viagem a Varsó-

via. Após a sua chegada, aproveite um pass-
eio panorâmico pela cidade de Varsóvia, a 
capital da Polônia. Durante o passeio, verá 
os lugares mais importantes da cidade.

    Varsóvia
De manhã, viagem a histórica cidade 

de Varsóvia. Descubra a história do cerco 
de Varsóvia entre o exército polaco e o 
exército alemão. Visite os locais e monu-
mentos relacionados à guerra fatal: o gue-
to judeu, os vestígios do Muro do Gueto e a 
Praça Krasiński. Fim do passeio pela tarde.

4

5

6

7

Pacote 2: De Berlim a Varsóvia

Opcional: Combinação dos Pacotes 1 e 2

Sala 600, Nuremberg | Alemanha

Cracóvia | Polônia

85

Sa
íd

as
 

Ga
ra

nti
da

s
Vi

ag
en

s 
de

 T
re

m
Ex

pe
riê

nc
ia

s 
Ú

ni
ca

s
Fo

ra
 d

as
 R

ot
as

 
Tr

ad
ic

io
na

is
Vi

ag
en

s e
m

 
Fa

m
íli

a
Ro

ta
s 

Re
lig

io
sa

s
Vi

ag
en

s 
Ati

va
s

Tu
ris

m
o 

Ac
es

sív
el

Vi
ag

en
s 

de
 L

ux
o

Vi
ag

en
s C

lá
ss

ic
as

(V
ia

ge
ns

 P
riv

ad
as

)
Vi

ag
en

s 
Cu

ltu
ra

is
Es

ca
pa

da
s

&
 S

ho
pp

in
g

84



de Beethoven, na praça Münsterplatz e a 
escultura chamada „Beethon“, assim como 
a Casa de Beethoven, local de nascimento 
do compositor. Em homenagem aos 250 
anos de seu nascimento, a Casa de Bee-
thoven foi completamente remodelada 
e agora abriga uma coleção permanente 
com mais de 200 objetos originais do gran-
de compositor. Também oferece inúmeros 
concertos ao longo do ano. De acordo com 
a data de viagem, recomenda-se hoje as-
sistir a um concerto especial da orquestra 
de Beethoven ou do Festival de Beethoven 
(ver informações abaixo).

  Bonn - Colônia
Após o café da manhã, viagem para 

Colônia para ver esta grande metrópole do 
Reno e para fazer um city tour. As pontas 

4

  Frankfurt
Chagada a Frankfurt e traslado ao hotel.

  Frankfurt - Koblenz - Bonn
Após o café da manhã, viagem para 

a antiga cidade romana de Koblenz. Visite 
a cidade, que é considerada uma das mais 
antigas da Alemanha. Continuação para o 
„Deutsches Eck“ (canto alemão), onde o rio 
Moselle se junta ao rio Reno. De lá, atraves-
se o rio em um teleférico panorâmico que 
permite ter uma vista espetacular. Do outro 
lado do rio está a fortaleza de Ehrenbreit-
stein, a segunda maior fortaleza da Europa. 
Em Koblenz nasceu a mãe de Ludwig van 
Beethoven. É possível visitar sua casa natal, 

1
2

que agora foi transformada em um museu 
dedicado à vida de Beethoven (aberto aos 
domingos e feriados). A viagem continua 
para Bonn.

    Bonn
Ele é considerado o titã irascível da era 

classicista: Ludwig van Beethoven (1770-
1827). O mais ilustre filho de Bonn, não só 
escreveu a Quinta Sinfonia, como também 
compôs a melodia „To Joy“, o hino da Euro-
pa desde 1972. Em sua cidade natal, Bonn, 
Beethoven está presente em todos os can-
tos. Conheça hoje, durante uma visita guia-
da, os lugares mais importantes relaciona-
dos com a sua vida, incluindo o monumento 

3

 R Perfeito para os amantes da música clássica
 R Cidade natal Bonn: o famoso compositor está presente em cada esquina
 R Entradas para concertos, conforme temporada

Grandes compositores 
250 anos de Beethoven

Colônia | Alemanha

da catedral gótica (patrimônio da UNESCO) 
dominam esta antiga cidade alemã que 
possui inúmeros tesouros artísticos, mu-
seus famosos e uma rica vida cultural.  

    Colônia - Frankfurt
Manhã livre em Colônia, à tarde tras-

lado a Frankfurt.
5

Koblenz | Alemanha

Ludwig van Beethoven

Viagem Privada
Viagem Cultural: 5 Dias de/a Frankfurt

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoría escolhida
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan durante 

todo o roteiro 
 . Motorista-guia de língua espanhola/ 

portuguesa durante todo o roteiro 
 . Guia local de língua espanhola/portugue-

sa em Bonn (03 horas)
 . Visitas e excursões segundo o programa
 . Teleférico e entrada a Fortaleza de Ehren-

breitstein em Koblenz, entrada a a Casa 
de Beethoven

Informação: 
A nossa oferta ainda não inclui os ingressos 
para os concertos.

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 2.765,- 2.829,-

4 1.735,- 1.785,-

6 1.315,- 1.355,-

Supl. individual 195,- 229,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 765,- 795,-

4 715,- 749,-

6 619,- 649,-

Supl. individual 195,- 229,-

Selfrive
Viagem Cultural: 5 Dias de/a Frankfurt

Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos para 

conhecer as condições) 

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.
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Viena e compôs grande parte de suas „obras 
antigas“ e Strauss nasceu e morreu nesta en-
cantadora cidade. Visita as casas de Mozart, 
Strauss e Haydn.

  Viena - Rohrau - Eisenstadt - Viena
Viagem para Rohrau e visite o local de 

nascimento de Haydn. Viagem à tarde a Ei-
senstadt, onde ele  viveu durante muitos 
anos como diretor da orquestra da família 
Esterházy e em nome de quem ele compôs 
muitas de suas obras. Durante a caminha-
da em Eisenstadt, faça uma parada a Casa 
de Haydn, a igreja de montanha, a igreja 
franciscana na cidade velha, com as casas 
barrocas da cidade, a prefeitura e a coluna 
da peste.

    Viena - Brno - Praga
Após o café da manhã, viagem para 

Brno, a pequena irmã de Praga. A metró-
pole da Morávia, é a segunda maior cidade 

4

5

  Munique - Salzburgo 
Pela manhã viagem a Salzburgo, local 

de nascimento do compositor Wolfgang 
Amadeus Mozart. Visite a cidade nos passos 
de Mozart e visite os monumentos e a casa 
de nascimento do gênio da música. Continu-
ação com o funicular da fortaleza de Salzbur-
go para desfrutar da atmosfera especial du-
rante um jantar e concerto de Mozart, acima 
dos telhados de Salzburgo.

  Salzburgo - Linz - Melk - Viena 
Após o café da manhã, viagem para o 

mosteiro de São Floriano com o famoso 
órgão „Brucknerorgel“ perto de Linz. Conti-
nuação a Melk para visitar a abadia benedi-

1

2

tina, o monumento barroco mais represen-
tativo da Áustria. Viagem a Viena, a capital 
da Áustria e conhecida pelos compositores 
Mozart, Strauss e Haydn. À noite, poderá 
participar de um concerto no famoso caste-
lo de Schönbrunn (não incluído).

    Viena 
Pela manhã, vista panorâmica da cidade 

de Viena. Você admirará a Ópera, o Palácio de 
Hofburg, o Portal dos Heróis, o Parlamento e 
a Câmara Municipal. Neste caminho pela cida-
de, Mozart, Strauss e Haydn e sua vida em Vie-
na serão o tema central. Durante seus 10 anos 
em Viena, Mozart alcançou seus aspectos cria-
tivos mais destacados. Hydn viveu 12 anos em 

3

 R Perfeito para os amantes da música clássica
 R Siga os passos de Mozart em Salzburgo, Cidades imperiais Viena e Praga
 R Desfrute de óperas e shows nos lugares mais bonitos, segundo temporada

Grandes compositores 
Mozart, Strauss e Haydn

Viagem Privada
Viagem Cultural: 7 Dias de/a Munique

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan 

durante todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa 

ou espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o programa
 . Entradas a casa de nascimento de Mozart 

em Salzburgo e a casa de nascimento de 
Haydn em Rohrau, as casas de Mozart, 
Strauss e Hydn em Viena

 . Funicular até a fortaleza com jantar e 
concerto de Mozart em Salzburgo

Informação: 
A nossa oferta ainda não inclui os ingressos 
para os concertos.

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 4.139,- 4.239,-

4 2.635,- 2.709,-

6 2.029,- 2.095,-

Supl. individual 295,- 345,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 989,- 1.039,-

4 969,- 1.019,-

6 859,- 905,-

Supl. individual 295,- 345,-

Selfrive
Viagem Cultural: 7 Dias de/a Munique

Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios 

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Viena | Áustria

da República Tcheca. Continuação a Praga, 
a chamada cidade de uma centena de tor-
res. Mozart passou seus anos de vida mais 
bem sucedidos aqui. Possibilidade de par-
ticipar de um concerto na Villa Bertramka 
(não incluído).

    Praga
Durante a manhã, passeie pela cidade. 

Visita da Torre de Pó e da Praça Velha, que 
domina a Câmara Municipal com seu Re-
lógio Astronômico, a impressionante Igreja 
de Tyn e a Igreja de São Nicolau. Durante o 
passeio pode-se entender por que Mozart 
dedicou toda uma sinfonia a esta cidade.

    Praga - Munique
Retorno a Munique.

6

7

Salzburgo | Áustria

Praga | República Tcheca
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

  Goslar - Harz - Dessau   
Depois de um curto trajéto de carro, 

embarcará no trem até o topo da monta-
nha Brocken (1.125 m) na cordilheira do 
Harz. Depois, continuação para Dessau 
com sua famosa Bauhaus (UNESCO). Aqui 
também encontrará outro patrimônio cul-
tural da UNESCO: “O Reino dos Jardins“ –  
mais de 140 km² de jardins encantadores 
e belos castelos encravados às margens do 
rio Elba e Mulde.

    Dessau - Wittenberg - Lübbenau    
À tarde, o passeio continua até Wit-

tenberg, para visitar o maior museu do 

5

6

  Frankfurt - Limburg - Koblenz - Colônia
Pela manhã, saída para Limburg. Visite 

a catedral e o centro histórico. Continuação
para o “Deutsches Eck” (o canto alemão),
onde o rio Mosela se une ao rio Reno, nas 
proximidades de Koblenz. Depois, cruzará o 
rio em um teleférico panorâmico que per-
mite ter uma vista espetacular. Visita da for-
taleza de Ehrenbreitstein, a segunda maior 
fortaleza da Europa.

  Colônia - Essen
Colônia, a grande metrópole do Rio 

Reno, é a quarta cidade da Alemanha pela 
sua população e uma das mais ilustres pela 
sua arte, história e tradição. As pontas da ca-
tedral gótica (patrimônio pela UNESCO) do-
minam esta antiga cidade alemã que possui 
inumeros tesouros artísticos, famosos mu-
seus e uma vida cultural muito ativa.

1

2

  Essen - Münster 
Depois do café da manhã, visite o 

museu de Zollverein (patrimônio cultural 
UNESCO), em Essen. Uma antiga mina con-
siderada a maior e mais moderna planta de 
mineração de carvão mineral do mundo. Em
seguida, saída para Münster. Esta cidade 
possui um precioso centro histórico e um 
encanto especial.

  Münster - Hamelin - Goslar 
Pela manhã, saída para Hamelin. Reviva 

o conto do famoso flautista, passando pela 
Grande Rota Alemã dos Contos de Fadas.   
Igualmente fascinante é o centro histórico 
de Goslar (UNESCO), com suas 47 igrejas e 
capelas que marcam a imagem desta cidade 
incrível. Além disso, existe a possibilidade de 
visitar as minas de Rammelsberg (UNESCO). 

3

4

 R Conheça o „Deutsches Eck“ (a esquina da Alemanha), onde o rio Mosela se une ao rio Reno
 R Mina Zollverein em Essen (UNESCO), um patrimônio de 150 anos de história industrial
 R Passeio de barco pelo rio Spree

Alemanha diferente

mundo sobre a história da Reforma e a 
igreja Schlosskirche, onde se encontra o 
túmulo de Martinho Lutero. Hospedagem 
em Lübbenau.  

  Lübbenau - Potsdam - Berlim
Aqui o rio Spree se divide em mais de 

300 riachos diferentes, como um labirinto, 
pelos quais se fará um passeio inesquecível 
de canoa para descobrir a reserva natural 
com suas aldeias e granjas. Depois, visita 
a Potsdam, para admirar o belo parque e 
o palácio de Sanssouci (UNESCO). À tarde, 
chegada a Berlim. 

7

Essen | Alemanha

Colônia | Alemanha

Lübbenau | Alemanha

Limburg | Alemanha

Viagem Privada
Fora das Rotas Tradicionais: 
7 Dias de Frankfurt a Berlim
Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis  

 da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan durante  

 todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa  

ou espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Entradas ao castelo Eltz (Abr-Out), o 

museu Zollverein em Essen, a Bauhaus em 
Dessau, a casa de Lutero em Wittenberg e 
ao palácio Sanssouci em Potsdam

 . Viagem de trem para o topo do Brocken
 . Passeio de barco pelo rio Spree

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes 3*** 4****
2 3.545,- 3.929,-

4 2.329,- 2.639,-

6 1.765,- 2.055,-

Supl. individual 295,- 349,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes 3*** 4****
2 1.065,- 1.115,-

4 1.089,- 1.139,-

6 945,- 989,-

Supl. individual 295,- 345,-

Selfdrive
Fora das Rotas Tradicionais: 
7 Dias de Frankfurt a Berlim

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis  

 da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

 econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos para  

 conhecer as condições)
 . Assistência em português ou espanhol  

 para a entrega do carro no dia da chegada 

Não inclui:
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de es-
tacionamento, multas, pneus de inverno, GPS etc.

Importante:
Cartão de crédito obrigatório; Carro auto-
mático sob solicitação; É necessário o uso de 
máscara de proteção; Alguns lugares podem 
solicitar seus dados pessoais para um registro 
de controle, isso é obrigatório;
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pela água, foi declarado Patrimônio Cul-
tural pela UNESCO. Monumentos como o 
Holstentor (a porta Holsten) caracterizam 
a bela imagem da cidade. Pela tarde, con-
tinuação para Schwerin, cujas abundantes 
águas e bosques, diversos tesouros cultu-
rais e um fascinante centro histórico, são 
algumas de suas principais características. 

  Schwerin - Wismar - 
Bad Doberan - Rostock

Visita ao maravilhoso Castelo de Schwerin, 
localizado em uma ilha no centro da cida-
de. Continuação para a cidade de Wismar, 
que foi construída às margens do Mar 
Báltico. É conhecida pelo seu porto, seus 
monumentos históricos de tijolo em típico 
estilo gótico e pela hospitalidade de seus 
habitantes. A viagem segue para Rostock 
com uma breve parada em Bad Doberan.

    Rostock - Stralsund - Rügen
Rostock, a cidade hanseática de qua-

se 800 anos, conserva muito de seu antigo 
encanto e oferece atualmente, além do bal-
neário marítimo de Warnemünde, diversos 
aspectos culturais. Esta  cidade universitária 
e portuária, com as típicas construções de 
tijolo do seu centro histórico, está marca-
da pelo encanto do mar. Dentro do con-
junto arquitetônico da cidade se destacam 
as casas históricas com suas fachadas de 
estilos de diferentes épocas: gótico, renas-
centista e barroco. A excursão prossegue 
para Stralsund. Nas ruelas medievais desta 
cidade ainda é possível sentir o “Seefahrts-
romantik”. Ao sair de Stralsund, a excursão 

4

5

  Hamburgo
Chegada ao aeroporto e traslado para 

o hotel. A excursão começa com uma visita 
panorâmica desta cidade que deve sua fama 
mundial à elegância de suas antigas aveni-
das, ao seu enorme porto, o segundo maior 
da Europa, e ao peculiar bairro portuário de 
St. Pauli.

  Hamburgo - Bremen - Hamburgo
Visita à cidade hanseática de Bremen, 

berço do famoso conto dos irmãos Grimm 
“Os Músicos de Bremen”. O centro antigo 
da cidade oferece diversas atrações como a 

1

2

Catedral, a rua Böttcherstrasse, além da Pra-
ça do Mercado e da Estátua de Rolando que 
fazem parte da lista do Patrimônio Mundial 
da Humanidade da UNESCO. Outra visita de 
grande interesse é o bairro Schnoor, a parte 
mais antiga de Bremen. Pela tarde retorno a 
Hamburgo.

    Hamburgo - Lübeck - Schwerin
Saída para Lübeck. Com mais de 1000 

anos de história, Lübeck foi um dos centros 
mais importantes da liga hanseática e uma 
das cidades mais ricas da Europa durante 
a Idade Média. O centro histórico, rodeado 

3

 R Cidades hanseáticas do Norte
 R Lübeck com seu centro histórico: uma das cidades mais ricas da Europa durante  
 a Idade Média
 R Descubra as falésias brancas da Ilha Rügen durante um passeio de barco

As Pérolas do Norte

Viagem Privada
Fora das Rotas Tradicionais: 

7 Dias de Hamburgo a Berlim
Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan 

durante todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa 

ou espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Entradas para o Castelo de Schwerin 

(Terça - Domingo)
 . Passeio de barco pelas famosas falésias 

brancas de Rügen (Abr - Out) 

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 3.599,- 3.689,-

4 2.395,- 2.459,-

6 1.829,- 1.885,-

Supl. individual 295,- 349,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 1.125,- 1.169,-

4 1.135,- 1.175,-

6 975,- 1.019,-

Supl. individual 295,- 349,-

Selfrive
Fora das Rotas Tradicionais: 
7 Dias de Hamburgo a Berlim
Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos  

para conhecer as condições)

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Rügen | Alemanha Berlim | Alemanha

Lübeck | Alemanha

atravessará uma das pontes mais longas 
da Alemanha para chegar à Ilha de Rügen, 
famosa pelas suas impressionantes falésias 
brancas que será possível conhecer em uma 
excursão de barco.

    Rügen - Güstrow - Berlim
No caminho para Berlim, uma parada 

na encantadora cidade de Güstrow. O cen-
tro histórico de Güstrow impressiona pelas 
suas típicas casas em enxaimel ou de esti-
lo Gótico de tijolos ou Gótico báltico, pelas 
suas magníficas edificações renascentista e 
sua prefeitura em estilo neoclássico. 

    Berlim
Visita à cidade de Berlim que permitirá 

conhecer seus principais atrativos. Final do 
tour.

6

7
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  Triberg / Floresta Negra - 
Vogtsbauernhöfe - Wolfach - 

Triberg / Floresta Negra
Hoje você visitará o fascinante museu ao 
ar livre „Vogtsbauernhöfe“. Lá a história e a 
cultura da Floresta Negra ganham vida. To-
das as fazendas representam a arquitetura 
e a economia de sua região de origem, co-
brindo praticamente toda a Floresta Negra. 
Em seguida, visite a fábrica de vidro Doro-
theenhütte em Wolfach. Continue para Tri-
berg, onde poderá admirar o maior relógio 
cuco do mundo e as famosas cachoeiras de 
Triberg. Hospedagem na região de Triberg, 
na Floresta Negra.

  Triberg / Floresta Negra - Lago Titi - 
Ilha das flores Mainau - 

Meersburg/ Lago de Constança
Após o café da manhã, saída para o Lago 
Titi, de origem glacial, localizado no coração 
da Floresta Negra. Lá você pode descansar, 
fazer um passeio de barco e apreciar a pai-
sagem. Continuação em direção ao Lago 
Constança, que oferece inúmeras atrações 
e atividades turísticas e conecta a Alema-
nha com seus vizinhos Áustria e Suíça. De 
Meersburg, pegará o barco para a Ilha de 
Mainau, também chamada de Ilha das Flo-
res, que o impressionará com sua grande 
variedade de flores ao longo do ano e o es-
plendor barroco de seu palácio. Meersburg 
irá cativá-lo com o seu Novo Palácio, que se 
destaca impressionantemente por vinhas 
pitorescas e o azul profundo do Lago Cons-
tança. Hospedagem em Meersburg.

  Lago de Constança - 
Castelo Hohenzollern - Tübingen   

Viagem para o castelo Hohenzollern, onde 
o tempo parece que não passou. Localiza-
do no topo do Monte Hohenzollern, que dá 

4

5

6

  Stuttgart - Ludwigsburg
Saída de Stuttgart para Ludwigsburg. 

Hoje visitará o Palácio Residencial Ludwi-
gsburg, a antiga residência dos reis de 
Württemberg e o maior e mais preservado 
palácio barroco original da Alemanha. Este 
palácio está cercado por um conjunto de 
belos jardins chamados „Blühendes Baro-
ck“ (barroco florescente), eles representam 
diferentes períodos artísticos. Hospedagem 
em Ludwigsburg.

  Ludwigsburg - Mosteiro de Maulbronn - 
Karlsruhe

A viagem continua até o Mosteiro de Maul-
bronn, Patrimônio Mundial da UNESCO. A 
antiga abadia cisterciense, uma obra repre-
sentativa da arquitetura medieval, é con-
siderada o complexo monástico mais bem 
preservado e impressionante do norte dos 
Alpes. Continuação para a cidade de Karl-

1

2

sruhe, perto da fronteira com a França. O 
destaque desta cidade é o seu palácio em 
estilo barroco no coração da cidade, de 
onde 32 ruas se irradiam como as dobras de 
um leque e por isso é apelidada de “cidade 
leque” (Fächerstadt). Hospedagem em Karl-
sruhe.

  Karlsruhe - Baden-Baden -
Triberg / Floresta Negra

Continuação para a cidade de Baden-Baden, 
a antiga residência de verão da alta nobreza 
européia e conhecida mundialmente como 
uma elegante estação hidrotérmica. Metró-
pole internacional de cultura e arte, Baden-
-Baden cativa visitantes de todo o mundo. 
A viagem continua ao longo da Rota Alta da 
Floresta Negra, que te levará a aldeias tra-
dicionais como Baiersbronn e Freudenstadt. 
Hospedagem na região de Triberg, na Flores-
ta Negra. 

3

 R Descubra a Floresta Negra, uma região muito verde e tradicional
 R Lago de Constança: um paraíso maravilhoso no sopé dos Alpes
 R Pequenas cidades encantadoras, castelos, palácios e mosteiros

Sul da Alemanha - 
tesouros escondidos

nome ao castelo, e a 855 metros de altitu-
de, oferece uma vista quase tão espetacular 
quanto ao desenho da fortaleza. A viagem 
continua até Tübingen, uma famosa cidade 
universitária, cujo centro medieval cuidado-
samente restaurado é perfeitamente com-
binado com a atividade diária de uma jovem 
estudantil aberto ao mundo. Escadas íngre-
mes, ruas estreitas e telhados pontiagudos 
delinearam a silhueta do centro histórico. 
Hospedagem em Tübingen.

  Tübingen - Mosteiro de Bebenhausen 
- Waldenbuch - Nürtingen

Após o café da manhã, partida para o Mos-
teiro Bebenhausen, uma antiga abadia 
cisterciense e um dos mosteiros mais bem 
preservados do sudoeste da Alemanha. Pa-
rada em Waldenbuch, lar da empresa fami-
liar Ritter Sport, que faz um dos melhores 
e mais famosos chocolates da Alemanha. 
Após a visita da exposição de chocolate 
e uma imperdível degustação, a viagem 
continua até Nürtingen. Hospedagem em 
Nürtingen.

  Nürtingen - Stuttgart   
Stuttgart não é apenas a sede da Mer-

cedes-Benz e Porsche, é também uma das 
cidades mais verdes da Europa, com um 
belo centro histórico. Você pode ver obras 
arquitetônicas, como o Antigo Castelo Me-
dieval, o Novo Palácio Barroco, o belo Mer-
cado Markthalle e a colônia Weißenhof. A 
viagem termina no aeroporto de Stuttgart.

7

8

Barroco Florido | Alemanha

Ilha das flores Mainau | Alemanha

Viagem Privada
Fora das Rotas Tradicionais: 

8 Dias de/a Stuttgart
Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis  

 da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan durante  

todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa  

ou espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o  

programa indicado
 . Entradas: no Palácio de Ludwigsburg, Mos-

teiro de Maulbronn, Cachoeira de Triberg, 
Museu ao ar livre “Vogtsbauernhöfe”,  
Ilha de Mainau, Castelo Hohenzollern e 
Mosteiro de Bebenhausen

 . Passagem de barco para Constança  -  
Ilha Mainau - Meersburg - Constança

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos. 

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.06.2022 - 31.12.2022 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 4.065,- 4.185,-

4 2.665,- 2.755,-

6 2.079,- 2.159,-

Supl. individual 345,- 415,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.06.2022 - 31.12.2022 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 1.099,- 1.155,-

4 1.085,- 1.139,-

6 979,- 1.035,-

Supl. individual 345,- 415,-

Selfrive
Fora das Rotas Tradicionais: 

8 Dias de/a Stuttgart
Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis  

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos para  

conhecer as condições)
 . Assistência em português ou espanhol  

para a entrega do carro no dia da chegada

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Importante: 
Cartão de crédito obrigatório; Carro auto-
mático sob solicitação; É necessário o uso de 
máscara de proteção; Alguns lugares podem 
solicitar seus dados pessoais para um registro 
de controle, isso é obrigatório;
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Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

ESP

rantida! Continuação para Interlaken e che-
gada a pequena cidade de Mürren, um pla-
nalto nos Alpes a uma altura de 1.650 metros 
acima do nível do mar, no sopé da montanha 
Schilthorn. Um dos fatores que contibuem 
para este vilarejo manter seu charme e origi-
nalidade é o fato de que carros são proibidos.

  Mürren - Schilthorn - Cataratas de 
Trümmelbach - Mürren

Ter uma vista espetacular de um dos pi-
cos alpinos é, sem dúvida, uma obrigação 
durante uma viagem à Suíça. Enquanto a 
maioria dos viajantes escolhem o famoso 
Jungfraujoch, você evitará as multidões e 
subirá o Piz Gloria (Schilthorn). A paisagem 
daqui para as montanhas Eiger, Mönch e 
Jungfrau são simplesmente espetaculares 
e de tirar o fôlego. Aqui também está o 
“Mundo de James Bond”: várias cenas do 
filme “007 A Serviço Secreto de Sua Ma-
jestade” foram gravadas neste local, que 
possui um pequeno museu. Em seguida, 
visitará as impressionantes cataratas de 
Trümmelbach, para onde convergem as 
águas que descem das geleiras Jungfrau, 
Eiger e Mönch.

  Mürren - Lago de Brienz - Brienz - 
Museu Ballenberg - Engelberg

Hoje te espera um passeio de barco pelo 
Lago Brienz, conhecido por suas águas 
azul-turquesa. Viagem em direção à cida-
de de Brienz localizada no extremo leste 
do lago. As ruas tranquilas do centro des-

4
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  Genebra - Montreux 
Chegada ao aeroporto de Genebra e 

viagem para Montreux. A combinação de 
cidade, montanhas, vinhedos e as margens 
do Lago de Genebra, formam uma paisagem 
de cartão-postal. Um verdadeiro pedaço do 
paraíso, que tem seduzido artistas, escrito-
res e viajantes, que buscam beleza natural, 
tranquilidade e inspiração.

  Montreux - Mundo Chaplin - 
Lavaux - Lausanne - Montreux

Hoje conhecerá o “Mundo Chaplin”, com a 
imponente vila e um jardim de 14 hectares 
com incríveis paisagens para o lago. Foi nes-
te local, que o famoso ator Charlie Chaplin 
passou os últimos 25 anos de sua vida e, que 
hoje em dia, nos permite ficar mais perto de 
sua vida e suas obras. Em seguida, viagem pe-

1

2

los vinhedos de Lavaux, onde participará de 
uma degustação de vinhos em uma das char-
mosas tavernas. Continuação para Lausanne, 
que combina o ar de uma cidade mercantil 
dinâmica com a localização idílica de um cen-
tro turístico. Retorne para Montreux.

    Montreux - Glacier 3000 - 
Interlaken - Mürren

Depois do café da manhã, descobrirá o mundo 
do Glaciar 3000. Subirá de teleférico até o topo 
da montanha, onde uma linda paisagem pano-
râmica é revelada: mais de 24 picos com mais 
de 4.000 metros e todos cobertos de neve, in-
clusive os picos das montanhas Eiger, Mönch, 
Jungfrau, Matterhorn e Mont-Blanc. Caminhe 
pela primeira ponte suspensa do mundo, que 
conecta dois picos ou desça a mais alta pista 
de tobogã do mundo – aqui a aventura é ga-

3

 R Picos nevados com gelo eterno: Schilthorn, Titlis e Glacier 3000
 R Degustação de vinhos em Lavaux, passeio de barco pelo Lago Brienz
 R Conheça o “Mundo Chaplin” e as impressionantes Cataratas de Trümmelbach

Suíça Desconhecida

ta bela e típica cidade suíça te convidam a 
um passeio relaxante. Em seguida, visite o 
Ballenberg Open Air Museum, que ilustra 
a vida cotidiana dos fazendeiros suíços e 
o artesanato tradicional. Depois, viagem 
para Engelberg, passando por um dos la-
gos mais famosos da Suíça: o Lago Lucerna.

  Engelberg - Titlis - Solothurn - Berna
O vilarejo de Engelberg está localizado 

em um extenso vale de montanha, cerca de 
1000 metros acima do nível do mar. O seu 
impressionante mosteiro beneditino, foi 
fundado em 1120 e continua a exercer uma 
grande influência na vida da aldeia. Hoje 
subirá a montanha Titlis, com o TITLIS Ro-
tair, o primeiro teleférico giratório do mun-
do, chegando direto na geleira. O topo te 
aguarda com um impressionante panorama 
montanhoso, diferentes restaurantes com 
terraços ensolarados, uma gruta de gelo e 
a impressionante ponte suspensa Titlis Cliff 
Walk. Retorno a Engelberg e continuação da 
viagem. A caminho de Berna, passagem por 
Solothurn, que é considerada a mais bela 
cidade barroca da Suíça.

  Berna - Genebra
No último dia de viagem, descobrirá 

os segredos da capital da Suíça. O centro 
histórico de Berna é Patrimônio Mundial 
da UNESCO, pois preservou sua beleza e 
caráter histórico como poucas outras ci-
dades. Continuação para o aeroporto de 
Genebra e fim da viagem.

6
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Titlis | SuíçaLago de Brienz | Suíça

Engelberg | Suíça

Berna | Suíça Titlis | Suíça

Viagem Privada
Fora das Rotas Tradicionais: 

7 Dias de/a Genebra
Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus 

de turismo durante todo o roteiro
 . Guia acompanhante durante todo roteiro 

(motorista-guia para grupos com menos 
de 8 pessoas)

 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis 
de 3* e 4*

 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o programa 

indicado
 . Entradas: ao “Mundo Chaplin”, as 

Cataratas de Trümmelbach e ao Museu 
Ballenberg 

 . Bilhete para os teleféricos de ida e volta: 
Glacier 3000, Schilthorn e Titlis

 . Degustação de vinhos em Lavaux
 . Passeio de barco pelo Lago Brienz

Importante:
É possível fazer o tour com chegada / partida 
de outros aeroportos

Selfrive
Fora das Rotas Tradicionais: 

8 Dias de/a Stuttgart
Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel tipo VW Golf  

(2-4 pess), VW Sharan (6 pess) com A/C
 . Quilometragem ilimitada
 . Seguros obrigatórios franquia zero

Não inclui: 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Importante:
Cartão de crédito obrigatório.

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 5.975,- 6.055,-

4 4.095,- 4.159,-

6 3.299,- 3.355,-

Supl. individual 685,- 699,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de 
participantes

Hotéis 3 
estrelas

Hotéis 4 
estrelas

2 1.615,- 1.659,-

4 1.369,- 1.419,-

6 1.449,- 1.499,-

Supl. individual 685,- 685,-
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Preços 

Preços por família em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.04.  - 01.10.2022 

Saídas: Diariamente

Pacote básico: hospedagem em 
Günzburg e Rust (fora dos parques)
1 adulto 1 criança* 2.565,-

2 adultos 1 criança* 3.199,-

2 adultos 2 crianças* 3.755,-

Suplemento para hospedagem no 
LEGOLAND® Feriendorf

Aptos 
Temáticos

Castelo/
Ilha Pirata

1 adulto 1 criança* 325,- 565,-

2 adultos 1 criança* 249,- 489,-

2 adultos 2 crianças* 195,- 445,-

Supl. temp. alta** 195,- 195,-

** 09.04.-23.04.2022 | 25.05.-28.05.2022
16.06.-18.06.2022 | 08.07.-20.08.2022

Suplemento para hospedagem 
no Europa-Park®
1 adulto 1 criança* 270,-

2 adultos 1 criança* 280,-

2 adultos 2 crianças* 190,-

* Crianças: de 3 a 11 anos

Importante: O LEGOLAND® Deutschland 
Resort está fechado nos seguintes dias:
09.05.-11.05.2022 | 16.05.-18.05.2022
13.09.-14.09.2022 | 19.09.-21.09.2022

são mais de 55 milhões! Não só as cri-
anças vão passar um dia inesquecível, 
cheio de aventura, diversão e apren-
dizado neste parque. Hospedagem no  
LEGOLAND Feriendorf.

  LEGOLAND® Deutschland Resort 
Desfrute de um 2º dia no LEGOLAND® 

Deutschland Resort. Em 2019, duas novas 
atrações para famílias foram abertas dentro 
do parque, na área do „Mundo dos Faraós“, 
ou seja: mais divertido do que nunca! Hos-
pedagem no LEGOLAND Feriendorf.

  Günzburg - Floresta Negra
Deixe para trás o mundo da LEGO® e 

continue sua jornada para as belas paisa-
gens da Floresta Negra. No caminho para 
Rust, onde o famoso Europa-Park® está 
localizado, poderá parar na cidade de Ba-
den-Baden ou em uma das pitorescas al-
deias da Floresta Negra. Hospedagem no  
Europa-Park®.

  Europa-Park®
O Europa-Park® é o maior e mais po-

pular parque de diversões da Europa. O 
interior é dividido em 15 áreas diferentes 
que levam o nome dos principais países 
europeus. Atualmente conta com um to-
tal de 13 montanhas-russas e mais de 100 
atrações e eventos do sonhos, que supe-
ram até as mais exigentes expectativas.  

4
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  Munique - Nuremberg
Chegada ao aeroporto, retirada do car-

ro alugado. Daqui, peguará a estrada em 
direção à cidade de Nuremberg (aprox. de 
2 horas). Poderá visitar a parte histórica de 
Nuremberg e conhecer a importante his-
tória da cidade, com seu impressionante e 
bem preservado castelo, igrejas góticas e 
praças tranquilas, que criam uma atmosfera 
inesquecível. Hospedagem em Nuremberg.

  Nuremberg - Playmobil-FunPark - 
Günzburg

Após o café da manhã, o Playmobil-FunPark 
te espera, que fica a uma curta distância de 
Nuremberg. O Playmobil-FunPark é como um 
playground gigante onde os mundos da série 
Playmobil assumem outra dimensão: piratas, 

1

2

cowboys, castelos, policiais  - um lugar mágico 
em que crianças, jovens e adultos podem sol-
tar à imaginação e se sentirem parte do mun-
do Playmobil! À tarde, partida para a cidade 
de Günzburg. No caminho, poderá visitar a 
cidade medieval de Rothenburg, famosa por 
ser a mais bem preservada do país. Hospeda-
gem no LEGOLAND® Feriendorf. 

    Günzburg - 
LEGOLAND® Deutschland Resort

Hoje terá o dia todo para mergulhar no mun-
do do LEGOLAND® Deutschland Resort. O  
LEGOLAND Deutschland Resort é um 
dos parques infantis mais atraentes da 
Europa e provavelmente o mais educati-
vo. Quase todos os jogos e atrações são 
construídos com peças LEGO®; No total, 

3

 R Visite os três parques mais legais da Alemanha em uma única viagem!
 R Playmobil-FunPark, LEGOLAND® Deutschland Resort e Europa-Park®
 R Poderá se hospedar em hotéis dentro dos parques ou em aconchegantes hotéis  
 nos arredores

Playmobil-FunPark, 
Europa-Park® e 
LEGOLAND® Deutschland Resort

„Silver Star“, uma das maiores montanhas 
russas da Europa, que pode ser vista de lon-
ge, ou a gigantesca montanha-russa de ma-
deira  „WODAN-Timburcoaster“, que atinge 
velocidades de mais de 100 km / h, a pista 
de água selvagem. O toboágua e montanha 
russa looping prometem muita diversão e 
emoção. Hospedagem no Europa-Park®.

  Europa-Park®
Hoje continue a aproveitar este par-

que emocionante. O „Voletarium“, o ci-
nema em 4D e as muitas outras estações 
temáticas interativas são igualmente em-
polgantes. E aqueles que preferem algo 
mais tranquilo, podem sentar-se ao volan-
te de um carro histórico e dirigir pacifica-
mente. Além disso, a gastronomia temática 
desempenha um papel importante quando 
se trata de saborear o parque, bem como 
hospedagem em qualquer um dos seus 6 
hotéis. Se ficar no parque, poderá escolher 
entre um „castelo“ da Idade Média, um 
„mosteiro“ de estilo Português, o Hotel 
„Colosseo“ e sentir a bela Roma, o Hotel 
„Bell Rock“, o Hotel „El Andaluz“ para apre-
ciar a elegância mediterrânea de uma fa-
zenda espanhola ou o novo Hotel Museu 
„Krønasår“. Hospedagem no Europa-Park®.

  Floresta Negra - Munique
Viagem a Munique. Devolução do car-

ro de aluguel no aeroporto de Munique.

7

8
LEGOLAND® Deutschland Resort | Alemanha | ©2021 The LEGO Group

LEGOLAND® Deutschland Resort | Alemanha | ©2021 The LEGO Group

WODAN-Timburcoaster Europa-Park® | Alemanha

Selfdrive
Viagem em Família: 8 Dias de/a Munique

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em um hotel de 3* em  

 Nuremberg com café da manhã
 . Hospedagem em hotéis de 3 * em  

 Günzburg e Rust (suplemento para  
 hospedagem: no LEGOLAND® Feriendorf /  
 Europa-Park®), incluído café da manhã
 . Entradas para o Playmobil-FunPark (1 dia),  

 o LEGOLAND® Deutschland Resort (2 dias)  
 e o Europa-Park® (2 dias)
 . Um carro de aluguel tipo VW Golf com A/C
 . Quilometragem ilimitada
 . Seguros obrigatórios incl. franquia zero 

Para hospedagem dentro dos parques:
 . Estacionamento gratuito
 . Europa-Park®: Uso da  área da piscina e  

 da sauna (sauna apenas para adultos)

Não inclui:
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS, cadeirinha infantil para o veículo, etc.

Importante:
Cartão de crédito é obrigatório para a retirada 
do carro de aluguel.
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  Zurique - Constança
Chegada ao aeroporto de Zurique e via-

gem de trem para Constança, localizada na 
margem sul do Lago Constança. Seu passeio 
de bicicleta começa aqui. Retiradas das bi-
cicletas alugadas durante o dia.

  Constança - Überlingen / Ludwigshafen 
(aprox. 35/50 km)

Esta rota o levará de Constança até a antiga 
cidade imperial de Radolfzell. Em seguida, 
continuará ao longo do Bodanrück até che-
gar ao Lago Überlinger e à cidade de Über-
lingen, onde poderá visitar a Igreja Franci-
scana, a histórica prefeitura e a catedral.

    Überlingen - Kressbronn / Lindau 
(aprox. 50/60km)

Os destaques de hoje são: o museu de pa-
lafitas, a basílica de Birnau - uma famosa 
igreja de peregrinação - e o antigo castelo 
de Meersburg. Após uma visita à cidade 
de Meersburg, continuação da viagem em 
direção à Friedrichshafen. A última etapa 
do dia o levará por extensas plantações de 
árvores frutíferas, em direção à cidade de 
Kressbronn.

  Kressbronn / Lindau - Höchst / 
Rorschach / Arbon (aprox. 40/60 km)

Hoje visitará a cidade de Lindau, cujo centro 
histórico está localizado em uma bela ilha. 
Continue às margens do lago e chegará à Bre-
genz, na Áustria. Cidade conhecida por seu 
festival de ópera no lago. Depois de cruzar a 
fronteira com a Suíça, chegará a Rorschach, a 
cidade mais ao sul do lago.

1
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    Höchst/Rorschach/Arbon - Constança 
(aprox. 35/55 km)

Hoje passará por aldeias suíças bem preserva-
das até retornar a Constança.

    Constança - Stein am Rhein - 
Schaffhausen (aprox. 50 km)

Depois de cruzar a fronteira com a Suíça, a 
rota o levará por pitorescas vilas de pescado-
res às margens do Lago Untersee. Depois de 
uma parada na bela vila de Stein am Rhein, 
continuação em direção de Schaffhausen.

    Schaffhausen - Cataratas do Reno - 
Constança (aprox. 55 km) + 

Passeio de barco
Pela manhã, fará uma excursão às belíssi-
mas Cataratas do Reno. No meio das que-
das-d‘agua, está um imperioso rochedo, que 
pode ser alcançado durante um passeio de 
barco. No caminho de volta para Constança, 
passará pela pitoresca península de Höri até 
chegar a Gaienhofen. De lá, fará uma viagem 
de barco até a Ilha Reichenau, onde fará a úl-
tima etapa de ciclismo pelo Lago Constança. 
Retorno a Constança à tarde.

    Constança - Zurique
Após o café da manhã, viagem de trem 

para o aeroporto de Zurique.
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 R A volta completa de bicicleta pelo Lago Constança, passando pela Alemanha, Suíça e Áustria
 R Conhecerá as fascinantes Cataratas do Reno
 R Lindas aldeias, castelos medievais e uma ilha 

Pedalando ao redor do 
Lago Constança

Preços 
Temporada: 10.04.  - 03.10.2022 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos.

Em apto. duplo
Cat. B 

(Hotéis 2 -3 *)
Cat. A 

(Hotéis 3-4*)

Temporada A 1.039,- 1.259,-

Supl. Temporada B 135,- 135,-

Supl. Temporada C 265,- 265,-

Supl. Temporada D 329,- 329,-

Supl. individual 259,- 389,-

Supl. bicicleta 
elétrica

165,- 165,-

Desc. crianças de 6 a 11 anos: 50%
(no mesmo apto com 2 adultos)

Temporada A (2022): 28.09.-03.10.
Temporada B (2022): 10.04.-13.04. I 24.04.-
14.05. I 18.09.-27.09.
Temporada C (2022): 14.04. - 23.04. I 
15.05.-21.05. I 29.05.-31.05. I 19.06.-30.06. I 
21.08.-17.09.
Temporada D (2022): 22.05.-28.05. I 01.06.-
18.06. I 01.07.-20.08.

  Munique - Donauwörth/
Wörnitzstein

Viagem de trem de Munique para Do-
nauwörth. Esta cidade, durante a Idade 
Média, ficava no caminho de uma das rotas 
comerciais mais importantes entre Nurem-
berg e Augsburg, que atravessava o Danú-
bio. Seu passeio de bicicleta começa aqui.

  Donauwörth/Wörnitzstein - 
Ingolstadt (aprox. 65 km)

Hoje percorrerá estradas bem construí-
das no sopé da Franconia Alb, em direção 
a Neuburg. Vale a pena fazer um passeio 
pela cidade histórica ou visitar o seu cas-
telo, que possui uma bela vista para a ci-
dade. O destino final de hoje é Ingolstadt e 
sua antiga fortaleza. Foi aqui, que a Lei da 
Pureza da Cerveja foi promulgada, há mais 
de 500 anos.

    Ingolstadt - Kelheim (aprox. 50 km) -
passeio de barco

A rota de hoje te levará através das pas-
tagens do Danúbio até Bad Gögging. Em 
seguida, um espetáculo natural muito es-
pecial te espera, o “Donaudurchbruch”, 
próximo do mosteiro de Weltenburg. Nes-
te lugar, o Danúbio abriu seu caminho atra-
vés de um maciço jurássico. Recupere as 
forças no Biergarten do mosteiro e depois 
viagem de barco a Kelheim.

 Kelheim - Regensbrug (aprox. 35 km)
Hoje recomendamos visitar o “Be-

freiungshalle”, um clássico monumento 
histórico construído para comemorar as 
vitórias contra Napoleão I. Deste lugar, 
terá uma vista maravilhosa da região. Em 
seguida, continuará para Regensburg, o 
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ponto mais ao norte do Danúbio. Conside-
rada a cidade alemã mais bem preservada, 
Regensburg foi declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO.

  Regensburg - Straubing (aprox. 55 km)
Além de Regensburg, o Danúbio se 

estende pela vasta planície em generosas 
voltas. Faça uma pequena pausa no “Wal-
halla”, um imponente templo neoclássico 
construído pelo Rei Ludwig I, antes de che-
gar ao destino hoje: a cidade de Straubing.

  Straubing - Deggendorf (aprox. 40 km)
Pouco depois da partida chegará a Bo-

gen, cidade famosa pela descoberta de uma 
estátua da Virgem grávida. Continuação 
por Pfelling e Mariaposching e, finalmente, 
chegará à porta de entrada para a Floresta 
da Baviera - Deggendorf, onde o gótico e o 
barroco caracterizam esta cidade histórica.

  Deggendorf - Passau (aprox. 55 km)
No caminho de hoje, passará pela cida-

de histórica de Vilshofen. Em seguida, chega-
rá ao seu destino: Passau, também conhecida 
como a “Veneza do Norte”, cuja arquitetura 
está convicta no estilo dos arquitetos italia-
nos, que a criaram. Desfrute de um passeio 
pela sua maravilhosa cidade histórica.

  Passau - Munique
Após o café da manhã, viagem de trem 

para Munique.
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 R Pedale pelas belas paisagens do Danúbio na Baviera
 R Cidades históricas: Regensburg e Passau
 R Mosteiro Weltenburg com Cervejaria

Pedalando ao longo 
do Danúbio

Viagem Independente
Viagem Ativa: 8 Dias de/a Zurique

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis 

da categoria selecionada (não inclui taxas 
locais)

 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Viagens de trem: Zurique  - Constança - 

Zurique na 2ª classe 
 . Bicicleta alugada
 . Transporte diário de bagagem (máximo 

de 20 kg por mala)
 . Passeio de barco pelas Cataratas do Reno, 

em Schaffhausen
 . Viagem de barco de Gaienhofen a  

Reichenau incl. bicicleta
 . Entrada no museu Rosgarten, em  

Constança (1 xícara de café incluída)
 . Mapas e material informativo em 

espanhol

Preços 
Temporada: 01.04.  - 16.10.2022 

Saídas: Diariamente 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos 
e eventos.

Em apto. duplo

Temporada A 1.019,-

Supl. Temporada B 135,-

Supl. Temporada C 195,-

Supl. Temporada D 265,-

Supl. individual 285,-

Supl. bicicleta 
elétrica

165,-

Desc. crianças de 6 a 11 anos: 50%
(no mesmo apto com 2 adultos)

Temporada A (2022): 01.04.-09.04. I 
09.10.–16.10.
Temporada B (2022): 24.04.-14.05. I 
18.09.-08.10.
Temporada C (2022): 10.04.-23.04. I 
15.05.-21.05. I 29.05.-31.05. I 19.06.-
30.06. I 21.08.-17.09.
Temporada D (2022): 22.05.-28.05. I 
01.06. – 18.06. I 01.07.-20.08.

Viagem Independente
Viagem Ativa: 8 Dias de/a Munique

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em 

hotéis de 3* (não inclui taxas locais)
 . Café da manhã buffet em todos os 

hotéis
 . Viagens de trem: Munique  -  

Donauwörth e Passau- Munique  
na 2ª classe

 . Bicicleta alugada
 . Transporte diário de bagagem 

(máximo de 20 kg por mala)
 . Viagem de barco de Weltenheim 

para Kelheim incl. bicicleta
 . Entrada para o Museu Móvel em 

Ingolstadt
 . Mapas e material informativo em 

espanhol

Mosterio de Weltenburg | Alemanha
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Viagem Privada
Rota Religiosa: 5 Dias de Berlim a Frankfurt

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan 

durante todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa 

ou espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o programa 

indicado com guias locais adicionais em 
Wittenberg 

 . Entrada à casa de Lutero em Wittenberg 
e Eisleben, o Mosteiro Agostiniano em 
Erfurt, a casa de Bach em Eisenach e o 
Castelo de Wartburg

Preços
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos. 

N° de part. Hotéis de 3* Hotéis de 4*

2 2.745,-  2.809,-

4 1.745,- 1.795,-

6 1.335,- 1.375,-

Supl. individual 195,- 229,-

Viagem Privada
Rota Religiosa: 4 Dias de/a Frankfurt

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem: em hotéis de 3* em 

Colônia com café da manhã
 . Hospedagem em Schönstatt numa 

hospedagem de peregrinação, 
pensão completa incl. (2 jantares,  
2 cafés da manhã, 2 almoços) 

 . Transporte em carro ou minivan e 
motorista-guia de língua portuguesa 
ou espanhola durante todo o roteiro

 . Cruzeiro pelo rio Reno de  
Rüdesheim a St. Goar

 . Entrada a Catedral de Colônia

Preços
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos 
e eventos.

N° de participantes

2 2.089,-

4 1.385,-

6 1.045,-

Supl. individual 145,-

Selfrive
Rota Religiosa: 5 Dias de Berlim a Frankfurt

Com guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis 

da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos  

para conhecer as condições)

Preços
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não são 
válidas durante feiras, congressos e eventos. 

N° de part. Hotéis de 3* Hotéis de 4*

2 805,- 835,-

4 735,- 769,-

6 635,- 665,-

Supl. indiv. 195,- 229,-

Selfrive
4 Dias de/a Frankfurt

Sem guia | Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em 

hotéis de 3* em Colônia com café 
da manhã

 . Hospedagem em Schönstatt numa 
hospedagem de peregrinação, 
pensão completa incl. (2 jantares, 
2 cafés da manhã, 2 almoços) 

 . Um carro de aluguel na categoria  
econômica

 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios

Preços
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos 
e eventos.

N° de participantes

2 629,-

4 625,-

6 525,-

Supl. individual 145,-

Castelo de Wartburg | Alemanha

  Berlim 
Boas-vindas e traslado para o hotel. O 

resto do dia é livre para conhecer a cidade por 
conta própria. 

  Berlim - Wittenberg 
A viagem começa com um passeio pela 

cidade de Berlim, onde conhecerá o famo-
so Portão de Brandeburgo, a Catedral de 
Berlim, o edifício do parlamento alemão e 
as belas avenidas. A viagem continua em 
direção à cidade de Wittenberg, onde fica a 
casa de Lutero, hoje o museu mais import-
ante da Reforma Protestante. Em seguida, 
visitará o túmulo de Martinho Lutero, na ig-
reja Schlosskirche. Passe também pela igreja 
de Santa Maria.

    Wittenberg - Torgau - Leipzig
A viagem continua para Torgau, atra-

vessando as planícies do rio Elba. Visita do 
Palácio de Hartenfels e da primeira igreja 
reformista consagrada por Lutero. Também 
conhecerá  o túmulo de Katharina von Bora, 
a esposa de Lutero. Parada em frente ao 
prédio onde foram desenvolvidas as princi-
pais ideias dos artigos de Torgau. Na parte 
da tarde chegada a Leipzig, local da famosa 
disputa entre Johannes Eck e Martinho Lute-
ro. Passeio turístico pela cidade, com visita 
à igreja de Santo Tomas. O passeio inclui a 
Câmara Municipal e a igreja de São Nicolau, 
onde se iniciaram as orações pela paz contra 
a ditadura comunista.

1

2

3

  Leipzig - Eisleben - Erfurt
Depois do café da manhã, a viagem con-

tinua até Eisleben, „Cidade de Martinho Lu-
tero“, tombada como Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela UNESCO. Em Eisleben visi-
tará a casa em que Lutero nasceu e a casa em 
que ele morreu. Verá também a igreja de São 
Pedro e São Pablo, onde ele foi batizado, e a 
Igreja de Santo Andrés, onde Lutero pregou 
pela última vez. Na parte da tarde continua-
ção até Erfurt, cidade em que Lutero se tor-
nou monge. Visite também o Mosteiro Agos-
tiniano, a comunidade religiosa de Lutero. 

    Erfurt - Eisenach - Frankfurt
Na parte da manhã, desfrute de um pas-

seio turístico pela cidade de Erfurt, conhe-
cendo a Catedral de Santa Maria e a ponte 
Krämerbrücke. A viagem então continua até 
Eisenach. Faça uma visita guiada ao Castelo 
de Wartburg, onde Martinho Lutero traduziu 
a Bíblia. Em seguida visitará a escola de latim 
e o museu de Bach, tombado como Patrimô-
nio Cultural da Humanidade pela UNESCO. A 
viagem termina em Frankfurt.

4

5

 R Descubra os lugares mais importantes da vida de Martinho Lutero
 R O Castelo de Wartburg, é um dos castelos mais antigos e mais bem preservados do país
 R Leipzig e Erfurt: conheça as belezas do Oriente

A Reforma do 
Martinho Lutero

  Frankfurt - Rüdesheim - Schönstatt
Saída de Frankfurt até Rüdesheim pela 

beira do rio Reno. Breve roteiro pelo centro 
histórico antes de embarcar. O cruzeiro per-
corre o trecho mais pitoresco do rio Reno: 
o vale do Loreley. Após desembarcar em St. 
Goar, continuação da viagem com destino ao 
Santuário de Schönstatt. Visita ao santuário 
principal. 

  Schönstatt
Pela manhã missa no santuário. De-

pois visita à Igreja da Adoração e a tumba 
do fundador de Schönstatt, o Padre Kente-
nich. Tempo para orar. 

    Schönstatt - Colônia 
Visita às diferentes capelas na monta-

nha Sião, Moriá e Nazaré. Depois do almoço, 

1

2

3

despedida de Schönstatt e continuação da 
viagem a Colônia. Durante o percurso se fará 
uma breve parada em Gymnich, para visitar a 
casa onde nasceu o Padre Kentenich. 

  Colônia - Frankfurt
Colônia é a cidade das igrejas. Aqui se 

encontram doze grandes igrejas romanas. A 
catedral de Colônia, Patrimônio da Humani-
dade (UNESCO), é a maior da Alemanha e 
uma das igrejas de peregrinação mais im-
portantes da Europa. Continuação da via-
gem a Frankfurt. 

4

 R Schönstatt: Descubra o „Santuário Original“
 R Inclui 2 noites de hospedagem em Schönstatt em um chalé de peregrinação
 R Colônia: a chamada cidade das igrejas com sua impressionante catedral no centro

Peregrinação a Schönstatt
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  Berlim 
Na chegada a Berlim, traslado privado ao 

hotel. 

  Berlim
Encontre seu guia no hotel e explore 

a cidade de Berlim em um passeio privado 
pela cidade. Visite algumas das atrações 
de Berlim, incluindo a Kurfürstendamm, o 
Portão de Brandenburgo e a Praça Potsdam. 

1

2

No final do passeio, o motorista pode dei-
xá-lo no hotel ou poderá explorar a cidade 
por conta própria. 

    Berlim - Potsdam - Berlim
Desfrute de um dia relaxante e agra-

dável em Potsdam. Visite o bairro histórico 
da cidade, o assentamento russo de „Ale-
xandrowka“ ou o bairro holandês. Conhe-
ça os belos jardins do Palácio Sanssouci e 
admire este famoso edifício, patrimônio 
mundial da UNESCO. No caminho, tam-
bém verá o Novo Palácio, o Palácio New 
Chambers, o histórico moinho, o Palácio 
de Charlottenhof, os banhos romanos, o 
Palácio Orangerie e muito mais. Retorno 
para Berlim.

    Berlim
Traslado privado ao aeroporto.

3

4

Pacote 1: Berlim & Potsdam 

Berlim | Alemanha

  Munique
Na chegada a Munique, traslado pri-

vado ao hotel.

  Munique 
Pela manhã, encontro com seu guia no 

hotel, para um passeio privado pela cida-
de. Seu guia é especializado as necessida-
des de pessoas com mobilidade reduzida. 
Poderá escolher entre: o tour clássico ou 
o tour gastronômico, com degustação de 
prato típicos. Os destaques incluem a praça 
Marienplatz, a Prefeitura, a famosa Igreja 

1

2

  Frankfurt
Na chegada a Frankfurt, traslado pri-

vado ao hotel.

  Frankfurt  
Encontre seu guia no hotel e explo-

re a cidade de Frankfurt em um city tour 
privado. Visitará a igreja de São Paulo, o 
centro financeiro, seus arranhacéus, os 
arredores da Praça de Römerberg e a ma-

1

2

de Nossa Senhora e o mercado de rua Vik-
tualienmarkt. A tarde é livre para seu lazer.

    Munique - Palácio Linderhof - 
Oberammergau - Munique

Após o café da manhã, seu guia o buscará 
no hotel e o levará ao famoso Castelo de 
Neuschwanstein e ao Palácio de Linderhof. 
Neuschwanstein será visto a distância (de-
vido a suas dificuldades de acesso), antes 
de ir ao Palácio de Linderhof, que é o úni-
co castelo onde o Rei realmente viveu por 
um tempo significativo. Aprenda sobre 
sua história e transformação. Em segui-
da, desfrute de uma parada em Oberam-
mergau, uma cidade conhecida mundial-
mente por sua por sua representação da 
Paixão de Cristo, artesanato em madeira e 
charmosas casas pintadas. A tarde, retor-
no a Munique.
 
    Munique

Traslado privado ao aeroporto.

3

4

ravilhosa paisagem da cidade a partir da 
Hauptwache. No final do passeio, o moto-
rista pode deixá-lo no hotel ou poderá ex-
plorar a cidade por conta própria.  

    Frankfurt - Heidelberg - Frankfurt
Depois do café da manhã, seu guia o 

buscará no hotel e o levará para a famosa 
cidade de Heidelberg. Fará uma excursão 
privada pela cidade. Antes de passear pelo 
centro histórico da cidade, visitará o caste-
lo no alto da cidade com um enorme barril 
de vinho, contendo aprox. 200.000 litros 
de vinho. Após o almoço (não incluído), 
um catamarã movido a energia solar levará 
você para cima e para baixo no rio Neckar, 
antes de voltar à Frankfurt.

    Frankfurt
Traslado privado ao aeroporto.

3

4

Pacote 2: Munique e seus castelos

Pacote 3: Frankfurt & Heidelberg

Frankfurt | Alemanha

Preços 
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

N° de 
part.

Pacote 
1

Pacote 
2

Pacote
3

2 1.785,- 1.285,- 1.095,-

Suplemento individual sob solicitação

Heidelberg | Alemanha

Frankfurt | Alemanha

 R Atividades acessíveis para pessoas com deficiência física ou  
 mobilidade reduzida: Museus, restaurantes e monumentos  
 sem barreiras 
 R Hotéis com rampas para cadeiras de rodas e quartos com  
 banheiros acessíveis
 R Veículos com plataformas hidráulicas ou com rampas de acesso
 R Guias experientes e especializados em viagens sem barreiras

Turismo Acessível
Viagem sem barreiras

Nossas Viagens Acessíveis levam em consideração as necessidades 
especiais de cadeirantes, pessoas com a mobilidade reduzida ou ou-
tras limitações físicas. São tours criados para todas as pessoas, que 
independente de suas limitações, possam desfrutar ao máximo da via-
gem. Por isso, incluímos os seguintes aspectos em cada um de nossos 
pacotes acessíveis:

Berlim

Munique

Frankfurt

• Pacotes de 4 dias / 3 noites

• Traslados privados em veículos 

adaptados

• City tour privado com guia 

especializado

• Excursões atraentes

Viagem Privada
Viagem sem Barreiras Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:

Pacote 1:
 . Hospedagem em Hotel sem barreira incl. 

buffet de café da manhã diário e city tax
 . Traslados privados em veículo adaptado 

para cadeira de rodas
 . City tour privado pela cidade (4 horas) e 

tour privado em Potsdam (8 horas) em 
veículo adaptado para cadeira de rodas

 . Entrada para o Palácio Sanssouci

Pacote 2:
 . Hospedagem em Hotel sem barreira incl. 

buffet de café da manhã diário e city tax
 . Traslados privados em veículo adaptado 

para cadeira de rodas
 . Tour privado pela cidade (4 horas) em 

Munique com guias locais em português 
ou espanhol (sem veículo)

 . Excursão privada (8 horas) para o Castelo 
Neuschwanstein e ao Palácio de Linde-
rhof com guia de língua portuguesa ou 
espanhola em veículo adaptado para 
cadeira de rodas (não inclui entradas)

Pacote 3:
 . Hospedagem em Hotel sem barreira incl. 

buffet de café da manhã diário e city tax
 . Traslados privados em veículo adaptado 

para cadeira de rodas
 . City tour privado pela cidade (4 horas) em 

Frankfurt com guias locais em português 
ou espanhol e com veículo adaptado para 
cadeira de rodas

 . Excursão a Heidelberg de 8 horas com 
guia de língua portuguesa ou espanhola, 
com veículo adaptado para cadeira de 
rodas e inclui Passeio de barco (Abril-Set, 
no inverno apenas visita ao castelo)

 . Entrada ao castelo e passeio de barco

Importante
Existe um sistema europeu de chave para 
banheiros públicos, que pode ser usado em 
mais de 12.000 banheiros acessíveis em toda 
a Europa. Se estiver interessado, podemos 
organizar esta Euro Key para o período da sua 
viagem.
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Miller Deluxe: Experiências de viagens 

exclusivas com encontros autênticos 

de pessoas, cultura e natureza

Deluxe

Especialistas Culturais

Nossa equipe de designers de viagens de luxo é formada por profissionais de des-
taque, com profundo conhecimento das culturas de nossos hóspedes vindos da 
América do Norte, América Latina, Austrália, Espanha e Portugal. Por mais de 30 
anos focamos nos mercados de origem acima mencionados, o que nos propor-
cionou muita experiência e conhecimento cultural. Conhecer as características e 
necessidades dos nossos viajantes, nos permite atender exatamente aos desejos 
solicitados.

Viagem de Luxo sob Medida

Oferecer viagens verdadeiramente luxuosas, significa entender exatamente as 
necessidades de cada viajante. Deixe-nos saber todos os desejos, as idéias, as 
preferências e os interesses específicos de seus clientes, que projetaremos uma 
viagem dos sonhos, exclusiva. Forneceremos as informações em primeira mão, 
além de dicas e conselhos úteis com base em nossa extensa e longa experiência, 
diretamente no destino.

Parceiros Premium

Nossos parceiros de longa data, como hotéis de luxo e serviços de transporte VIP, 
foram cuidadosamente selecionados. A chave para uma viagem inesquecível são 
os nossos guias especialistas em receber os hóspedes mais exigentes. Eles são 
os anfitriões, que inspiram com seu profundo conhecimento, vasta experiência, 
personalidade e a paixão em proporcionar experiências de viagem autênticas.
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Hotéis previstos de 5*

Berlim: Adlon Kempinski
Dresden: Kempinski Taschenbergpalais
Nuremberg: Sheraton Carlton Hotel
Munique: Beyond by Geisel
Garmisch-Patenkirchen: Schloss Elmau
Baden-Baden: Brenner‘s Park

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

  Nuremberg - Munique 
Às margens do rio Pegnitz, Nuremberg 

cativa com suas igrejas góticas, as casas ro-
mânticas de enxaimel e as praças tranqui-
las, criando um ambiente inesquecível. O 
seu guia contará os segredos desta cidade, 
que é rodeada por uma imponente mura-
lha e está sob a guarda do impressionante 
e bem preservado castelo, uma viagem aos 
tempos antigos. Se desejar fazer compras 
durante a tarde, recomendamos a Avenida 
Kaiserstrasse com numerosas boutiques 
de luxo, pinturas clássicas, obras de arte 
e acessórios para o lar. À tarde, a viagem 
segue para Munique, capital da Baviera e 
sede da marca BMW.

  Munique
Pela manhã visita da cidade, conhece-

rá a famosa praça Marienplatz, o principal 
centro de Munique e a sede da Prefeitura, 
cujo o famoso carrilhão soa todos os dias 
às 11h e 12h. Também visitará a Catedral 
de Nossa Senhora e o mercado gourmet 
“Viktualienmarkt”, um verdadeiro prazer 
para todos os sentidos. Aqui encontrará de 
tudo, desde os produtos típicos bávaros até 
aos protudos mais exóticos. Não se esque-
ça de passear pela elegante avenida “Ma-
ximilianstrasse”, com inúmeras boutiques 
de famosas marcas internacionais. À noite 
sugerimos que suba à Torre Olímpica, para 
jantar no excelente restaurante “181”, que 
oferece uma paisagem espectacular sobre 
toda a cidade e os Alpes.

  Munique - Oberammergau - 
Linderhof - Garmisch-Partenkirchen 

Continuação da viagem a Oberammergau, 
povoado famoso por sua representação da
Paixão de Cristo e por seu artesanato. No 
caminho, visita à Igreja Wieskirche, decla-
rada patrimônio cultural da Humanidade 
pela UNESCO. À tarde, visita ao Palácio de 
Linderhof. Este é um dos três castelos cons-
truídos pelo rei Luís II da Bavária e onde ele 
viveu por mais tempo. Finalmente, viagem 

5

6

7

  Berlim
Ao chegar, recepção pelo seu guia e 

traslado do aeroporto ao hotel. Na parte da 
tarde, subida à Torre de Televisão. De uma 
altura de mais de 200 metros, desfrute de 
uma vista inesquecível de Berlim acompa-
nhado por um coquetel de boas-vindas. 

  Berlim
Pela manhã, descobrirá os lugares 

mais importantes da capital da Alemanha, 
como o histórico Portão de Brandemburgo 
e a moderna Praça Potsdamer Platz. Depois 
de desfrutar de um saboroso almoço (por 
exemplo: no famoso restaurante gourmet 
„Käfer“, localizado na cúpula do parlamento 
alemão „Reichstag“), tempo livre para fazer 
compras. Seu guia irá te aconselhar sobre as 
melhores lojas de estilistas famosos e bou-
tiques de luxo, como o “The Corner” ou a 
lendária loja de departamentos “KaDeWe”.

    Berlim - Palácio de Sanssouci - Dresden
A meia hora de Berlim fica a cidade de 

Potsdam, a antiga residência dos reis prus-
sianos, famosa por sua herança histórica de 

1

2

3

palácios, jardins e parques extraordinários. 
Em uma visita privada, conhecerá o interior 
do majestoso monumento: o Palácio de Sans-
souci, também conhecido como “Versalhes 
da Prússia”, que fascina os visitantes de todo 
o mundo com seus extensos jardins. Continu-
ação para a cidade de Dresden. Devido aos 
seus bens culturais, como a Ópera Semper, o 
palácio barroco Zwinger e a igreja Frauenkir-
che, Dresden é sem dúvida uma das cidades 
mais bonitas da Alemanha. À noite, recomen-
damos que assista um concerto ou tome uma 
bebida na „varanda da Europa“, com uma pai-
sagem fantástica sobre o rio Elba.

  Dresden - Meissen 
Pela manhã, tempo livre em Dresden. Seu 

guia terá o prazer em te acompanhar, caso 
precise de ajuda durante suas compras. Con-
tinuação da viagem até à pequena cidade de 
Meissen, que deve sua popularidade a famosa 
e tradicional fábrica de porcelana. Visitará o 
centro histórico com sua catedral gótica, bem 
como uma oficina de artesanato de porcelana. 
Depois, continuação da viagem para a cidade 
de Nuremberg.

4

 R A Alemanha cativa com suas cidades cosmopolitas modernas, vilas românticas,  
 paisagens pitorescas e belos castelos de contos de fadas
 R Viagem em carro de primeira classe, guia à sua disposição e hospedagem em  
 hotéis exclusivos

Alemanha de Luxo

a Garmisch-Partenkirchen, capital dos es-
portes de inverno e dos jogos olímpicos. 
Aqui se encontra a montanha mais alta 
da Alemanha, o Zugspitze (2.962 metros). 
Hospedagem no hotel Schloss Elmau, situ-
ado idilicamente no meio dos Alpes.

  Garmisch-Partenkirchen - 
Neuschwanstein - Baden-Baden 

Pela manhã, visita ao Castelo Neuschwas-
ntein. O castelo mais famoso da Alemanha
foi construído por Luís II, conhecido como 
o Rei Louco, por sua personalidade forte e
suas excentricidades. O rei bávaro mandou 
construí-lo entre 1869 e 1886, à semelhança 
dos castelos medievais dos cavalheiros ale-
mães e em estilo neorromântico. Este cas-
telo serviu de inspiração para Walt Disney, 
para a construção do castelo da Cinderela. 
Em seguida, viagem para Baden-Baden, a 
antiga residência de verão da alta nobreza 
europeia, conhecida mundialmente como 
uma elegante estação hidrotermal e por seu 
cassino. Passeio panorâmico pela cidade. À 
noite, você poderá relaxar nas termas ou 
tentar a sorte no hipódromo ou no cassino. 
Jantar de despedida no hotel ou em um dos 
excelentes restaurantes da cidade.

  Baden-Baden - Heidelberg - Frankfurt
Depois do café da manhã, saída a Hei-

delberg. Esta é a cidade universitária mais 
antiga e uma das cidades mais visitadas da 
Alemanha inteira, devido à sua localização 
idílica às margens do rio Neckar. Visita do 
castelo e do centro histórico. Heidelberg 
possui também a maior zona de pedestres 
de Alemanha com diferente lojas e bouti-
ques. Durante a tarde continuação a Frank-
furt e traslado ao aeroporto.

8

9

Viagem Privada
Viagem de Luxo: 

9 Dias de Berlim a Frankfurt
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
Transporte em carro de primeira classe, guia 
de língua portuguesa ou espanhola, hospe-
dagem em hotéis de 5* e todas as visitas e os 
serviços mencionados no programa.

Selfdrive
Viagem de Luxo: 

9 Dias de Berlim a Frankfurt
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
Hospedagem em hotéis de 5*, um carro de 
primeira classe com A/C e quilometragem 
ilimitada

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 7.685,-

4 5.595,-

6 4.825,-

Supl. individual 1.325,-

Casino Baden-Baden | Alemanha

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 3.995,-

4 3.695,-

6 3.525,-

Supl. individual 1.325,-

Castelo Linderhof | Alemanha

Sugestões

 . Também oferecemos ingressos para o 
teatro, ópera ou concertos

 . Pergunte-nos sobre o serviço VIP no  
aeroporto de Berlim e Frankfurt

 . Gostaria de ter uma visão única de uma 
das cidades mencionadas? Veja as ofertas 
de passeios privados de helicóptero

 . Podemos adaptar este programa aos seus 
interesses e desejos ou podemos criar 
um roteiro individual de acordo com suas 
preferências e gostos
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Hotéis previstos de 5*

Zurique: Eden Au Lac
Interlaken: Victoria Jungfrau Grand 
Hotel & Spa
Berna: Schweizerhof
Montreux: Le Montreux Palace
Genebra: Mandarin Oriental
Zermatt: Mont Cervin Palace
Lugano: Splendid Royal

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

  Berna - Gruyères - Montreux
A cidade de Gruyéres é conhecida 

pela produção de queijo Gruyère, um dos 
queijos mais apreciados na Suíça. Visite 
os vilarejos pitorescos de Gruyères e Broc. 
Neste último vilarejo, encontrará a Maison 
Cailler que produz um dos chocolates mais 
deliciosos do mundo. A cidade encantado-
ra de Montreux está localizada às margens 
do lago. Desfrute de um passeio no lago 
com vista aos Alpes. Visita do belo castelo 
de Chillon, fotos do qual irão encontrar em 
cada calendário da Suíça.

  Montreux - Lausanne - Genebra
Ao longo das margens do Lago de Ge-

nebra, desfrute de paisagens deslumbran-
tes dos vinhedos de Lavaux, declarados Pa-
trimônio Mundial da UNESCO, até chegar 
a Lausanne. Faça um tour por esta cidade 
pitoresca, que se destaca por sua paisa-
gem deslumbrante dos Alpes Savoyard. A 
viagem continua até Genebra. Esta cida-
de possui a melhor qualidade de vida do 
mundo. Durante a visita panorâmica irá co-
nhecer os belos parques ao largo do lago 
e a sede europeia da ONU.  Na rua “Rue 
du Rhône” há boutiques exclusivas como 
as pérolas de um colar. Aqui encontrará re-
lógios de prestigio como Cartier, Patek Phi-
lippe e Rolex, jóias e lojas de grife, como 
Gucci, Versace e Louis Vuitton. 

5

6

  Zurique
Ao chegar em Zurique, recepção pelo 

seu guia e traslado ao seu hotel. Desfrute 
de um coquetel de boas-vindas no hotel. De 
acordo com seu desejo, podemos montar 
uma programação para conhecer „Zurique à 
noite“ ou simplesmente relaxe no hotel. 

  Zurique
Pela manhã, descubra Zurique e seus 

principais monumentos, bem como sua bela 
cidade histórica, cheia de casas medievais, 
ruas cheias de recantos, assim como lojas an-
tigas e o prédio do conselho municipal do Re-
nascimento de Zurique. Em seguida, faça um 
passeio ao longo da Höhenstrasse, com vista 
para os Alpes e o Lago Zurique. Se quiser fa-
zer compras, aqui é o paraíso Seu guia irá te 
aconselhar sobre as melhores lojas de estilistas 
famosos e boutiques de luxo, na Bahnhofstras-
se. Depois, relaxe e aprecie a beleza de Zurique 
durante um belo passeio de barco pelo lago.

    Zurique - Lucerna - Interlaken
Aprecie a bela paisagem que a estra-

da a caminho de Lucerna oferece. A cidade 
se contrapõe a um impressionante pano-
rama alpino às margens do Lago Lucerna. 
Caminhe, com seu guia, pelos lugares mais 
importantes da cidade, como a ponte me-

1

2

3

dieval “Kapellbrücke”, uma das mais antigas 
pontes de madeira da Europa. Continuação 
para Brienz para conhecer seus escultores de 
madeira e suas belas esculturas. Em seguida, 
viagem para Interlaken, localizada no sopé da 
Montanha Jungfrau. À noite, curta um jantar 
privado dentro da cabine do teleférico. En-
quanto o prato principal é servido, o telefé-
rico sobe, oferecendo uma vista espetacular 
sobre as montanhas e o pôr do sol sobre a vila 
de Grindelwald.

  Interlaken - Jungfraujoch ou 
Schilthorn - Berna

O que seria a Suíça sem as montanhas dos Al-
pes? Para aproveitar uma paisagem inesque-
cível, poderá subir a montanha Jungfrauch-
joch - o topo da Europa, com 3.454 metros 
de altura. Aqui encontrará gelo e neve o ano 
inteiro, e a estação ferroviária mais alta da 
Europa. Outra opção seria subir a montanha 
Piz Gloria (Schilthorn) onde é possível conhe-
cer o mundo de James Bond. Várias cenas do 
filme „007, a serviço secreto de Sua Majes-
tade“ foram gravadas em Piz Gloria. A vista 
das montanhas Eiger, Mönch e Jungfrau são 
espetaculares. Durante a tarde partida de In-
terlaken bordeando o lago de Thun para che-
gar à cidade de Berna, localizada às margens 
do rio Aare e a capital de Suíça.

4

 R Chocolates, queijos e relógios...
 R A Suíça é conhecida como um destino turístico de alto nível
 R Viagem em carro de primeira classe, guia à sua disposição e hospedagem em  
 hotéis exclusivos

Suíça de Luxo

  Genebra - Zermatt
Continue a Zermatt, um dos vilarejos 

mais famosos nos Alpes suíços. Seguindo o 
vale do rio Rhone, chegada a Tasch. A partir 
de lá, viagem de trem a Zermatt, localizada 
no sopé da impressionante montanha de 
Matterhorn. Como lá automóveis não são 
permitidos, a cidade conseguiu manter seu 
caráter original. 

  Zermatt - Gornergrat - Lugano
Descubra as impressionantes paisagens 

panorâmicas do Gornergrat, que está numa 
altitude de 3.089 m. A vista ao Matterhorn e 
aos Alpes suíços é extraordinária. Pela tarde 
continuação a Lugano na região do Ticino. 
Esta área combina a qualidade da Suíça com 
a alegria do Mediterrâneo. Ao passear pelo 
calçadão, ao longo das margens do Lago Lu-
gano e dos becos da cidade, sentirá como se 
estivesse na Itália. 

  Lugano - Zurique
Aproveite o tempo livre para conhecer 

Lugano ou fazer um passeio de barco pelo 
Lago. A tarde retorno ao aeroporto de Zu-
rique, com uma breve pausa em Bellinzona, 
famosa por seus impressionantes castelos 
medievais.

7

8

9Viagem Privada
Viagem de Luxo: 

9 Dias de/a Zurique
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
Transporte em carro de primeira classe, guia 
de língua portuguesa ou espanhola, hospe-
dagem em hotéis de 5* e todas as visitas e os 
serviços mencionados no programa.

Selfdrive
Viagem de Luxo: 

9 Dias de Berlim a Frankfurt
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
Hospedagem em hotéis de 5*, um carro de 
primeira classe com A/C e quilometragem 
ilimitada

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 10.195,-

4 7.435,-

6 6.539,-

Supl. individual 2.309,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 5.095,-

4 4.595,-

6 4.449,-

Supl. individual 2.309,-

Piz Gloria  | Suíça

Matterhorn  | Suíça

Zurique  | Suíça

Sugestões

 . Também oferecemos ingressos para o 
teatro, ópera ou concertos 

 . Pergunte-nos sobre o serviço VIP no aero-
porto de Zurique

 . Gostaria de ter uma visão única de uma 
das cidades mencionadas? Veja as nossas 
ofertas de passeios privados de helicópte-
ro, em Interlaken com pouso na geleira

 . Podemos adaptar este programa aos seus 
interesses e desejos ou podemos criar 
um roteiro individual de acordo com suas 
preferências e gostos
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Hotéis previstos de 5*

Viena: Hotel Sacher
Dürnstein: Schloss Dürnstein
Salzburgo: Goldener Hirsch
Wörthersee: Schlosshotel Velden
Stegersbach: Falkenstein Balance 
Resort Stegersbach

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

  Salzburgo - Distrito dos Lagos 
(Salzkammergut) - Salzburgo

Descubra a cidade e o local de nascimen-
to do famoso compositor Mozart. Salzburg 
é única, uma interação harmoniosa entre 
paisagem e arquitetura, arte e cultura, bem 
como tradição e modernidade. Passeie pelo 
belo centro histórico, que é dominado pelas 
torres de suas igrejas, fortalezas medievais 
e, acima de tudo, a grande Fortaleza Hohen-
salzburg. A pouco mais de 30 minutos da ci-
dade fica o distrito dos Lagos de Salzburg. 
Curta o passeio de teleférico até o Monte 
Zwölferhorn para uma paisagem maravi-
lhosa do Lago Wolfgang. À noite, retorno 
a Salzburg. Se desejar, podemos organizar 
um jantar de gala acompanhado de música 
clássica ao vivo (não incluído).

  Salzburgo - Wörthersee
Viagem para conhecer o belíssimo lago 

alpino Wörthersee. Localizado na tríplice 
fronteira entre Áustria, Eslovenia e Itália, o 
lago é uma grande atração turística. É o lago 
mais visitado pelos austríacos por causa de 
seu clima quase mediterrâneo, seu ambien-
te animado e sua localização idílica entre 
colinas e montanhas. Passeio pelas cidades 

5

6

  Viena
Chegada ao aeroporto de Viena, recep-

ção pelo seu guia e traslado para o hotel. 
À noite, desfrute de um jantar exclusivo na 
roda-gigante do parque de diversões Prater. 
Em sua cabine privada, curta uma linda vista 
da cidade, em meio de um romântico jan-
tar à luz de velas, preparado especialmente 
para você.

  Viena
Aproveite a capital austríaca em uma fa-

mosa Fiaker, que é uma charrete puxada por 
cavalos, sem dúvidas a melhor maneira de 
curtir o clima histórico de Viena. Esta cidade 
é um dos grandes centros culturais da Euro-
pa e é considerada uma das mais românti-
cas do mundo. Famosa por suas óperas, sua 
arquitetura barroca, sua música, pelo Prater, 
seus belos parques, sua torta de chocolate 
“Sachertorte“ e compositores, como Beet-
hoven, Mozart e Haydn. Visite também o 
Hofburg e o palácio de Schönbrunn.

1

2

    Viena - Krems - Dürnstein
A região vinícola de Krems, as ruínas do 

Castelo de Dürnstein e as paisagens únicas 
do Vale do Danúbio e Wachau farão este dia 
inesquecível. Faça um passeio de barco pelo 
Danúbio e se encante com as belas paisa-
gens. Esta noite se hospedará em um hotel 
castelo: Hotel Schloss Dürnstein.

  Dürnstein - Melk - Linz - Salzburgo
Depois do café da manhã, continuação 

da viagem pelo vale do Danúbio para visitar 
a Abadia Beneditina de Melk, o monumen-
to barroco mais representativo da Áustria. 
Em seguida, continuação em direção a Salz-
burg, no caminho, breve parada para visitar 
Linz. Deixe-se fascinar por suas importantes 
obras arquitetônicas do Renascimento, como 
o grande edifício da Landhaus ou a antiga Câ-
mara Municipal.

3

4

 R A Áustria possui uma herança cultural extraordinária, que abrange a influência  
 de seus países vizinhos
 R Descubra a magnífica paisagem montanhosa dos Alpes e esplêndidas cidades
 R Viagem em carro de primeira classe, guia à sua disposição e hospedagem em  
 hotéis exclusivos

Áustria de Luxo

às margens do lago e hospedagem no espe-
tacular hotel castelo Schlosshotel Velden.

  Wörthersee - Graz - Stegersbach
Depois do café da manhã, continuação 

da viagem a Graz, cidade universitária por 
excelência, que foi nomeada Capital Euro-
peia da Cultura em 2003. Também é conhe-
cida como a Cidade do Design, por conta de 
sua grande quantidade de museus, galerias 
de arte e lojas que vendem artigos de moda 
criados por designers locais e internacio-
nais. Passeio pelo centro histórico de Graz, 
declarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. À noite, poderá relaxar no spa do 
hotel Falkenstein Balance Resort Stegersba-
ch, a cerca de 50 km de Graz, onde ficará 
para o último pernoite. Jantar de despedida 
no hotel ou em um dos excelentes restau-
rantes da cidade.

  Stegersbach - Graz - Viena
Pela manhã tempo livre em Graz para 

conhecer mais de sua vida cultural ou para
subir ao Schlossberg que oferece uma vista 
panorâmica da cidade. Na parte da tarde,
continuação a Viena, o passeio termina no 
aeroporto.

7

8
Viagem Privada

Viagem de Luxo: 
8 Dias de/a Viena

Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
Transporte em carro de primeira classe, guia 
de língua portuguesa ou espanhola, hospe-
dagem em hotéis de 5* e todas as visitas e os 
serviços mencionados no programa.

Selfdrive
Viagem de Luxo: 

8 Dias de Berlim a Frankfurt
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
Hospedagem em hotéis de 5*, um carro de 
primeira classe com A/C e quilometragem 
ilimitada

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 7.185,-

4 5.225,-

6 4.505,-

Supl. individual 1.819,-

Viena | Áustria

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 3.615,-

4 3.349,-

6 3.195-

Supl. individual 1.819,-

Sugestões

 . Também oferecemos ingressos para o 
teatro, ópera ou concertos

 . Pergunte-nos sobre o serviço VIP no  
aeroporto de Viena

 . Gostaria de ter uma visão única de uma 
das cidades mencionadas? Veja as ofertas 
de passeios privados de helicóptero

 . Podemos adaptar este programa aos seus 
interesses e desejos ou podemos criar 
um roteiro individual de acordo com suas 
preferências e gostos

Viena | Áustria
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Hotéis previstos de 5*

Viena: Hotel Sacher
Salzburgo: Goldener Hirsch
Garmisch-Partenkirchen: Schloss Elmau
Munique: Beyond by Geisel
Baden-Baden: Brenner´s Park
Interlaken: Victoria Jungfrau Grand Hotel
St. Moritz: Badrutt‘s Palace 
Zermatt: Mont Cervin Palace
Montreux: Le Montreux Palace

Preços 

Preços por pessoa em €. As tarifas não 
são válidas durante feiras, congressos e 
eventos.

  Munique - OUTLETCITY Metzingen - 
Baden-Baden

Viagem para o OUTLETCITY Metzingen e 
aproveite um luxuoso dia de compras. Ser-
viço VIP ou dicas por um assistente pessoal 
de compras está incluído. Inspire-se junto 
com seu assistente pessoal pelas mais de 
70 marcas premium e luxo. Depois, viagem 
para Baden-Baden.

  Baden-Baden - Baiersbronn 
(Floresta Negra) - Baden-Baden

Passeie pela cidade de Baden-Baden. A an-
tiga residência de verão da nobreza euro-
péia, conhecida mundialmente como uma 
elegante estação hidrotermal e seu Cassino. 
À tarde, conhecerá Baiersbronn, no coração 
da Floresta Negra. Baiersbronn é o paraíso 
gourmet por excelência da Alemanha, gra-
ças às oito estrelas Michelin que têm seus 
restaurantes de renome internacional.

  Baden-Baden - Vogtsbauernhof - 
Cachoeira de Triberg - Interlaken 

Hoje conhecerá a Floresta Negra mais a 
fundo. Parada no fascinante museu ao ar 
livre „Vogtsbauernhof“, lugar em que a his-
tória e a cultura da Floresta Negra ganham 
vida. Continuação a Triberg, onde as maio-
res cachoeiras da Alemanha estão localiza-
das. No caminho para Interlaken, parada 
na Basiléia ou em Berna.

      Interlaken - Jungfraujoch 
ou Schilthorn - Interlaken

Para apreciar uma vista inesquecível, pode-
rá subir a montanha de Jungfrauchjoch - o 
topo da Europa, com 3.454 metros de al-
tura. Aqui você encontra gelo e neve o ano 
inteiro, e a estação ferroviária mais alta da 
Europa. Outra opção, seria subir a monta-
nha Piz Gloria (Schilthorn), onde é possível 
conhecer o mundo de James Bond. A pai-
sagem das montanhas Eiger, Mönch e Jung-
frau são espetaculares.

      Interlaken - Lucerna - St. Moritz
Lucerna é uma cidade com um im-

pressionante panorama alpino às margens 
do Lago Lucerna. Caminhe, com seu guia, 
pelos lugares mais importantes da cidade, 
como a ponte medieval “Kapellbrücke”, 
uma das mais antigas pontes de madeira 
da Europa. Continuação para St. Moritz.
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  Viena
Chegada ao aeroporto de Viena, recep-

ção pelo seu guia e traslado ao hotel. Um ex-
traordinário passeio panorâmico te espera em 
seu primeiro dia na capital austríaca: conhe-
cerá a cidade de Viena de Fiaker, uma típica 
charrete puxada por cavalos. Visite também o 
Palácio de Hofburg, o antigo centro político do 
Império Habsburgo, que hoje respira cultura e 
história em todos os cantos. Depois, caminhe 
pelos jardins do Palácio de Schönbrunn, um 
dos mais belos edifícios barrocos da Europa.

  Viena - Melk - Linz - Salzburgo
Saída de Viena e continuação da viagem 

pelo Vale do Wachau, declarado Patrimônio 
Mundial pela UNESCO. A atração mais im-
portante nesta área é a monumental Abadia 
de Melk, uma abadia beneditina fundada no 
século XI. Depois, viagem a Salzburg, no ca-
minho terá uma breve parada em Linz. 

    Salzburgo - Distrito dos Lagos - 
Salzburgo 

Descubra a cidade e o local de nascimento do 
famoso compositor Mozart. Salzburg é único, 
uma interação harmoniosa entre paisagem 
e arquitetura, arte e cultura, bem como tra-
dição e modernidade. À tarde, viagem para 
o belo distrito dos Lagos. Curta o passeio de 
teleférico até o Monte Zwölferhorn para uma 
paisagem maravilhosa do Lago Wolfgang. Se 
desejar, podemos organizar um jantar de gala 
acompa-nhado de música clássica ao vivo (não 
incluído).

1

2
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  Salzburgo - Berchtesgaden - 
Garmisch-Partenkirchen

A viagem continua, tendo como pano de fun-
do os Alpes da Baviera, com seus picos neva-
dos, vales e magníficas paisagens panorâmi-
cas. Em Berchtesgaden existe a possibilidade 
de visitar o Ninho da Águia. Garmisch Parten-
kirchen, a capital dos esportes de inverno e 
dos Jogos Olímpicos, é o destino final hoje. 
Hospedagem no hotel Schloss Elmau *****, 
idilicamente localizado no meio dos Alpes.

  Garmisch-Partenkirchen - 
Neuschwanstein - Munique 

Pela manhã, visite o Castelo de Neuschwa-
nstein. O castelo mais famoso da Alemanha, 
que foi construído por Louis II, conhecido 
como o rei louco por sua personalidade for-
te e excentricidades. Pela tarde, viagem a 
Munique, capital da Bavária e casa da marca 
de carros BMW.

  Munique
Pela manhã visita da cidade, conhecerá 

a famosa praça Marienplatz, o principal cen-
tro de Munique e a sede da Prefeitura. Tam-
bém visitará a Catedral de Nossa Senhora e 
o mercado gourmet “Viktualienmarkt”, um 
verdadeiro prazer para todos os sentidos. 
Não se esqueça de passear pela elegante 
avenida “Maximilianstrasse”, com inúmeras 
boutiques de famosas marcas internacionais. 
À noite sugerimos que suba à Torre Olímpica, 
para jantar no excelente restaurante “181”, 
que oferece uma paisagem espectacular so-
bre toda a cidade e os Alpes.

4
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 R Conheça e descubra a Alemanha, Suíça e Áustria em grande estilo!
 R A Europa Central te espera com cidades cheias de tesouros arquitetônicos
 R Viagem em carro de primeira classe, guia à sua disposição e hospedagem em  
 hotéis exclusivos

Alemanha, Suíça e Áustria 
de Luxo

      St. Moritz - Glacier Express 
(Excellence Class) - Zermatt

Pela manhã, viagem com o famoso Glacier 
Express na „Excellence Classes“. Um passeio
de trem pelos Alpes Suíços nunca foi tão lu-
xuoso. Assento na janela, com uma magnífi-
ca vista panorâmica e um menu de 5 pratos 
com seleção de vinhos regionais está incluí-
do. Durante toda a viagem, um concierge irá 
atendê-lo. Chegada a Zermatt, no sopé da 
impressionante montanha de Matterhorn.

      Zermatt - Gornergrat - Zermatt
Zermatt, é um dos vilarejos mais 

famosos nos Alpes suíços. Como lá auto-
móveis não são permitidos, a cidade con-
seguiu manter seu caráter original. Subida 
ao Gornergrat numa altitude de 3.089 m 
em teleférico. A vista ao Matterhorn e aos 
Alpes suíços é extraordinária.

      Zermatt - Glacier 3000 - Montreux
No caminho para Montreux, encon-

trará uma ponte suspensa que une dois 
picos: o Peak Walk by Tissot. Ela está locali-
zada no Glacier 3000, que te convida a par-
ticipar de uma aventura. A ponte oferece 
uma vista deslumbrante sobre os Alpes. A 
partir daqui, você pode ver as montanhas 
Matterhorn, o Mont Blanc, o Eiger, o Mönch 
e o Jungfrau.

      Montreux - Gruyéres - 
Broc - Montreux

Visite as aldeias idílicas de Gruyères e Broc. 
Em Gruyéres é produzido um dos queijos 
mais apreciados na Suíça e em Broc um 
dos chocolates mais requintados do mun-
do, „Maison Cailler“. A encantadora cidade 
de Montreux está localizada às margens do 
Lago de Genebra. Desfrute de um passeio 
com vista para os Alpes e a região dos vi-
nhedos de Lavaux.

      Montreux - Genebra
Antes de embarcar em sua viagem de 

volta, aproveite uma pausa na cidade de Ge-
nebra. Conhecerá seus belos parques ao lon-
go do lago e a sede européia da ONU. Aqui 
encontrará relógios de prestigio como Car-
tier, Patek Philippe e Rolex, joalherias e lojas 
de grife como Gucci, Versace e Louis Vuitton. 

12
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Viagem Privada
Viagem de Luxo: 

16 Dias de Viena a Genebra
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
Transporte em carro de primeira classe, guia 
de língua portuguesa ou espanhola, hospe-
dagem em hotéis de 5* e todas as visitas e os 
serviços mencionados no programa.

Selfdrive
Viagem de Luxo: 

16 Dias de Viena a Genebra
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui:
Hospedagem em hotéis de 5*, um carro de 
primeira classe com A/C e quilometragem 
ilimitada

Viagem Privada (com guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 18.095,-

4 13.785,-

6 12.205,-

Supl. individual 3.825,-

Selfdrive (sem guia)
Temporada: 01.01.2022 - 31.03.2023 

Saídas: Diariamente

N° de participantes

2 12.095,-

4 10.745,-

6 10.149,-

Supl. individual 3.825,-

Glacier Express „Excellence Class“ | Suíça

Sugestões

 . Também oferecemos ingressos para o 
teatro, ópera ou concertos

 . Pergunte-nos sobre o serviço VIP no  
aeroporto de Viena e Genebra

 . Gostaria de ter uma visão única de uma 
das cidades mencionadas? Veja as ofertas 
de passeios privados de helicóptero

 . Podemos adaptar este programa aos seus 
interesses e desejos ou podemos criar 
um roteiro individual de acordo com suas 
preferências e gostos
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Miller Incoming GmbH
Miller Incoming GmbH atua como intermediário entre as companhias 
de transporte, hotéis, ou qualquer outro provedor ou pessoa particu-
lar. Estas Condições Gerais determinarão - sujeito a acordos suplemen-
tares adicionais - a relação contratual entre a Miller Incoming GmbH e 
o cliente. Quaisquer termos de contratação do cliente que desviarem 
do presente documento ficam aqui expressamente nulos.

Política de Privacidade / Proteção de Dados
Você como sócio da B2B, tem a obrigação de informar seus clientes 
que, conforme o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu 
(RGPD), os dados de seus clientes serão enviados aos provedores da 
Miller Incoming como parte de nosso processo de reserva.

Documentação
É responsabilidade de cada viajante o porte de um passaporte válido 
e dotado de todos os vistos e requisitos necessários. O organizador 
se isenta de toda a responsabilidade em caso de que o viajante seja 
deportado por não cumprir algum dos requisitos exigidos ou por anor-
malidades em seu passaporte, ficando por conta do viajante qualquer 
gasto que se origine, aplicando-se assim as condições estabelecidas 
para cancelamento e anulação voluntária de serviços.

Selfdrive Tours
No momento da retirada do veículo alugado, o motorista deve apre-
sentar um documento de carteira de habilitação nacional válido que 
possua há pelo menos 1 ano. Recomenda-se fortemente a apresenta-
ção de Carteira de Habilitação Internacional (IDP) para locadores que 
não sejam da União Europeia. Além desta, exige-se também a apre-
sentação de documento de identificação com foto (passaporte, etc.) 
junto com um cartão de crédito válido. Além disso, é necessário apre-
sentar um documento de identidade com foto junto com um cartão 
de crédito válido. Os motoristas devem ter pelo menos 25 anos de ida-
de. Uma sobretaxa para motoristas entre 18 e 24 anos será aplicada.

Vouchers
Depois de receber o pagamento total de uma reserva enviaremos por 
correio eletrônico nossos vouchers. Os clientes deverão apresentá-los 
nos hotéis ou aos guias. Em caso de emitir seus próprios vouchers, 
os mesmos devem incluir a seguinte nota: „reservation and payment 
through Miller Incoming GmbH“.

Hotéis
Todos os hotéis em nossos tours foram escolhidos cuidadosamente. 
A maioria dos hoteis fica localizada no centro da cidade, e o café da 
manhã está sempre incluído. A maioria dos hoteis na Alemanha não 
oferecem ar-condicionado, e o acesso à internet é geralmente pago 
separadamente. Os hoteis geralmente oferecem quartos single ou 
double para não-fumantes; quartos triple e com duas camas de sol-
teiro não são padrão. No entanto, uma cama adicional/separada pode 
ser fornecida mediante solicitação. O horário de check-in é geralmen-
te às 15:00 e o check-out ao meio-dia. Todos os hoteis selecionados 
para os programas estão sujeitos a mudança. Se for necessária uma 
alteração por qualquer motivo, os clientes serão hospedados em ho-
téis similares previstos, tanto em categoria como em preço. Em datas 
de feiras, congressos e eventos especiais a hospedagem poderá estar 
localizada nos arredores das cidades. As visitas e excursões normal-
mente não serão afetadas por estes eventos.

FREESALE Escapadas
- O Freesale é apenas válido com cadastro de Miller Incoming
- Freesale só é permitido durante as datas de venda livre de acordo 
com o nosso calendário de freesale
- A Miller enviará periodicamente o calendário Freesale
- Freesale é limitado a 3 quartos e 6 pax por dia e por operadora 
- Taxa de cancelamento de 50 euros no momento da reserva
- Freesale requer a solicitação de reserva até 4 semanas antes da 
chegada
- Garantimos a categoria do hotel, não garantimos um hotel em si
- Os hotéis terão localização central, exceto em ocasiões especiais, 
mas sempre o mais próximo possível

Transporte
O transporte nos nossos tours é feito de carro, minivan ou ônibus de 
turismo dependendo do número de passageiros. Se o número de par-
ticipantes inscritos em um circuito é muito limitado, com o intuito de 
cumprir nosso compromisso de „Saídas Garantidas“, a Miller Incoming 
GmbH poderia lhe conceder o transporte em veículo particular ou mi-
nivan conduzida por nosso guia.

Serviços e excursões
Para reservas individuais, como traslados e excursões, se aplicada as 
condições do nosso tarifário de serviços „Traslados e Excursões“.

Bagagem
Cada passageiro tem direito a uma peça de bagagem de tamanho 
médio com peso máximo de 30 kg por pessoa. O transporte de ex-
cesso de bagagem estará sujeito à disponibilidade de espaço. Caso a 
bagagem supere a capacidade de carga do veículo, o viajante terá que 
deixar uma parte de sua bagagem ou pagar pelo transporte adicional 
(por exemplo um taxi). A bagagem será transportada por conta e ris-
co do usuário. A organização não é responsável por perdas, roubos 
ou danos de bagagem que venham a acontecer durante a viagem. 
Recomenda-se aos viajantes que estejam presentes em todos os mo-
mentos em que suas bagagens estiverem sendo manuseadas. Com 
relação ao transporte de bagagem por via aérea, marítima ou fluvial, 
aplicam-se as condições das companhias transportadoras, conforme 
especificados na passagem do viajante. Em caso de dano ou extravio, 
recomenda-se apresentar queixa imediatamente junto à companhia 
responsável pelo transporte. Gostaríamos de lembrar os passageiros 
de que são responsáveis por seus pertences.

Guia de turismo de língua espanhola ou portuguesa
Os viajantes serão acompanhados por um guia de turismo de língua 
espanhola ou portuguesa durante todo o período de viagem, salvo 
declaração específica do contrário (ou um guia-motorista, para grupos 
com até 7 participantes). Todos os nossos guias possuem vasta expe-
riência e são especialmente treinados para cada programa de viagem.

Condições especiais para crianças
Em geral (confirmar antes da reserva), crianças de menos de 2
anos pagam 10% do valor cheio, e crianças entre 2 e 12 anos rece-
berão um desconto de 20%, com a condição de que compartilhemo 
quarto duplo com dois adultos. Em cada quarto duplo se permite só 
uma criança.

Temporadas
A chegada dos passageiros é possível até o último dia da temporada 
mencionada em cada viagem

Condições Gerais
Pagamentos
Todos os serviços solicitados deverão ser pagos em sua totalidade nos 
prazos mencionados a seguir, de acordo com as seguintes condições:
Saídas Garantidas, viagens de trem, hotéis e escapadas*
100% até 21 dias antes da chegada (exceto em datas de feiras, congressos 
etc.)

Viagens privadas ou sob medida, e viagens em grupo*
30% até 90 dias antes da chegada
70% até 21 dias antes da chegada

Feiras, congressos e eventos
100% no momento da confirmação

* Para as reservas durante dias de feiras, congressos e eventos necessita-
mos o pagamento obrigatório de 100% do valor. 

O não cumprimento desse importantíssimo requisito dá todos os direitos 
ao organizador de não aceitar o passageiro no momento de sua apre-
sentação. 

Até uma quantia de 5.000,- € o pagamento deverá ser efetuado via cartão 
de crédito (Mastercard, VISA ou AMEX) ou por transferência bancária. O 
custo para transferência bancária deverá ser coberto 100% por parte do 
cliente. (Modalidades de transferência SWIFT „OUR“: Todas as despesas 
do pagador, também as despesas do banco do beneficiário). A partir de 
5.000,- € o pagamento deve ser efetuado via transferência bancária. Para 
pagamentos com Mastercard ou VISA adicionamos 2%, com AMEX 3% 
sobre o preço total.  

Caso os adiantamentos ou o valor total remanescente não sejam pagos 
pelo cliente dentro do período acordado, a Miller Incoming poderá se re-
cusar a prestar os serviços, e, após a concessão de prazo razoável, retirar-
-se do contrato uma vez que o serviço ainda não foi prestado. Neste caso, 
a Miller Incoming GmbH faturará ao cliente os custos de cancelamento 
conforme previsto no item “Cancelamentos”.

Alteração dos Serviços
A Miller Incoming GmbH terá o direito de alterar os serviços contratados 
em casos de sérios motivos que ocorram após a contratação e tornem tais 
alterações inevitáveis. Nenhuma alteração ou desvio poderá ser admitida 
que afete substancialmente o caráter geral da prestação de serviços com 
relação aos serviços de pacote - ou que sejam inaceitáveis ao cliente em 
consideração de interesses mútuos, ou discriminatórios sob o princípio 
da boa-fé. As provisões de garantia permanecerão intactas na medida em 
que tais serviços alterados possuam falhas e defeitos. A Miller Incoming 
GmbH deverá informar o cliente imediatamente sobre alterações con-
templadas na oração 1 destes termos.

Cancelamentos
Cancelamentos devem ser enviados de forma escrita. Os custos de anula-
ção são: (custos por pessoa sobre o valor total por 
passageiro)*

Saídas garantidas (sem Polonia), viagens particulares
Cancelamento até 30 dias antes da chegada .............................  sem custo
Cancelamento de 29 a 20 dias antes da chegada ................................. 10%
Cancelamento de 19 a 15 dias antes da chegada ................................. 25%
Cancelamento de 14 a 10 dias antes da chegada ................................. 30%
Cancelamento de 9 a 7 dias antes da chegada ..................................... 50%
Cancelamento de 6 a 0 dias antes da chegada ..................................... 95%

Saídas garantidas (reservas a partir de 5 quartos)*
Cancelamento até 60 dias antes da chegada .............................. sem custo
Cancelamento de 59 a 40 dias antes da chegada ................................. 10%
Cancelamento de 39 a 20 dias antes da chegada ................................. 30%
Cancelamento de 19 a 7 dias antes da chegada ................................... 50%
Cancelamento de 6 a 0 dias antes da chegada ..................................... 95%

Alemanha e Polônia*
Cancelamento até 90 dias antes da chegada .............................. sem custo
Cancelamento de 89 a 30 dias antes da chegada ..............................200,-€
Cancelamento de 29  a 20 dias antes da chegada ................................ 30%
Cancelamento de 19 a 15 dias antes da chegada ................................. 40%
Cancelamento de 14 a 7 dias antes da chegada ................................... 50%
Cancelamento de 6 dias a 0 dias antes da chegada .............................. 95%

FIT - hotéis, serviços, escapadas Alemanha, Suíça e
Áustria e Viagens de Trem Alemanha*
Cancelamento até 30 dias antes da chegada .............................. sem custo
Cancelamento de 29 a 20 dias antes da chegada ................................. 10%
Cancelamento de 19 a 15 dias antes da chegada ................................. 50%
Cancelamento de 14 dias ou menos antes da chegada ....................... 95%

Viagens de Trem Suíça*
Cancelamento após a confirmação até 45 dias antes da chegada:  ...100€
Cancelamento de 44 a 35 dias antes da chegada:  ............................... 30%
Cancelamento 34 - 25 dias antes da chegada:  ...................................... 50%
Cancelamento 24 - 20 dias antes da chegada:  ...................................... 75%
Cancelamento 19 - 0 dias antes da chegada:  ........................................ 95%

(* Condições não válidas durante feiras, congressos e eventos)
Viagens em grupo sob medida. Ver os termos e condições específicas 
para cada tour.

Reservas durante feiras, congressos e eventos. Dependendo da oferta.

Número de Participantes
Caso não se alcance o número mínimo de participantes publicado em 
nossos tours até 4 semanas antes do início do tour, Miller Incoming 
GmbH se reserva ao direito de suspender o tour. Miller Incoming GmbH 
se compromete de informar de forma imediata ao cliente o motivo do 
cancelamento. O cliente receberá uma oferta de recolocação ou então o 
reembolso de 100% do valor pago.

Alterações na reserva
Quaisquer alterações em reservas que tenham sido previamente con-
firmadas (data de chegada ou partida, condições de viagem, etc.) que 
ocorram mais de 4 semanas antes da execução planejada dos serviços 
estão sujeitas a uma multa de € 50, exceto caso a Miller Incoming com-
prove ter incorrido em despesas maiores que este valor. Requisições de 
alteração de reserva feitas pelo cliente em até 4 semanas antes da exe-
cução planejada dos serviços podem ser honradas - se possível for - ape-
nas através da retirada da reserva e sua simultânea refeitura. Isto não se 
aplica a requisições de alteração que envolvam apenas custos menores. 
Se um passageiro desejar alterar sua viagem significativamente durante 
a viagem, quaisquer alterações deverão ser confirmadas e aplica-se uma 
multa de € 70, exceto caso a Miller Incoming comprove ter incorrido em 

despesas maiores que este valor. O passageiro também será responsável 
por quaisquer possíveis custos cobrados por prestadores de serviço como 
resultado de quaisquer cancelamentos ou alterações.

Responsabilidade Limitada
Por força legal, a Miller Incoming GmbH será responsável por danos à 
vida, corporais e de saúde resultantes de violações intencionais ou incon-
sequentes das obrigações da Miller Incoming GmbH, seus representan-
tes legais ou agentes e representantes. A Miller Incoming GmbH deverá 
também ser responsável por quaisquer danos não cobertos pela oração 1 
mas que resultem de violações intencionais ou inconsequentes das obri-
gações da Miller Incoming GmbH, seus representantes legais ou agentes 
e representantes - em conformidade com as regulações legais em vigor. 
A responsabilidade por danos materiais e perdas financeiras resultantes 
será limitada ao preço por pessoa do serviço prestados pela Miller Inco-
ming GmbH, mesmo em caso de violação de uma obrigação contratual 
significativa. As limitações de responsabilidade acima aplicar-se-ão simi-
larmente em favor de pessoas jurídicas, representantes legais ou outros 
agentes e representantes da Miller Incoming GmbH. Em outros aspectos, 
exclui-se responsabilidade pela Miller Incoming GmbH, salvo se requerida 
por lei. O cliente manterá a Miller Incoming GmbH isenta e indenizada 
contra qualquer reivindicação de qualquer terceira parte contra a Miller 
Incoming GmbH que seja baseada em circunstâncias situadas na esfera 
do cliente.

Direito de Rescisão pela Miller Incoming GmbH
A Miller Incoming GmbH poderá rescindir o presente contrato sem aviso 
prévio caso viajantes individuais perturbem gravemente a viagem apesar 
dos avisos da Miller Incoming GmbH, ou se comportem de tal maneira 
que justifique uma rescisão imediata do contrato. Em caso de rescisão 
pela Miller Incoming GmbH, a última ainda terá direito ao pagamento 
do preço, a ser compensado de quaisquer despesas economizadas e 
benefícios obtidos a partir do diferente uso dos serviços não utilizados - 
incluindo quaisquer montantes creditados pelos prestadores de serviços. 

Força maior
Em caso de que o serviço contratado não possa ser concluído devido a 
motivos de força maior, como guerra, greve, catástrofes etc., ou devido 
a algum perigo eminente, como subidas ou descidas do nível do mar/rio, 
ou obstrução de algum canal por onde passe água, o cliente e o Miller 
Incoming GmbH terá o direito de reincidir o contrato. A Miller Incoming 
GmbH poderá requisitar compensação razoável de provimentos e despe-
sas incorridas até então - dependendo do respectivo preço total. O cliente 
não terá direito algum à compensação.

Serviços não inclusos
Geralmente não inclusos, salvo menção do contrário: Carregamento de 
malas, seguros, refeições e bebidas, gorjetas, despesas pessoais e taxas 
de entrada não mencionadas.

Seguro de viagem
Em nossos programas não está incluído o seguro de viagem. Aconselha-
mos contratar esse serviço em seu país antes de iniciar a viagem. Sua 
agência de viagens lhe oferecerá informações a respeito.

Discrepâncias
Miller Incoming GmbH não se responsabiliza, e não aceitará reclamações, 
em caso de discrepâncias entre os preços e informações orais e escritas. 
Neste caso, aplicam-se as informações por escrito com relação a quais-
quer acordos adicionais que tenham sido celebrados de forma eletrônica 
com explícita relação a isto.

Reclamações
No caso de surgir algum descumprimento em relação ao nosso programa, 
pedimos que informem ao nosso guia acompanhante ou co-responsável, 
ou que nos chamem em nosso telefone de emergência para que possa-
mos tratar de buscar uma solução o mais rápido possível para o proble-
ma, sendo necessário assim mesmo uma nota por escrito que indica o 
descumprimento. Solicitamos levar em conta que é necessário um prazo 
de tempo suficiente para que a empresa solucione o problema em ques-
tão. Se não for cumprido esse aspecto, a responsabilidade pela prova dos 
acontecimentos que se reclamem corresponderá ao consumidor. Miller 
Incoming GmbH se compromete a responder todos as cartas ou reclama-
ções que receba nos 30 dias posteriores à data de término da viagem e 
não atenderá reclamações recebidas posteriormente à data indicada. Se 
aplicarão as leis alemãs.

Disposições gerais
Salvo outros acordos individuais, o inteiro teor do acordo entre a Miller 
Incoming GmbH e o cliente deverão ser governados pelas leis da Ale-
manha. O foro exclusivo para dirimir todas as reivindicações resultantes 
ou relacionadas ao presente contrato fica aqui acordado como sendo o 
domicílio da Miller Incoming GmbH. Caso alguma disposição do presente 
instrumento se torne inválida, tal fato não resultará na invalidade do con-
trato como um todo.

Miller Incoming GmbH
Millerhof 2-5 · 88281 Schlier, Alemanha
Tel. +49 (0)75 29/97 13-60 · Fax +49 (0)75 29/97 13-53
info@miller-incoming.de
www.miller-incoming.de 
Registro de comércio: Ulm, HRB 551623
N° de fazenda: DE147356713
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