ALEMANHA FABULOSA – 11 DIAS
24.08 A 03.09.2019
Berlim | Colônia | Cruzeiro no Rio Reno |
Rudesheim | Frankfurt | Heidelberg |
Friburgo (Freiburg) | Floresta Negra |
Stuttgart | Rotemburg | Nuremberg |
Munique | Lisboa
Dia 1 - 24.08.2019 – Belo Horizonte | Lisboa - Traslado
ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves - CONFINS,
para embarque em vôo Internacional da TAP com
destino a Lisboa (traslado ao aeroporto com o mínimo
de 15 pessoas). Jantar a bordo.
Dia 2 – 25.08.2019 – Lisboa | Chegada a Berlim Chegada ao aeroporto de Berlim e traslado ao hotel.
Restante do dia livre para os primeiros contatos com a
cidade. À noite, sugerimos um passeio opcional para
visitar o centro da vida noturna de Berlim, o novo e o
antigo - a Postdamer Platz e o Bairro Judeu. Nota
importante: De forma a garantir a sua participação no
passeio noturno (opcional), aconselhamos que a sua
chegada no aeroporto de Berlim seja até às 17h00.
Dia 3 – 26.08.2019 - Berlim - Café da manhã e visita da
cidade, com destaque para: Alexanderplatz (coração da
antiga Berlim Leste), e partes do famoso Muro de
Berlim (construído pelos alemães de Leste, que
separava não só as duas cidades, como todo um
sistema econômico e político). Passaremos ainda pelas
catedrais Protestante e Católica, a ilha dos Museus, a
avenida Unter den Linden, a Universidade Humboldt, o
Teatro da Ópera, as Portas de Brandemburgo (arco
triunfal erguido no séc. XVIII), o Reichstag (atual
parlamento alemão recentemente restaurado), e a
Kurfürstendamm, centro de comércio e de
entretenimento da cidade. Pela tarde, sugerimos
participar de uma excursão opcional a Potsdam, com
visita de um dos palácios imperiais, e com passeio pelos
magníficos jardins do Palácio de Sanssouci.
Dia 4 – 27.08.2019 - Berlim / Colônia - (580 km | +ou4:35 minutos de viagem) - Após o café da manhã,
continuação de nossa viagem em direção a Colônia.
Passagem junto de Hannover, cidade com um passado
de alianças dinásticas com Inglaterra, e percurso
através das belas paisagens de florestas da região da

Baixa Saxônia. Parada para almoço livre. Chegada em
Colônia durante a tarde, importante cidade no Vale do
Rio Reno. Tempo livre para descobrir esta antiga
colônia romana, célebre pela sua catedral, que alberga
as relíquias dos 3 Reis Magos. Hospedagem.
Dia 5 – 28.08.2019 - Colônia / Cruzeiro no Reno /
Rudesheim / Frankfurt – (200 km | +ou- 2:30 minutos
de viagem) - Café da manhã. Saída em direção ao Vale
do Reno e embarque num maravilhoso cruzeiro, com
um percurso encantador, ladeado de castelos e aldeias
típicas, que nos fará recordar as lendas dos irmãos
Grimm e histórias de cavaleiros e fadas. Desembarque
em Rüdesheim e continuação em direção à cidade de
Frankfurt, a capital financeira da Alemanha e cidade
natal de Goethe. Tempo livre para passear pela cidade,
conhecendo a Praça Romerberg, onde em 1933 os
nazistas queimaram milhares de livros, rodeada pelos
lindos edifícios em enxaimel, com a Prefeitura, a Ópera
e a igreja de S. Nicolau. Hospedagem.
Dia 6 – 29.08.2019 - Frankfurt / Heidelberg / Friburgo
(Freiburg) – (290 km | +ou- 3:15 minutos de viagem) Café da manhã. Continuação da viagem entrando no
estado de Hesse, onde nasceram os famosos irmãos
Grimm, autores de uma coletânea de contos infantis,
como Hansel e Gretel e Cinderela. Chegada a
Heidelberg e breve passeio a pé pelo centro desta
cidade universitária, capital do estado de BadenWürtenberg. Tempo livre. Em seguida entraremos na
região da Floresta Negra com destino à capital da
região, a cidade de Friburgo. Tempo livre no centro
histórico. Hospedagem na região de Friburgo.
Dia 7 – 30.08.2019 - Friburgo (Freiburg) / Floresta
Negra / Stuttgart – (210 km | +ou- 2:40 minutos de
viagem) - Após o café da manhã, continuação para
Gutach e entrada no museu etnográfico. Tempo livre.
Em seguida, prosseguiremos por belíssimas paisagens
da Floresta Negra, e faremos uma parada em Triberg,
famoso centro de produção de relógios de cuco. De
tarde, continuamos para Stuttgart, importante cidade
industrial e famoso centro editorial. Visita do Museu
Mercedes-Benz, onde poderemos ver a linha temporal
de 130 anos de história da indústria automobilística.
Hospedagem.

Dia 8 – 31.08.2019 - Stuttgart / Rotemburg /
Nuremberg / Munique – (240 km | +ou- 3:00 horas de
viagem) - Café da manhã. Saída para Rotemburg, uma
das mais antigas e encantadoras cidades da Rota
Romântica. Breve passeio de orientação, seguido de
tempo livre. Continuação para Nuremberg, importante
cidade da Alemanha, ligada a figuras ilustres da história
alemã, como Dürer e Wagner. Tempo livre. De tarde,
prosseguimos para Munique, capital do estado da
Baviera, famosa pela sua Oktoberfest e uma das
cidades
mais
encantadoras
da
Alemanha.
Hospedagem.
Dia 9 – 01.09.2019 – Munique - Após o café da manhã,
visita panorâmica da cidade de Munique com destaque
para a Prefeitura, a Praça da Ópera com o Palácio Real,
a Avenida Maximillian e a Königsplatz. Tarde e noite
livres, em que poderá visitar um dos muitos museus
desta cidade, o campo de concentração de Dachau, ou
ainda participar de um passeio opcional a
fim de conhecer os jardins do Palácio Nymphenburg, o
Marstallmuseum (Museu das Carruagens Reais) e ainda
o Parque Olímpico, com subida à Torre Olímpica. À
noite, possibilidade de jantar opcional numa das
tradicionais cervejarias da cidade.
Dia 10 – 02.09.2019 – Munique | Lisboa - Traslado ao
aeroporto de Munique, vigem para Lisboa. Chegada e
traslado ao hotel. Dia livre para passeios com o guia
acompanhante Brasileiro.
Dia 11 – 03.09.2019 – Lisboa | Belo Horizonte –
Traslado ao aeroporto de Lisboa. Viagem de retorno ao
Brasil. Feliz viagem de regresso.
PACOTE INCLUI:
 08 cafés da manhã buffet;
 02 refeições em restaurantes locais, à saber;
 Circuito em ônibus turismo;
 Traslado de chegada e saída;
 Taxas hoteleiras e de serviços;
 Serviço de bagagem nos hotéis (1 mala por
pessoa);
 Acompanhamento durante todo o circuito por
um guia Abreu bilíngue;
 Visitas de cidades incluídas com guia local –
Munique e Berlim;
 Outras cidades e locais, comentados pelo
nosso guia itinerante – Noremberg,
Rotemburg, Stuttgard, Floresta Negra,
Heidelberg, Frankfurt, Rudesheim, Vale do
Reno e Colônia.
 Entradas em museus e monumentos de acordo
com o itinerário: Museu da Mercedes e Museu
Floresta Negra;
 Cruzeiro no Rio Reno;







1 noite em Lisboa com café da manhã;
Traslados de chegada e saída em Lisboa;
Guia Brasileiro acompanhante com o mínimo
de 15 pessoas;
Traslado de ida e volta de cortesia para o
Aeroporto de Confins em ônibus da São José
Viagens, com o mínimo de 15 pessoas;
1 bolsa de viagem São José Viagens.

NOTAS:
As refeições não incluem bebidas;
Roteiro e valores atualizados 07.01.2019.
VALOR DA PARTE TERRESTRE POR PESSOA:
VALOR POR PESSOA EM SUPLEMENTO DE SINGLE
DUPLO + (DIÁRIA EXTRA + (DIÁRIA EXTRA +
+ TRASLADOS LISBOA)
TRASLADOS LISBOA)
1.662,00 EUROS
2.182,00 EUROS
CONSULTAR VALOR DO AÉREO POR PESSOA:
Obs.: Tarifa de sistema, a medida que for vendendo
vamos tarifando e verificando o valor do dia.
VALOR DO AÉREO POR VALOR
TAXA
PESSOA A PARTIR DE:
EMBARQUE POR PESSOA
A PARTIR DE:
USD 1.460,00
USD 160,00
VALOR DO SEGURO VIAGEM POR PESSOA:
USD 55,00 ATÉ 70 ANOS USD 69,00 ACIMA 71
ANOS
FORMAS DE PAGAMENTO (TERRESTRE + AÉREO +
SEGURO):
À VISTA: 3%
PARCELADO: Entrada + taxas, e saldo em 09X sem
juros nos cartões de crédito, boleto ou débito em
conta.
OBS.:





TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E
ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO;
PAGTO COM O CÂMBIO DO DIA;
POSSIBILIDADE DE COMPARTIR APTO, PARA
PESSOAS QUE VIAJAM SOZINHAS;
LUGARES LIMITADOS.

SÃO JOSÉ VIAGENS / ABREU / TAP PORTUGAL
RUA GOITACAZES, 333 – LOJA 01 – CENTRO – BELO
HORIZONTE – MG - (31) 2519.6900 | 2531.9300
www.saojoseviagens.com.br

