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Alemanha Fascinante  

13 dias e 12 noites 
É fácil responder o que fascina quando algumas das obras mais belas do homem ou da natureza fazem parte do roteiro. O Castelo de 

Neuschwanstein é sem dúvida um dos pontos mais impressionantes. O país traz quantidade de atrativos que surpreende. Poucos pensam que 

possa ter essas duas faces: a bucólica em contraponto à cosmopolita, e por essa dualidade, Alemanha é um destino fascinante.  

 

Roteiro 

DIAS 

1 Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Frankfurt (Passagem aérea não incluída, consulte 

nossas excelentes tarifas). 

2 Frankfurt Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16h. Resto do dia livre a 

sua disposição. À primeira vista, Frankfurt é uma cidade que impressiona pelos seus edifícios altos, vista de perto é aconchegante 

e encantadora. Hospedagem 

3 Frankfurt, Rüdesheim, Sankt Goar, Colônia Na manhã traslado a Rüdesheim. Breve recorrido pelo centro histórico da 

cidade. Logo faremos uma viagem de cruzeiro que mostra o trecho mais pitoresco do rio Reno: o vale de Loreley. Depois de 

desembarcar em St. Goar continua a viagem  

em direção da cidade de Colônia. Passeio pela cidade. Hospedagem. 

4 Colônia, Hamburgo Depois do café da manhã partida a Hamburgo. Ao chegar realiza-se uma visita panorâmica da cidade. 

A cidade deve a sua fama mundial 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. 

5 Hamburgo, Berlim Pela manhã tempo livre. Pela tarde traslado a Berlim. Hospedagem. 

6 Berlim Pela manhã, subimos à torre da televisão, onde desfrutamos de uma vista maravilhosa sobre a capital da Alemanha. 

Em seguida, você vai conhecer lugares históricos como a avenida „Unter den Linden“, restos do muro e o Portão de  

Brandemburgo. Também poderá descobrir a parte mais moderna da capital como o Parlamento Alemão e a Praça “Potsdamer 

Platz”. Tarde livre. Hospedagem. 

7 Berlim, Potsdam, Erfurt Depois do café da manhã continuação da viagem a Potsdam, onde visitamos o parque e o Palácio 

de Sanssouci (UNESCO). Seguimos a Erfurt, conhecida como a “Roma da Turíngia” pela sua beleza arquitetônica. Hospedagem. 

http://www.watanabetur.com.br/
mailto:CECILIA@WATANABETUR.COM.BR
mailto:RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR


 

WWW.WATANABETUR.COM.BR 
CECILIA@WATANABETUR.COM.BR OU RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR 

WATANABETUR – RUA VERGUEIRO, 2253 – SALA 1013 (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

8 Erfurt, Frankfurt Depois do café da manhã passeio pela cidade, onde conheceremos 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 Biblia (entrada não incluída). De noite chegamos a Frankfurt. Hospedagem. 

9 Frankfurt, Heidelberg, Floresta Negra Pela manhã traslado à cidade de Heidelberg par visitar ao seu castelo famoso. 

Logo passeio pelo centro histórico. Heidelberg, a cidade universitária mais antiga  

da Alemanha, é um dos lugares mais visitados devido à sua localização idílica às margens do rio Neckar. A viagem prossegue 

para a famosa região da Floresta  

Negra. Hoje à noite teremos uma experiência autêntica: um jantar típico da Floresta Negra, seguido de estada em um maravilhoso 

hotel com localização idílica. Se quiser, você pode fazer um curto passeio até a bela “Ravenna Gorge“ ou ver a capela mais antiga 

da região, ambas ficam ao lado do hotel. Hospedagem. 

10 Floresta Negra, Titisee-Neustadt, Lindau, Kempten breve apresentação sobre a produção de relógios de cuco e em 

seguida uma visita a uma pequena fazenda tradicional, onde podemos saborear queijos regionais e conhecer a vida na Floresta 

Negra. Ao meio-dia, parada no Lago Titisee. Viagem à  

pequena ilha de Lindau no Lago de Constança, da qual terá uma vista maravilhosa aos Alpes. Depois, viagem a Kempten, uma 

antiga cidade romana e metrópole  

da região do Allgäu. Hospedagem. 

11 Kempten, Neuschwanstein, Oberammergau, Ettal, Innsbruck O dia começa com uma visita ao Castelo de 

Neuschwanstein, construído por Luís II, o famoso Rei Louco. Ao meio-dia viagem a Oberammergau, aldeia famosa pela sua 

representação da Paixão e pelo seu artesanato. No caminho visita da Igreja Wieskirche (UNESCO). Pela tarde visita do Castelo de 

Linderhof. Este é um dos três castelos 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 Innsbruck na Áustria, localizada no 

vale do rio Inn e no meio da cordilheira dos Alpes. Hospedagem. 

12 Innsbruck, Munique 

• Depois do café da manhã se fará um passeio turístico por Innsbruck. A capital de Tirol oferece uma arquitetura moderna e edifícios 

históricos os quais convidam a fazer uma viagem fascinante ao passado da família Habsburger. Pela tarde traslado a Munique. 

Hospedagem. 

13 Munique Visita das atrações conhecidas da cidade, finalizando na praça principal “Marienplatz” para admirar a prefeitura com 

seu famoso carrilhão. Munique, capital  

do estado federal da Baviera, é famosa pela sua “Festa da Cerveja” que é festejada no mês de setembro. Tempo livre. Durante a 

noite poderá desfrutar  

um jantar típico. Hospedagem. 

14 Munique, Rothenburg ob der Tauber, Frankfurt Depois do café da manhã saída a Rothenburg ob der Tauber, uma 

das cidades mais bonitas e antigas da “Rota Romântica”. Passeio pela cidade de sonho para os românticos. Continuação da 

viagem a Frankfurt. O tour termina no aeroporto de  

Frankfurt por volta das 18h. (Nota: O voo de volta ao Brasil deverá sair de Frankfurt depois das 21h) 
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Inclui 

· Programa de 12 noites sendo 2 noites em Frankfurt, 1 noite em Colônia, 1 noite em Hamburgo, 2 noites 

em Berlim,  

1 noite em Erfurt, 1 noite na Floresta Negra, 1 noite em Kempten , 1 noite em Innsbruck e 2 noites em Munique; 

· Café da manhã diário; 

· 1 jantar típico (sem bebidas) na Floresta Negra; 

· 1 jantar típico (sem bebidas) bávaro em Munique; 

· Acompanhamento de guia local bilingue espanhol/português*; 

· Traslado de chegada em Frankfurt; 

· Passeio de barco pelo Rio Reno; 

· Entrada ao Palácio de Sanssouci em Potsdam e aos castelos de Heidelberg, Neuschwanstein e Linderhof; 

· Visita a fábrica de relógios de cuco; 

· Visita a fazenda na Floresta Negra com degustação de queijos. 

· Subida à torre da televisão; 

· Visitas e excursões segundo o itinerário. · Programa de 12 noites sendo 2 noites em Frankfurt, 1 noite em Colônia, 1 noite em Hamburgo, 2 

noites em Berlim,  

1 noite em Erfurt, 1 noite na Floresta Negra, 1 noite em Kempten , 1 noite em Innsbruck e 2 noites em Munique; 

· Café da manhã diário; 

· 1 jantar típico (sem bebidas) na Floresta Negra; 

· 1 jantar típico (sem bebidas) bávaro em Munique; 

· Acompanhamento de guia local bilingue espanhol/português*; 

· Traslado de chegada em Frankfurt; 

· Passeio de barco pelo Rio Reno; 

· Entrada ao Palácio de Sanssouci em Potsdam e aos castelos de Heidelberg, Neuschwanstein e Linderhof; 

· Visita a fábrica de relógios de cuco; 

· Visita a fazenda na Floresta Negra com degustação de queijos. 

· Subida à torre da televisão; 

· Visitas e excursões segundo o itinerário. 

Não Inclui 

- Passagens aéreas e suas taxas; 

- Taxas de turismo de entrada/saída cobradas localmente; 

- Taxas governamentais locais cobradas através dos hotéis; 

- Gorjetas a guias, motoristas, garçons, tripulação de navios; 

- Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas; 

- Documentação pessoal (passaporte, vistos, etc); 

- Despesas de maleteiros; 

- Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso de bagagem, etc; 

- Seguro assistência saúde/bagagem; 

- Qualquer ítem não mencionado como incluído; 

- Qualquer iíem mencionado como sugerido ou opcional. 

Opcional 

· Cartão de assistência Gta Euromax. 

Observação 

- Preços válidos para mínimo de 2 pessoas viajando juntas. 

- Acompanhamento de motorista-guia para saídas com menos de 8 pessoas. 

- Em períodos de feiras, congressos ou eventos especiais, a hospedagem poderá ser alterada para os arredores das 

cidades visitadas. As visitas e excursões programas não serão afetadas. 

- Nota: O voo de volta ao Brasil deverá sair de Frankfurt depois das 21h. 

 

Hotéis Previstos 
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Frankfurt: Movenpick Frankfurt City 4* 

Colônia: Hotel Maritim 4* 

Hamburgo: Hotel Novotel Hamburg Alster 4* 

Berlim: Hotel Maritim pro Arte 4* 

Erfurt: Hotel Erfurt Altstadt 4* 

Floresta Negra: Best Western Hotel Hofgut Sternen 3* 

Kempten: BigBox Hotel 4* 

Innsbruck: Hotel Graues Bar 4* 

Munique: Hotel Holiday Inn Munique City Centre 4* 

 

Noites Extras 

Noites Extras (Preços por pessoa em € (EUROS) / por noite, incluindo café da manhã) 
FRANKFURT 

Hotel Movenpick Frankfurt City 
Individual = €  145 
Duplo = € 75 
Triplo = € 70 
 
Nota: Em caso de noites extras reservadas , os traslados NÃO estarão incluidos, deverão ser solicitado. 
Validade: Fevereiro a Outubro 2018. 
  
Todos os preços estão sujeitos à alteração sem prévio aviso em função de oscilações cambiais. Deste modo, os preços definitivos serão 
informados juntamente com a confirmação dos serviços e serão válidos para pagamento imediato. 

 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br 
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