
 

ALEMANHA ROMÂNTICA 2020 
 

Pacote regular – 7 dias (6 noites) 

Dia 1 (Dom) – FRANKFURT (Alemanha) 
Chegada a Frankfurt e acomodação (o traslado não está 
incluído). 
 
Dia 2 (Seg) – FRANKFURT / HEIDELBERG 
Café da manhã* Saída para Heidelberg para visita ao 
famoso castelo local e breve passeio panorâmico pela 
cidade. Não é por acaso que Heidelberg, a cidade 
universitária mais antiga da Alemanha, é uma das mais 
visitadas do país. Com seu ambiente romântico, nos faz 
sentir num conto de fadas, e com sua localização 
privilegiada entre bosques e vinhedos (no vale do rio 
Neckar), Heidelberg consegue misturar vida estudantil, 
pitorescas ruelas, locais românticos e juvenis, cultura e 
impressionantes monumentos. Acomodação em 
Heidelberg. 
 
Dia 3 (Ter) – HEIDELBERG / INNSBRUCK (Áustria)  
Café da manhã* Continuação para o Lago Titisse, um dos 
mais famosos da Europa. Rodeado pela natureza, suas 
águas cristalinas refletem a beleza de seus densos bosques, 
fazendo desta uma paisagem única. Continuação do 
percurso até a cidade de Lindau, nas margens do Lago de 
Constança. Acomodação em Innsbruck. 
 
Dia 4 (Qua) – INNSBRUCK 
Café da manhã* Visita panorâmica incluindo o mausoléu 
do imperador Maximilian e o centro antigo, onde se 
destaca o famoso “Telhado de Ouro”. Depois, saída para o 
Lago Achen, o maior nas montanhas tirolesas. Breve 
parada na pitoresca cidade de Pertisau, nas margens do 
lago, para apreciar as mais belas vistas. Tarde livre para 
compras. 
 

Dia 5 (Qui) – INNSBRUCK / MUNIQUE (Alemanha) 
Café da manhã* Visita ao Castelo de Neuschwanstein, 
construído pelo rei Ludwing II de Bavária, mais conhecido 
pelo apelido de “Rei Louco”. A construção foi inspirada nos 
castelos medievais dos “Cavaleiros Teutônicos” e seus 
salões aludem a mitos, fábulas e lendas. Em seguida, visita 
ao Palácio de Linderhof, o menor dos três palácios 
construídos pelo Ludwing II da Bavária que pretendia 
emular o Castelo de Versailles. À tarde, continuação da 
viagem para Oberammergau, célebre por seu Auto da 
Paixão, que data de 1633 e é representado a cada 10 anos. 
Em seguida, visita também à Abadia Beneditina de Ettal, 
fundada pela Casa de Wittelsbacher. Continuação para 
Munique passando pela parte alpina da Baviera e pelo 
famoso Lago Tegernsee. Acomodação em Munique. 
  
Dia 6 (Sex) – MUNIQUE 
Café da manhã* Visita panorâmica à capital da Bavária, nas 
margens do rio Isar e na base norte dos Alpes. Destaque 
para a Catedral de Nossa Senhora, austera construção do 
gótico tardio, igreja gótica do Espírito Santo, igreja de São 
Miguel e São Nepomuceo. De fama mundial é a Antiga 
Pinacoteca, por sua coleção de pinturas da escola 
flamenca-holandesa, alemã e francesa, e a Gliptoteca com 
esculturas antigas da Assíria, Egito, Grécia e Roma. Vale a 
pena mencionar também o Museu Alemão, um dos 
maiores na área técnica, de indústria e ciência em geral. 
Visita também aos jardins do Palácio das Ninfas. Tarde 
livre. Acomodação em Munique. 
 
Dia 7 (Dom) – MUNIQUE  
Café da manhã* Fim dos nossos serviços (o traslado para o 
aeroporto não está incluído). 
 

 

SAÍDAS GARANTIDAS 

ABRIL: 26 MAIO: 10, 24 JUNHO: 7, 21 JULHO: 5, 19 AGOSTO: 2, 16, 30 SETEMBRO: 13, 27 

 
HOSPEDAGEM 
FRANKFURT: Marriott ****(*) 
HEIDELBERG: Crowne Plaza ****(*) 

INNSBRUCK: Ac Hotel Innsbruck ****(*) 
MUNIQUE: Sheraton Arabella ****(*) 

 
 

O PACOTE INCLUI 
• 6 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
• Café da manhã tipo buffet nos hotéis;
• Guia acompanhante falando espanhol com conhecimento 
de português;  

 Carregadores nos hotéis; 

 Transporte de uma bagagem de tamanho médio (até 30kg) 
nas viagens de ônibus. 

 
 

 
 
 
 

PREÇOS POR PESSOA (em euro) 

QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL 
 

€ 1.410,00 
 

 

€ 1.905,00 

Suplemento de alta temporada em 
Munique -  27 de setembro 

€ 170,00 


