Primavera na Europa
O Melhor da Alemanha, República Tcheca,
Áustria e Suíça 2018
22 ABRIL DOM : GRU / BER
Saída da Futura Turismo em horário pré-determinado para o aeroporto de Guarulhos,
embarque com destino a Berlin.
23 ABRIL SEG : BERLIM
Chegada transfer para o hotel em seguida faremos um city tour passando pelos principais
pontos históricos e turísticos da cidade. Berlin hoje a mais importante cidade da Alemanha e
capital do país. Berlin tem sempre algo acontecendo uma cidade vibrante. Os 775 anos de
Berlim - esta é a história única da cidade. Salvo os terríveis contratempos causados pelos
horrores do período nazista, Berlim experimentou um desenvolvimento histórico contínuo em
uma cidade de diversidade, desfrutando de respeito e apreciação mundial. Restante noite
livre.
24 ABRIL TER : BERLIM
Hoje pela manhã seguiremos para Potsdam para uma visita pelos jardins do palácio de
Sanssouci (Sans souci – despreocupado). Após nossa visita iremos almoçar na região em
restaurante típico e lugar muito apreciado pelo Rei Frederic Willian IV. Após almoço saída para
visita ao Memorial e Museu Sachsenhausen. Retorno a Berlin no final do dia.
25 ABRIL QUA : BERLIM
Após café da manhã teremos um tempo livre para visita a KDW a maior loja de
departamentos de Berlin, famosa pelo luxo e qualidade de seus produtos. À tarde, embarque
em um Tour histórico com alguns detalhes mais sombrios da segunda guerra mundial,
através da visita a um bunker .
26 ABRIL QUI : BERLIM
Hoje faremos um passeio de barco aonde veremos a paisagem arquitetônica de Berlin, após
o passeio faremos o almoço no Parlamento Alemão. Após, saída para Alexanderplatz aonde é
uma das mais conhecidas e provavelmente maior praça de Berlim. Já serviu de palco para
gravações de cenas de diversos filmes, entre eles Good Bye Lenin e A Supremacia Bourne.
Na Potsdamer Platz encontra-se o Sony Center, um complexo com lojas, restaurantes,
escritórios, sofisticados flats e cinemas. É na Potsdamer Platz que ocorrem as pré-estréia de
filmes, recebendo grandes astros de Hollywood. Algumas empresas construíram ali suas
sedes e escritórios. Nas imediações Potsdamer Platz e encontra-se ainda um cassino, um
shopping center – o Potsdamer Platz Arkaden, assim como diversos hotéis de luxo,
restaurantes e opções de lazer.. Retorno por conta própria ao hotel.
27 ABRIL SEX : BERLIM /DRESDEN / PRAGA
Após café da manhã saída para Praga via Dresden capital do estado da saxônia encontra-se
as margens do rio Elba e antiga residência real. Em Dresden faremos uma parada para
conhecer a o centro histórico com sua catedral que foi totalmente reconstruída e
reinaugurada em 2006. Andando pela cidade vamos percebendo seu estilo barroco super
ornamentados. Faremos um pequeno almoço e seguiremos para Praga. Chegada no fim do
dia, restante noite livre, sugerimos um passeio a pé até a ponte São Carlos.

28 ABRIL SAB : PRAGA
City Tour a pé logo pela manhã em horário a ser combinado, pelo centro histórico de Praga.
Praga é a capital da República Tcheca conhecida como "cidade das cem cúpulas", Praga é um
dos mais belos e antigos centros urbanos da Europa. Em Praga se encontra o relógio
astronômico, uma construção de geometria complexa com figuras de apóstolos e caveiras
em movimento que anunciam a nova hora. Assim é Praga, com sua arquitetura que mistura
do gótico ao renascentista e prédios modernos que convivem lado a lado com um dos
maiores castelos do mundo. Você atravessará inúmeras vezes a famosa ponte Carlos,
construída em 1357 sobre o rio Vltava. Praga foi criada para ser conhecida a pé, fazendo
paradas estratégicas em um simpático café art-noveau ou num bar para uma deliciosa
cerveja de trigo, para ser apreciada sem nenhuma moderação.
29 ABRIL DOM: PRAGA/ NUREMBERG /MUNICH
Saída logo pela manhã para Munich, passando por Nuremberg . Faremos uma parada em
Nuremberg, com tempo pra almoço e algumas compras. Imperadores e príncipes, líderes e
seguidores, inventores e eruditos: desde a Idade Média, Nuremberg é um espelho da história
alemã – impressionante, emocionante, brilhante entre a grandeza e a tragédia. Protegidas
pelo castelo, as atividades de artesãos e artistas floriram na época e um novo espírito, mais
livre, tomou conta da cidade. Nuremberg e o seu castelo: até hoje, as poderosas muralhas,
cuja construção foi iniciada por volta de 1140, sob a regência do Imperador Konrad III,
sendo ampliada repetidamente até o século XVII, dominam a imagem da cidade. Em frente à
estação ferroviária neobarroca, o "Handwerkerhof" deixa entrever também tempos passados.
No passado, era por aqui que os visitantes entravam na cidade. Hoje ele oferece uma
mistura variada de artesanato antigo e moderno. É possível ver de perto os artesãos
trabalhando e comprar lembranças, como brinquedos de metal, carteiras de couro e,
obviamente, também os mundialmente famosos pães de mel de Nuremberg. O prato
preferido, a salsicha Nürnberger Rostbratwurst, que comprovadamente já era vendida na
primeira metade do século XIV. Desde essa época, essas salsichas pequenas e deliciosas são
preparadas seguindo uma antiga receita em cozinhas históricas, como a
"Bratwurstglöcklein", perto do Handwerkerhof. Após o almoço seguiremos para Munich,
chegada hospedagem e restante noite livre.
30 MAIO SEG MUNICH
Saída pela manhã para um city tour panorâmico, conhecendo os principais pontos turísticos
de Munich. Após iremos para o BMW Welt aonde conheceremos os mais famosos carros da
famosa marca alemã BMW. Logo após sairemos para uma visita a pé pela vila Olímpica de
Munich famosa pela sua arquitetura arrojada nos anos 70, após esse passeio seguiremos
para o centro da cidade e um passeio pela Marienplatz com suas lojas e bons restaurantes.
Restante noite livre.
01 MAIO TER MUNICH / HALLSTATT / SALZBURG
Saída pela manhã para uma breve visita a Hallstatt. Hallstatt é uma aldeia em
Salzkammergut. Está localizada perto do lago Hallstätter See À medida que o cenário de
uma pequena vila escondida entre as montanhas e a água entra em cena, vamos
imediatamente nos apaixonando, vamos dar uma pequena caminhada na praça do mercado
para tirar nossas fotos de um dos pontos mais fotografados do mundo. Vamos capturar
momentos com as encantadoras casas construídas na montanha, o lago de vidro e as
montanhas maravilhosas no fundo. Voltando para Salzburg, com almoço no St
Peterstiftskeller (não incluído). City tour em Salzburg (centro histórico) A cidade barroca de
Salzburgo, local de nascimento de Wolfgang Amadeus Mozart, é dominado por igrejas,
castelos e palácios. A sua pitoresca cidade velha é Património Mundial da UNESCO. Os
vestígios deixados pelo gênio dão sinais da rota a ser seguida, tal como a vastidão fria da
Catedral de Salzburgo, onde Mozart foi batizado. Uma visita à casa natal de Mozart, na
Getreidegasse, onde o talentoso compositor ouviu seus primeiros sons em 27 de janeiro de
1756, nos conduz à pitoresca cidade antiga. O fato de Salzburgo ser hoje uma das mais
importantes metrópoles culturais do mundo deve-se também a uma dedicação permanente
da renomada Universidade de Música Mozarteum, a coleção Rupertinum de arte
contemporânea ou o Festival de Salzburgo criado em 1920 – um dos festivais de teatro,
ópera e música mais importantes do mundo. Final do dia retorno a Munich.

02 MAIO QUA MUNICH / FUSSEN / GARMISH PARTENKIRCHEN
Saída pela manhã visitando um pouco da cidade de Fussen (o centro) depois de um café
visita ao Castelo (Neuschwanstein). Füssen tem mais de 700 anos de idade e fica situada no
extremo sul da Estrada Romântica e no coração de uma das regiões mais procuradas nas
férias em toda a região dos Alpes. A cidade floresceu no século XV pelos seus trabalhos
manuais e artesanais, principalmente pela fabricação de flautas e violinos. Hoje, Füssen tem
14000 habitantes. Ali pertinho, a 5km, na Vila de Schwangau ficam outras grandes atrações:
os castelos (Schloss) de Neuschwanstein após almoço nos restaurantes perto do
castelo, partiremos para Garmish Partenkirchen, visita ao centro da cidade e se o tempo
permitir poderemos visitar o ponto mais alto da Alemanha o famoso Zugspitze. Retorno a
Munich e restante noite livre.
03 MAIO QUI: MUNICH / CONSTANCE
Saída após café da manhã para Constance. Constance é uma cidade universitária no sul da
Alemanha e a maior cidade nos arredores do lago de Constança, no distrito de Konstanz, na
região administrativa de Freiburg, estado de Baden-Württemberg. Nesta rota visitaremos a
cidade de Bregenz na Austria e tambem a Ilha de Mainau (Alemanha) até chegar a
Constance. Chegada e restante dia livre.
04 MAIO SEX : CONSTANCE / STTUTGART / TITISEE
Saída logo cedo para Sttutgart com visita ao museu da Mercedes, seguida de uma rápida
visita à cidade. Almoço em Suttgart (não incluso). Continuação até Hofgut Sternen com uma
breve apresentação sobre a produção de relógios cuco. Em seguida, demonstração sobre o
preparo da famosa torta Floresta Negra, seguida de uma degustação com uma bebida
quente. A torta Floresta Negra (Schwarzwälder Kirschtorte) apareceu pela primeira vez em
1934 e se tornou mundialmente conhecida. A receita original inclui diversas camadas de bolo
de chocolate intercaladas com creme batido e cerejas. Continuação com destino a Constança
passando pelo lago Titisee.
05 MAIO SAB : CONSTANCE / GRINDEWALD
Saída logo cedo passando por St Gallen visita ( tour ) a pé pelo centro histórico visita a
Universidade. A Universidade de Saint Gallen é uma universidade de pesquisas. Fundada em
1898, é especializada nas áreas de administração de empresas, economia, direito e relações
internacionais. Depois da Universidade seguiremos para Appenzel, faremos uma visita a uma
fábrica de queijos com almoço incluso. Após seguindo para Grindewald.
06 MAIO DOM: GRINDEWALD /ZURICH / LUCERNA/GRINDEWALD
Saida logo cedo após café da manhã para Zurich uma das mais conhecidas e maior cidade
da Suiça. Faremos city tour pelo centro histórico terminando no lago. Almoço e depois
seguiremos para breve visita a Lucerna e continuação até Aesbach Chocolatier para uma
visita guiada na fábrica da chocolateria. Fim da tarde retorno a Grindewald restante dia livre.
07 MAIO SEG : GRINDEWALD /JUNGFRAU / INTERLAKEN
Saida logo cedo após o café da manhã para um passeio no trem regional que sobe até o
pico de Jungfrau. Com mais de 3450 metros acima do nível do mar que fica a estação mais
alta de trem do continente europeu, inaugurada em 1912 e conectada ao sistema de trens
do país. O ponto acessado pelos turistas fica entre os importantes picos suíços
de Jungfrau (4.158m) e Monch (4.107m). A tarde retorno com uma breve parada em
Interlaken.
08 MAIO TER : GRINDEWALD /BERNA / ZURICH
Saída logo pela manhã após café da manhã, para Zurich passando por Berna
09 MAIO QUA : ZURICH / SÃO PAULO
Em horário pré-determinado transfer para o aeroporto de Zurich para embarque com destino
ao Brasil com conexão em Amsterdam. Chegada prevista em São Paulo as 17:10 aeroporto
de Guarulhos. Transfer privativo para Americana, chegada.

Consulte-nos sobre valores e a forma de pagamento.
Desejamos uma ótima viagem.
Roteiro inclui:





















Hospedagem em Hotéis de categoria superior (4* e 5*) 15 noites
Café da manhã buffet em todo o roteiro
Taxas hoteleiras nas cidades, estacionamentos etc
Transporte em ônibus privativo para todo o roteiro.
Traslados privativos de chegada e partida
Passeios de acordo com o roteiro acima.
Tour de Bunker em Berlim com guia em espanhol.
Visita guiada a Potsdam
Passeio de barco em Berlin no Rio Spree
Almoço no restaurante Käfer no Parlamento alemão (sem bebidas)
Ingresso no Castelo de Neuschwanstein.
Demonstração do preparo e degustação da torta Floresta Negra e uma bebida
quente.
Breve apresentação da fabricação dos relógios Cucos.
Barco para a Ilha de Mainau
Guias locais em Berlin, Praga, Munique, Salzburg, Zurich, Lucerna
Visita ao Museu da Mercedes em Sttutgart com entrada inclusa.
Almoço e visita guiada sobre o processo de fabricação do queijo Appenzeller
Passeio de trem para a subida ao Jungfrau, saindo de Grindewald.
Visita a uma fábrica de chocolate suíço;
Cartão de assistência de viagem (seguro de viagem) *

Não inclui:








-

Passagem aérea e taxas de embarque;
Despesas de caráter pessoal;
Refeições e bebidas não constantes como inclusas;
Bebidas nas refeições inclusas;
Passeios descritos como opcionais;
Excesso de bagagem (franquia de uma mala com no máximo 20kg por pessoa);
Demais itens não constantes como inclusos.
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