A Floresta Negra, Alsácia e Alemanha Romântica
09 dias / 08 noites
a partir de
R$ 2.784

+9x de R$ 722
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Conheça a Floresta Negra, uma região muito verde e tradicional . Na Alsácia, poderá degustar vinhos e explorar aldeias características.
Conheça o melhor do sul da Alemanha.

Paises: Alemanha
Cidades: Floresta Negra - Frankfurt - Freiburg - Füssen - Kempten - Munique - Nuremberg
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
20 de Maio à 07 de Outubro de 2022

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 (No dia do início do tour)
Hospedagem em quarto duplo nos hotéis mencionados ou similares
Café da manhã buffet em todos os hotéis
Visitas e excursões segundo o programa indicado
Entradas aos Castelos de Heidelberg, Neuschwanstein e Linderhof, e ao museu Vogtsbauernhof

Roteiro
1° DIA: 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 pelos seus contrastes fascinantes entre o moderno e o histórico. Hospedagem no Hotel Maritim Frankfurt****.
2° DIA: 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 visitadas do país. Em seguida, viagem para Estrasburgo, a capital da Alsácia, e visita da cidade. Hospedagem no
Hotel Novotel Strassbourg Centre Halles ****.
3° DIA: ESTRASBURGO - COLMAR - FRIBURGO
Hoje, traslado para Colmar para visitar esta típica cidade da Alsácia. Famosa por seus vinhos e seus patrimônios arquitetônicos que refletem a
longa história da região e suas diferentes influências. Depois, continuação para Friburgo. O rio Reno forma uma fronteira natural entre a
Alemanha e a França. Depois de atravessá-lo, se chega em à Friburgo para um passeio panorâmico pela cidade. Hospedagem Hotel Novotel
am Konzerthaus****.
4° DIA: FRIBURGO - VOGTSBAUERNHOF - CASCATAS DE TRIBERG – FRIBURGO (Floresta Negra)
Hoje conhecerá mais afundo a Floresta Negra, durante a visita ao 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 a Friburgo, hospedagem
no Hotel Novotel am Konzerthaus****.
5° DIA: FRIBURGO – LINDAU – KEMPTEN
Após o café da manhã, visita a uma pequena fazenda tradicional local, incluindo uma deliciosa degustação de queijos e tempo para conhecer

um pouco sobre a vida na Floresta Negra. A viagem continua a pequena ilha de Lindau, no Lago de Cosntança, da qual terá uma vista
maravilhosa dos Alpes. Depois, viagem para a cidade de Kempten. Hospedagem ni BigBOX Hotel Kempten ****.
6º DIA: 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 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 Munique, Hospedagem no Holiday Inn
Munich City Center ****.
7º DIA: MUNIQUE
Visita das atrações conhecidas da cidade, finalizando na praça principal “Marienplatz” para admirar a prefeitura com seu famoso carrilhão.
Munique, capital do estado da Baviera, é famosa pela sua Festa da Cerveja “Oktoberfest”, que é comemorada no mês de setembro. Tempo
livre. Durante a noite poderá desfrutar um jantar típico. Hospedagem no Hotel Holiday Inn Munich City Center****.
8º DIA: 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 antigas da rota.
Passeio pela encantadora cidade dos sonhos dos românticos. Continuação para Nuremberg, a segunda maior cidade da bavária. Hospedagem
no Hotel Park Plaza ****.
9º DIA: NUREMBERG – WÜRZBURG – FRANKFURT
Após o café da manhã haverá uma visita guiada pela cidade de Nuremberg.
Em seguida saída para Frankfurt com parada na cidade de Würzburg, que forma o limite norte da Estrada Romântica. O Tour termina no
aeroporto de Frankfurt por volta das 19horas. Depois traslado ao Hotel Maritim Frankfurt **** para os passageiros com noites extras.

Hospedagens
Nome: Maritim Hotel Frankfurt ou similar | Cidade: Frankfurt - 4 Estrelas
Nome: Novotel Strasbourg Centre Halles ou similar | Cidade: Estrasburgo - 4 Estrelas
Nome: Novotel Freiburg am Konzerthaus ou similar | Cidade: Friburgo - 4 Estrelas

Nome: Big BOX Hotel ou similar | Cidade: Kempten - 4 Estrelas
Nome: Holiday Inn Munich City Center ou similar | Cidade: Munique - 4 Estrelas
Nome: Hotel Park Plaza ou similar | Cidade: Nuremberg - 4 Estrelas

Saídas e Preços
DATAS DE SAÍDA DE FRANKFURT EM 2022:
Maio 20
Junho 10**
Julho 22
Agosto 19
Setembro 02**
Outubro 07**
**Saídas com guia bilingue em português/espanhol
Demais saídas guia em espanhol
PREÇOS POR PESSOA EM EUROS:
Duplo EUR 1.625
Triplo EUR 1.598
Individual EUR 2.030

Fotos

