O Encanto do Norte
07 dia / 06 noites
a partir de
R$ 2.005

+9x de R$ 520
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Conheça o Norte da Alemanha e se encante!

Paises: Alemanha
Cidades: Berlim - Colônia - Erfurt - Frankfurt - Hamburgo - Potsdam
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 02 de Maio à 10 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;

• Hospedagem em quarto duplo nos hotéis mencionados ou similares;
• Café da manhã buffet em todos os hotéis;
• Visitas e excursões segundo o programa indicado;
• Passeio de barco pelo rio Reno;
• Subida à torre da televisão;
• Entrada ao Palácio Sanssouci em Potsdam;
• Visita da fábrica de chocolate Halloren em Halle, com degustação.

Roteiro
1° DIA / FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. Resto do dia livre à sua disposição. À primeira vista, Frankfurt é uma cidade que impressiona pelos
seus edifícios altos, vista de perto é aconchegante e encantadora. Hospedagem no Hotel Maritim Frankfurt ****.
2° DIA / FRANKFURT - RÜDESHEIM - ST. GOAR - COLÔNIA
Na manhã traslado a Rüdesheim. Breve recorrido pelo centro histórico da cidade. Logo em seguida uma viagem de barco que mostra o trecho
mais pitoresco do rio Reno: o vale de Loreley. Depois de desembarcar em St. Goar continuação da viagem em direção da cidade de Colônia.
Passeio pela cidade. Hospedagem no Hotel Novotel Köln City****.
3° DIA / 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 no
Arcotel Rubin****.
4° DIA / HAMBURGO - BERLIM
Pela manhã tempo livre. Pela tarde traslado a Berlim. Aproveite esta cidade metropolitana. Apesar da falta de um centro histórico típico, ela
fascina com uma infinidade de monumentos e atrações por todos os lados, que refletem a longa história da capital alemã. Hospedagem no
Hollywood Media Hotel****.

5° DIA / BERLIM
Pela manhã, fará um tour por esta magnífica cidade. Durante o passeio, a fascinante história do século 20 se torna quase palpável: A capital da
República de Weimar e do Terceiro Reich foi dividida em duas partes por um muro e anos depois se reencontram marcando o fim da guerra fria.
Uma espetacular subida à torre de televisão te espera, com uma vista de toda a cidade. Em seguida, conhecerá lugares históricos, como a
avenida “Unter den Linden” com o Portão de Brandemburgo e o Memorial do Holocausto. Também poderá descobrir a parte mais moderna da
capital como o Parlamento Alemão e a Praça “Potsdamer Platz”. Tarde livre. Hospedagem no Hollywood Media Hotel****.
6° DIA / BERLIM - POTSDAM - ERFURT
Depois do café da manhã continuação da viagem a Potsdam, onde conhecerá o parque e o Palácio de Sanssouci (UNESCO). No caminho para
Erfurt, breve parada na cidade de Halle, para visitar a fábrica de chocolate Halloren. Continuação a Erfurt, conhecida como a “Roma da
Turíngia” pela sua beleza arquitetônica. Hospedagem no Radisson Blu Hotel Erfurt****.
7° DIA / ERFURT - FRANKFURT
Passeio pela cidade, onde conhecerá 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 Bíblia (entrada não incluída). O passeio
termina no aeroporto de Frankfurt por volta das 19h. Em seguida, traslado ao hotel Maritim Frankfurt para os passageiros que possuem noites
adicionais.

Hospedagens
Nome: Hotel Maritim Frankfurt | Cidade: FRANKFURT - 4 Estrelas
Nome: Hotel Novotel Köln City | Cidade: COLONIA - 4 Estrelas
Nome: Archote Rubin | Cidade: HAMBURGO - 4 Estrelas
Nome: Hollywood Media Hotel | Cidade: BERLIM - 4 Estrelas
Nome: Radisson Blu Hotel Erfurt | Cidade: ERFURT - 4 Estrelas

Saídas e Preços

Saídas Garantidas de Frankfurt em 2022

Maio 02
Junho 20
Julho 04
Agosto 01
Setembro 12
Outubro 10
A partir de € 1.125 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de € 1.420 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Suplemento de Meia pensão: € 295 por pessoa

Observações
Noite adicional em Frankfurt – preço por pessoa
Apartamento Duplo € 79
Apartamento Individua € 129
Apartamento individual € 69

Fotos

