
Uma mistura entre cidades modernas e tradicionais com belas paisagens.

Deixe-se encantar pelo mundo dos Alpes: com uma parada na Suíça e uma noite na

Áustria.

Conheça o famoso Castelo de Neuschwanstein, conhecido como Castelo da Cinderela.

Day-by-Day

1º 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

Mövenpick Frankfurt City****.

Alemanha Romântica 
7 dias

Parte Terrestre

Frankfurt, Heidelberg, Triberg, Villingen-Schwenningen (Floresta Negra), Cataratas do

Reno, Lindau, Füssen, Innsbruck e Munique

https://utloperadora.com.br/


2º Dia - Frankfurt - Heidelberg -

Triberg

Frankfurt - Heidelberg - Triberg -

Villingen-Schwenningen (Floresta Negra)

Pela manhã traslado à cidade de

Heidelberg para visitar o seu castelo

famoso. Logo depois, 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 continua pela Rota

Alta da Floresta Negra, com paisagens

impressionantes, como o Lago Mummel

onde fará uma breve parada. Em Triberg

verá o maior relógio cuco do mundo. Em

seguida, viagem para Villingen-

Schwenningen. Passeio pela típica

cidade da Floresta Negra.

Hospedagem no Hotel Dormero ****.

3º Dia - Villingen-Schwenningen

- Cataratas do Reno

Villingen-Schwenningen - Cataratas do

Reno - Lindau - Füssen

Após o café da manhã, irá para o

sudeste, onde fará uma parada em

Schaffhausen, na Suíça. Lá visitará as

Cataratas do Reno, uma das mais

impressionantes da Europa. A viagem

continua à pequena ilha de Lindau, no

Lago de Constança, da qual terá uma

vista maravilhosa dos Alpes. Depois,

viagem a Füssen, o ponto mais ao sul da

“Rota Romântica”. Hospedagem no Best

Western Plus Hotel Füssen****.

4º Dia - Neuschwanstein -

Wieskirche - Oberammergau

Neuschwanstein - Wieskirche -

Oberammergau - Linderhof - Abadia de

Ettal - Innsbruck

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 Innsbruck na Áustria,

localizada no vale do

rio Inn e no meio da cordilheira dos

Alpes.

Hospedagem no Hotel Grauer Bär****.

5º Dia - Innsbruck - Munique

Innsbruck - Munique

Depois do café da manhã, fará um

Passeio turístico por Innsbruck. A capital

do Tirol oferece uma arquitetura

moderna e edifícios históricos os quais

convidam a fazer uma viagem fascinante

ao passado da família Habsburger. Após

o almoço, traslado a Munique.

Hospedagem no Hotel Holiday Inn

Munich City Center****.

6º Dia - Munique

Visita das atrações conhecidas da

cidade, finalizando na praça principal

“Marienplatz” para admirar a prefeitura

com seu famoso carrilhão. Munique, a

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 desfrutará

de um jantar típico. Hospedagem no

Hotel Holiday Inn Munich City

Center****.



7º Dia - Munique - Rothenburg

ob der Tauber - Frankfurt

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 dos

sonhos para os românticos. Continuação

da viagem a Frankfurt. O tour termina

no aeroporto de

Frankfurt por volta das 19h. Depois

traslado ao Hotel Mövenpick Frankfurt

City para os passageiros que têm noites

adicionais.

* Extensão

Incluído

Transporte em carro, minivan ou ônibus de turismo durante todo o roteiro.

Guia acompanhante durante todo 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 em todos os hotéis.

Visitas e excursões segundo o programa indicado.

Jantar típico bávaro em Munique.

Entradas aos Castelos de Heidelberg, Neuschwanstein e ao Palácio de Linderhof.

Não Incluído

Parte aérea nacional e internacional.

Gastos pessoais

Seguro de Viagens

Alimentação e bebidas não mencionadas como incluídas.

Despesas com documentação (passaporte, vistos e vacinas)

Qualquer outro serviço não mencionado como incluído.



Observações

Guia bilingüe (português/espanhol) nas saídas de 04/04 - 09/05 - 20/06 - 25/07 -

22/08 - 17/10 e 21/11

Saídas

2021

Agosto 8 22

Setembro 5

Outubro 10 17

Novembro 21

Preço por pessoa

EUR 1.089 Apto Duplo

EUR 1.389 Apto duplo - saída 05/09/2021

EUR 335 Suplemento Individual

EUR 235 Suplemento Meia pensão do 1º ao 5º dia

* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a

alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesse

material.


