
49 PANAVISIÓN

DIA 1 (sábado) BRASIL - FRANKFURT
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Frankfurt. Noite a bordo.

DIA 2 (domingo) FRANKFURT
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 3 (segunda-feira) FRANKFURT -  
Cruzeiro no Reno - COLONIA -  
ÁREA DE DUSSELDORF
Buffet de café da manhã. Em seguida, visita pa-
norâmica de Frankfurt, onde se destaca a sua Igreja 
Colegiada, à qual também tem sido chamado Cate-
dral, embora nunca tenha sido sede de nenhum bis-
pado, a Igreja de São Paulo e o “Alte Oper” Frankfurt. 
Continuaremos a St Goar, onde embarcaremos no 
cruzeiro para navegar a parte mais bonita do Reno. 
Almoço a bordo. Desembarque em Boppard e con-
tinuaremos viajando em direção a Colônia, onde vi-
sitaremos a cidade na qual se destaca, sem dúvida, 
sua magnífica catedral gótica, sendo a maior da Ale-
manha e uma das igrejas mais notáveis do mundo. 
Partida para o nosso hotel na Área de Dusseldorf. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 4 (terça-feira) DUSSELDORF -HANNOVER- 
BERLIM
Buffet de café da manhã. Visita de Dusseldorf, ca-
pital da Renânia del Norte, onde vamos desfrutar da 
antiga cidade com numerosos museus, galerias e 
monumentos. Continuamos em direção a Hannover, 
capital da Baixa Saxônia e localizado nas margens 
do rio Leine. Vamos fazer um passeio panorâmico da 
cidade em que se destaca sua magnífica Prefeitura, 
que sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra 
Mundial, a Igreja Memorial da Santa Águeda e a viz-
inhança da Marktkirche ou Igreja do Mercado Velho. 

Almoço no restaurante. Vamos terminar essa etapa 
em Berlim. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5 (quarta-feira) BERLIM
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a 
visita panorâmica com guia local. A capital alemã 
tem uma ótima história para contar aos visitantes. 
Asolada durante a Segunda Guerra Mundial e divi-
dido pelo muro por 28 anos, Berlim recupera seu 
antigo esplendor com degraus gigantes. Almoço em 
restaurante. Na parte da tarde, vamos desfrutar de 
um passeio pelo emblemático Bairro Judeu acom-
panhado com o guia. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (quinta-feira) BERLIM
Buffet de café da manhã. Dia livre para passear por 
esta emblemática cidade ou temos a possibilidade 
de fazer uma interessante visita opcional a Potsdam, 
cidade residência dos eleitores de Brandemburgo 
desde o século XVII e hoje em dia o Património Cul-
tural da Humanidade. Almoço no restaurante. De 
tarde, vamos oferecer a possibilidade de fazer a visita 
opcional à Berlim Artística em que conheceremos o 
Museu Pergamum e o Novo Museu. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 7 (sexta-feira) BERLIM -NUREMBERG-  
MUNIQUE
Buffet de café da manhã, e depois vamos sair com 
destino Nuremberg, importante cidade alemã que, 
apesar de ser amplamente destruído durante Se-
gunda Guerra Mundial, reconstruiu seus edifícios de 
acordo com os planos originais. Chegada, almoço 
no restaurante e visita pela cidade, destacando seu 
Castelo Imperial do século 11, e a casa de Albrecht 
Dürer, entre outros monumentos. Continuaremos 
nossa viagem para Munique, capital da Baviera. Che-
gada, jantar no hotel ou restaurante de acordo com o 
hotel confirmado por data e hospedagem.

DIA 8 (sábado) MUNIQUE
Buffet de café da manhã e visita da cidade com guia 
local. Localizado ao norte dos Alpes da Baviera, no 
rio Isar, a cidade de Munique foi fundada por Enrique 
León no ano 1158. Dela, podemos destacar: o Cas-
telo e Nymphemburg Park, o famoso carrilhão Gloc-
kenspiel, a cidade olímpica, o imponente edifício 
renascentista da Igreja de São Miguel, com o maior 
canyon da região localizada ao norte do Alpes; a ca-
tedral gótica em que eles ainda estão preservados 
vitrais dos séculos XIV a XVI, etc. Almoço em res-
taurante e tarde livre para continuar desfrutando de 
interessantes visitas e percorrer essa maravilhosa 
cidade. Possibilidade de realizar, opcionalmente, 
a visita ao Castelo de Neuschwanstein, uma das 
jóias da Alemanha. Jantar no hotel ou restaurante 
de acordo com o hotel confirmado por data e hos-
pedagem.

DIA 9 (domingo) MUNIQUE
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Munique. 
Fim da viagem e nossos serviços.

ALEMANHA CLÁSSICA
Frankfurt, Colônia, Dusseldorf, Hannover, Berlim, Nuremberg e Munique

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local: Berlim e Munique.

• Visitas à Dusseldorf, Hannover, Nuremberg, Colônia e Frankfurt.

• Passeio pelo bairro judeu de Berlim.

• Cruzeiro pelo Reno.

Incluido en el tour

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Transferências aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: 
Panorâmica de Frankfurt, 
Cruzeiro no Reno com almoço a bordo e visita 
de Colônia. 
Panorâmica de Berlim com guia local e passeio 
pelo bairro Judeu.

• Excursões de meio dia: 
Visão geral de Dusseldorf,  
Visão geral de Hannover,  
Visão geral de Nuremberg,  
Panorâmica com guia local de Munique.

• Entradas incluídas: Cruzeiro no Reno.

• Ônibus de luxo para toda a viagem. Pedágios 
das rodovias.

• Serviço de áudio individual durante a viagem.

• Seguro de viagem.

Datas de saída

Maio 25

Junho 1 8 15 29

Julho 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 28 31

Setembro 7

Outubro 5

*Datas em negrito opera invertida.

Hoteles previstos o similares

Frankfurt Nh Frankfurt Morfelden  4**** Waldorf

H. I. Ex. Frankfurt Messe 3***  Ciudade

Dusseldorf Mercure Ratingen 3***Sup Periferia

Mercure Neuss 4**** Periferia

Berlím Ibb Blue Berlin Airport 3*** Periferia

Azimut City South 3*** Ciudade

Munique H. I. Ex. Munich Messe 3*** Periferia

Puerta Brandenburgo (Berlín)

Frankfurt

Colônia

BerlímDusseldorf

Munique

Núremberg

Hannover

9  dias  ... a partir de  1.080 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.080

Suplemento apart. Individual  .................. 350

Desconto média pensão  ........................... -155

Notas de interesse

• O buffet de café da manhã é composto por café, chás 
de ervas, pão, bolos, queijo e frios.

• Em datas em que uma feira / congresso ou evento 
coincide especial como a Oktoberfest em Munique, a 
hospedagem pode estar fora da cidade.

i

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


