Berlim

Londres, Paris e Alemanha Inesquecíveis

Desde 1.700 €
+

13 ou 15 Dias

Visitando: L ondres / Paris / O Reno / Frankfurt / Munique / Rothemburgo / Wurzburg / Alsfeld / Marbug / Kassel /
Hamelin / Berlim

Saídas 2018

A LONDRES: SÁBADO
2018
Junho
Julho

16, 30
14, 28

11, 25

Dia 2º (Dom): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Dia livre para desfrutar da cidade e passear por suas avenidas, chegaremos a Piccadilly
Circus para viver seu ambiente. Acomodação no
hotel.

Dia 5º (Qua): Paris
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio
pela cidade, suas principais avenidas e monumentos como: a ilha de la Cité, Notre Dame, o
Arco do Triunfo, Campos Elíseos, os Inválidos,
a Opera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade
de subir a mesma para admirar uma bela panorâmica de toda Paris. (Subida a torre Eiffel
2º andar incluída no Pacote Plus P+). Nosso
passeio termina no centro da cidade. Tarde livre.
Sugerimos fazer uma visita opcional a Versalhes
para visitar seu belo palácio e famosos jardins e
pela noite assistir opcionalmente ao espetáculo
do Moulin Rouge, Paradis Latin ou outro. Acomodação no hotel.

Para os passageiros iniciando serviços em Paris:
chegada e traslado ao hotel. Dia livre. No fim da
tarde saída para realizar o tour de Paris iluminado, e teremos a ocasião de realizar um belo
passeio em barco pelo Sena a bordo dos popu-
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Agosto

lares “Bateaux Mouche”. (Passeio no Bateaux
Mouche incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 4º (Ter): Londres / Paris Pelo Eurotunel
Café da manhã e saída para Folkestone onde
nosso ônibus embarcará no trem que nos conduzirá através do Canal de la Mancha pelo Eurotunel. Chegada a Calais e continuação pela estrada
até Paris, onde chegaremos no meio da tarde. No
final da tarde, saída para fazer um passeio por
Paris iluminada e realizar um passeio de barco
pelo Sena a bordo de um dos populares “Bateaux
Mouche”. (Passeio no Bateaux Mouche incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

3

A Paris: SEGUNDA
2018

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.

Dia 3º (Seg): Londres
Café da manhã no hotel e saída para fazer a visita
à cidade percorrendo suas principais avenidas e
monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadía de Westminster e terminar em frente ao Palácio de Buckingham para
assistir à troca de guarda caso se realize neste
dia. A visita termina após a troca de guarda.
Tarde livre. Retorno para o hotel fica por sua
conta. Acomodação no hotel.
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Dia 6º (Qui): Paris
Café da manhã. Destinaremos este dia para passear livremente pela cidade e seus bulevares e
talvez visitarmos o museu do Louvre para conhecer sua grande coleção de arte. Acomodação
no hotel.
Dia 7º (Sex): Paris / Frankfurt (620Km)
“Passeio Pelo Rio Reno”
Café da manhã. Sairemos em direção a região
da Champagne, para seguir viagem até Alemanha as margens do Reno ao qual faremos
um delicioso passeio de barco, embarcando em
Boppard até St. Goar. (Almoço no barco incluído
no Pacote Plus P+). Desde onde prosseguiremos
nosso caminho a Frankfurt cujo centro poderemos passear. Acomodação no hotel.
Dia 8º (Sáb): Frankfurt / Munique (440 Km)
Café da manhã. Saída até uma das mais belas re-

Europa Central e Europa do Leste

Junho
Julho

18
02, 16, 30

Agosto

13, 27

giões da Alemanha conhecida como a Alemanha
Romântica. Chegada à Munique. Tarde livre para
poder conhecer a cidade, sua charmosa catedral,
seus museus, seus palácios e edifícios históricos.
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

apelidado de o Rei Louco, onde Walt Disney se
inspirou para criar o Castelo da Bela Adormecida. (Almoço em Fussen e visita ao Castelo
incluído no Pacote Plus P+). Volta a Munique.
(Jantar em cervejaria típica incluída no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 9º (Dom): Munique / Neuschwanstein / Munique
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar
uma visita da cidade com seu Monastério Theatiner, o Maximilianeum sede do parlamento
Bávaro, a catedral e a Marienplatz, praça da
prefeitura. Continuação de uma visita opcional
ao Castelo de Neuschwanstein, em uma paisagem sonhadora, com colinas e rodeada de
montanhas, foi construído por Luis II de Baviera,

Dia 10º (Seg): A Rota Romântica: Munique / Rothemburg / Wurzburg (290 Km)
Café da manhã. Hoje percorreremos a célebre
rota romântica. Chegaremos a Rothemburg, conhecida por seus edifícios de enxaimel e fábricas
de brinquedos, para muitos, a cidade mais linda
do país. Almoço. Saída até Wurzburg, famosa
por suas artes, arquitetura e vinhos. (Jantar
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.

Paris

Dia 11º (Ter): A Rota Dos Irmaos Grimm:
Wurzburg / Alsfeld / Marburg / Kassel
(320Km)
Café da manhã. Neste dia vamos percorrer as
paisagens e lugares que inspiraram os famosos
irmãos Grimm em suas inesquecíveis obras literárias. Em Alsfeld nos encantaremos com sua
arquitetura medieval que abriga o seu centro
histórico. Chegada a Marburg, almoço e visita
guiada a uma das cidades universitárias mais
bem conservadas do país. Chegada ao hotel
em Kassel, capital da região. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+). Jantar e acomodação no hotel.
Dia 12º (Qua): Kassel / Hamelin / Berlim
(480 Km)
Café da manhã. Continuamos nossa viagem seguindo a rota dos irmãos Grimm. Em Kassel, cidade cosmopolita que foi coroada com a famosa
estátua de Hercules, conheceremos sua história
e suas grandes obras nos lugares mais importantes da cidade que eles trabalharam e estudaram.
Chegada e almoço em Hamelin, onde teremos
tempo para passear e conhecer a história de seu
conhecido flautista. Pela tarde saída até Berlim.
Chegada, jantar e acomodação no hotel. (Jantar
incluído no Pacote Plus p+).

como a Ku-damm é repleta de cafeterias e
lojas. Almoço. (Almoço incluído no Pacote Plus
P+). Opcionalmente poderemos realizar uma
excursão a vizinha cidade de Potsdam, capital
de Brandemburgo e antiga residência dos reis
da Prússia. Visitaremos o Palácio de Cecilienhof
e passearemos pelos encantadores jardins do
famoso Palácio de Sanssouci. (Visita incluída no
Pacote Plus P+). Regresso à Berlim. Jantar. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 15º (Sáb): Berlim
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.

Dia 13º (Qui): Berlim
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da
cidade, passando por seus monumentos, a Porta
de Brandemburgo, a Igreja Memorial de Kaiser
Guillermo, o Reichstag e os restos do famoso
muro. Berlim é famosa por seus museus e galerias de arte. Almoço. (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 14º (Sex): Berlim / Potsdam / Berlim
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da
cidade passando por monumentos como a Porta
de Brandemburgo, a igreja Memorial do Kaiser
Guillermo, o Reichstag e os restos do famoso
muro. Berlim é famosa por suas ruas animadas,
a Kurfürstendamm, popularmente conhecida
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Serviços incluídos

Pacote Plus

• Acomodação e café da manhã nos hotéis de
categoria superior.
• 3 almoços na Alemanha.
• Transporte em ônibus com guia acompanhante
durante o itinerário.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas guiadas com guia falando espanhol.
• Visita noturna de Paris.
• Transporte em ônibus e trem pelo Eurotunel de
Londres à Paris. (Algumas saídas em ferry).
• Passeio pelo rio Reno.
• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.

13 OU 15 DIAS: LONDRES O PARIS / BERLIM: 435 €
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

NO

REFEIÇÕES

• Almoço em cruzeiro pelo Reno
• Jantar em Munique
• Almoço em Fussen (Neuschwanstein)
• Jantar em cervejaria típica em Munique
• Jantar em Wurzburg
• Jantar em Kassel
• 2 Jantares em Berlim
• 2 Almoços em Berlim

EXTRAS

• Passeio de Bateaux Mouche
• Subida a Torre Eiffel (2º piso)
• Visita do Castelo de Neuschwanstein
• Visita do Palácio de Cecilienhof e jardins de
Sanssouci

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos, bebidas
e gorjetas.

Hotéis Previstos ou similares
Cidades

NOTAS IMPORTANTES
• • A ordem das visitas poderá sofrer alterações no
destino, mantendo-se integro o programa.
• • Durante congressos e a festa da cerveja (Oktoberfest) a acomodação poderá ser realizada aos
arredores das cidades

Cat. Única

Londres

Novotel West

Paris

Mercure Porte Versailles Expo / Mercure Quai Ivry (TS)

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Munique

NH Messe / Nyx (P) / Courtyard City 4* (P)

Wurzburg

Ghotel (T) / Ring Wittelsbacher (T)

Kassel

Best Western (P) / H4 Kassel (P) / Golden Tulip (P)

Berlim

Andels Viena House (P) / Berlim Mark (P)

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

$

Tour

Categoria

18 Jun

02 Jul / 13 Ago

27 Ago / 10 Set

Sup. Apto. Indiv.

Tour 13 dias:
Paris / Berlim
Iti CE319

Categ. Única

1.850

1.700

1.850

665

Tour

Categoria

16 Jun

30 Jun / 11 Ago

25 Ago / 08 Set

Sup. Apto. Indiv.

Tour 15 dias:
Londres / Berlim
Iti CE320

Categ. Única

2.220

2.165

2.220

890

Europa Central e Europa del Este
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