
Deluxe
Miller Incoming - a sua melhor opção para serviços de turismo de luxo na AleMAnhA, SuíçA e ÁuStrIA



Introdução
Prezados Viajantes de Luxo,

Miller Incoming DELUXE - descubra o lado luxuoso da Alemanha, Áustria e 
Suíça, com roteiros exclusivos projetados especialmente para você! 

Obtenha assessoria especializada sobre os hotéis mais exclusivos, as re-
feições mais requintadas, exóticas aventuras, atrações, vida noturna e com-
pras na Alemanha, na Áustria e na Suíça.

Nossa equipe especializada está à sua disposição para encontrar a melhor 
solução, tornando as suas férias verdadeiramente inesquecíveis. Caso o seu 
sonho seja decolar de helicóptero sobre os Alpes, dirigir um carro esportivo 
pela Floresta Negra ou relaxar em um maravilhoso spa de um hotel bou-
tique, a Miller Incoming DELUXE está aqui para fazer isso acontecer.

Veja a nossa Carteira de Luxo com ideias e sugestões exclusivas, ou crie uma 
inspiração toda sua - as possibilidades são infinitas.

Joachim Miller
Gerente Geral



Viagens à medida



1° Dia  Berlim 
Ao chegar, traslado do aeroporto ao hotel. Na parte da tarde, subida à Torre de Televisão. De uma altura de mais de 200 metros, desfrute de uma 
vista inesquecível de Berlim acompanhado por um coquetel de boas-vindas.

2° Dia  Berlim 
Pela manhã city tour de Berlim para conhecer os lugares mais importantes da capital da Alemanha, como o Portal de Brandenburgo ou a praça 
Potsdamer Platz. Durante a tarde oferecemos assistência para as suas compras: na famosa casa de comércio enorme “KaDeWe”, o novo centro 
comercial de luxo “The Q” ou na boutique “The Corner”. 

3° Dia  Berlim - Palácio de Sanssouci - Dresden 
Dentro de uma meia hora pode chegar-se à cidade de Potsdam com seu famoso palácio. Desfrute de um passeio atravessando os jardins maravilho-
sos do palácio e admire o seu interior durante uma visita privada ao palácio de uma hora e meia. Continuação da viagem à cidade de Dresden. Devi-
do a suas numerosas edificações antigas como a Opera de Semper ou o Zwinger, Dresden é uma das cidades mais belas da Alemanha. Passeio pelo 
centro histórico. À noite, recomendamos assistir a uma apresentação na Opera de Semper ou um concerto na igreja restaurada de Nossa Senhora. 

Este programa inclui

Sua viagem de luxo inclui o transporte 
em carro de primeira classe, guia de lín-
gua portuguesa ou espanhola, hospeda-
gem em hotéis de 5* com café da manhã 
buffet e todas as visitas e os serviços 
mencionados no programa.

  Também oferecemos ingressos para 
o teatro, ópera ou concertos (suple-
mento adicional). Pergunte-nos sobre 
o serviço VIP no aeroporto de Berlim e 
Frankfurt.

  Gostaria de ter uma visão única de 
uma das cidades mencionadas? Veja 
as promoções de passeios privados de 
helicóptero.

  Podemos adaptar este programa aos 
seus interesses e desejos ou podemos 
criar um roteiro individual de acordo 
com suas preferências e gostos. 

Hotéis previstos de 5*

Berlim:  Adlon Kempinski
Dresden:  Kempinski Taschenberg-
 palais
Wernberg:  Burg Wernberg
Munique:  Königshof
Garmisch- 
Partenkirchen:  Schloss Elmau
Baden-Baden:  Brenner´s Park

Preço por pessoa

a partir de 7.515 € em quarto duplo
Mín. 2 pessoas

Para confirmar os preços, envie-nos suas 
datas desejadas para verificarmos a dis-
ponibilidade e os preços de acordo com a 
temporada.

4° Dia  Dresden - Meissen - Castelo Wernberg 
Pela manhã tempo livre em Dresden. O guia assistirá com prazer em caso de necessidade de 
acompanhamento ao centro comercial “Altmarktgalerie”. Continuação da viagem à pequena ci-
dade de Meissen, a qual deve a sua fama à conhecida manufatura de porcelana. Depois da visita 
do centro histórico e de um talher de manufatura de porcelana, seguimos com a viagem ao Ca-
stelo Wernberg. Hoje em dia este castelo e um hotel impressionante. Relaxe no SPA excelente do 
hotel. Pela noite jantar no restaurante gourmet do hotel (o Kastell, do chefe Thomas Kellermann, 
premiado com duas estrelas de Michelin). 

5 ° Dia  Castelo Wernberg - nuremberg - Munique 
Depois do café da manhã, continuação da viagem a Nuremberg. Às margens do rio Pegnitz, 
as igrejas góticas, as casas românticas de enxaimel e as praças tranquilas cream um ambiente 
inesquecível. Na rua “Kaiserstraße” encontram-se numerosas boutiques que oferecem marcas 
internacionais de luxo, pinturas clássicas, obras de arte ou acessórios para o lar. Passeio pela ci-
dade. Pela tarde viagem a Munique, capital da Baviera e sede da marca de carros BMW. 

6° Dia  Munique 
Pela manhã visita da cidade com a famosa praça “Marienplatz” com a prefeitura e o carrilhão, a 
Igreja da Nossa Senhora e o mercado gourmet “Viktualienmarkt”. Não esqueça passar pela rua 
elegante “Marienstraße” com numerosas boutiques de marcas internacionais reconhecidas. Terá 
tempo suficiente e também assistência - se desejar - para as suas compras. Pela noite sugerimos 
subir à torre olímpica na qual se encontra um restaurante excelente e a qual oferece uma vista 
espetacular sobre toda a cidade e até os Alpes.  Tempo livre para fazer compras (assistência per-
sonalizada disponível). À noite, sugerimos subir a torre olímpica e jantar no excelente restaurante 
„181“ que oferece uma vista espetacular sobre a cidade e para os Alpes.

7 ° Dia  Munique - Oberammergau - linderhof - Garmisch-Partenkirchen 
Continuação da viagem a Oberammergau, povoado famoso por sua representação da Paixão de 
Cristo e por seu artesanato. No caminho, visita à Igreja Wieskirche, declarada patrimônio cultural 
da Humanidade pela UNESCO. À tarde, visita ao Castelo de Linderhof. Este é um dos três caste-
los construídos pelo rei Luís II da Bavária e onde ele viveu por mais tempo. Finalmente, viagem a 
Garmisch-Partenkirchen, capital dos esportes de inverno e dos jogos olímpicos. Aqui se encontra 
a montanha mais alta da Alemanha, o Zugspitze (2.962 metros). Pernoite no Hotel Schloss El-
mau, nas proximidades, situado idilicamente no meio dos Alpes.

8° Dia Garmisch-Partenkirchen - neuschwanstein - Baden-Baden 
Pela manhã, visita ao Castelo Neuschwasntein. O castelo mais famoso da Alemanha foi construí-
do por Luís II. O rei bávaro mandou construí-lo entre 1869 e 1886, à semelhança dos castelos 
medievais dos cavalheiros alemães e em estilo neorromântico. Este castelo serviu de inspiração 
para Walt Disney, para a construção do castelo da Bela Adormecida, na Disneylândia. Em segui-
da, viagem para Baden-Baden, a antiga residência de verão da alta nobreza europeia, conhecida 
mundialmente como uma elegante estação hidrotermal e por seu cassino. Passeio panorâmico 
pela cidade. À noite, você poderá relaxar nas termas ou tentar a sorte no hipódromo ou no cassi-
no. Jantar de despedida no hotel ou em um dos excelentes restaurantes da cidade.  

9° Dia  Baden-Baden - heidelberg - Frankfurt 
Depois do café da manhã, saída a Heidelberg. Esta é a cidade universitária mais antiga e uma das 
cidades mais visitadas da Alemanha inteira, devido à sua localização idílica nas margens do rio 
Neckar. Visita do castelo e do centro histórico. Durante a tarde continuação a Frankfurt e traslado 
ao aeroporto.

Alemanha de Luxo

Sua viagem de Luxo
  Hotéis de 5 estrelas
  Transporte de carro em primeira classe
  Podemos adaptar qualquer outro trajeto 

pela Alemanha neste estilo
  Viagem à medida de seus desejos



1° Dia  Zurique 
Ao chegar a Zurique, traslado ao seu hotel. Coquetel de boas-vindas no hotel. Podemos montar uma programação para conhecer „Zurique à noite“ 
ou relaxe no hotel. 

2° Dia  Zurique 
Pela manhã visita panorâmica de Zurique com seus monumentos principais e trajeto ao largo da rua “Höhenstraße”, a qual oferece uma vista até 
os Alpes e ao Lago de Zurique. Zurique é também um paraíso para fazer compras. Encontrará boutiques de luxo e marcas internacionais na “Bahn-
hofstraße”, moda e tradição no pitoresco centro histórico. Relaxe durante um passeio bonito pelo lago de Zurique.  

3° Dia  Zurique - lucerna - Monte titlis - Interlaken 
Partida a Lucerna nas margens do Lago dos Quatro Cantões. A ponte Kapellbrücke é a ponte de madeira mais antiga da Europa. Visita da cidade e 
tempo livre para passear. Durante a tarde continuação a Brienz e visita aos talheres de madeira. Continuação a Interlaken, ao pé do Monte Jungfrau. 
À noite, curta um jantar privado dentro de uma cabine do teleférico. Enquanto o prato principal é servido, o teleférico sobe e oferece uma vista 
espetacular sobre as montanhas e o pôr do sol sobre a vila de Grindelwald. 

Este programa inclui

Sua viagem de luxo inclui o transporte 
em carro de primeira classe, guia de lín-
gua portuguesa ou espanhola, hospeda-
gem em hotéis de 5* com café da manhã 
buffet e todas as visitas e os serviços 
mencionados no programa.

  Também oferecemos ingressos para o 
teatro, ópera ou concertos (suplemen-
to adicional). Pergunte-nos sobre o 
serviço VIP no aeroporto de Zurique.

  Gostaria de ter uma visão única de 
uma das cidades mencionadas? Veja 
as nossas promoções de passeios 
privados de helicóptero, em Interlaken 
com pouso na geleira.

  Podemos adaptar este programa aos 
seus interesses e desejos ou podemos 
criar um roteiro individual de acordo 
com suas preferências e gostos. 

Hotéis previstos de 5*

Zurique:  Eden Au Lac
Interlaken:  Victoria Jungfrau 
 Grand Hotel & Spa
Berna:  Schweizerhof
Montreux:  Le Montreux Palace
Genebra:  Mandarin Oriental
Zermatt:  Mont Cervin Palace
lugano:  Splendid Royal

Preço por pessoa

a partir de 10.155 € em quarto duplo
Mín. 2 pessoas

Para confirmar os preços, envie-nos suas 
datas desejadas para verificarmos a dis-
ponibilidade e os preços de acordo com a 
temporada.

4° Dia Interlaken - Jungfraujoch o Schilthorn - Berna
O que seria a Suíça sem as montanhas dos Alpes? Para aproveitar uma vista inesquecível, você 
pode subir a montanha de Jungfrauchjoch - o topo da Europa, com 3.454 metros de altura. Aqui 
você encontra gelo e neve o ano inteiro, e a estação ferroviária mais alta da Europa. Outra opção 
seria subir a montanha Piz Gloria (Schilthorn) onde você se imagina no mundo de James Bond. 
Várias cenas do filme „007, a serviço secreto de Sua Majestade“ foram gravadas em Piz Gloria. 
As vistas das montanhas Eiger, Mönch e Jungfrau são espetaculares. Durante a tarde partida de 
Interlaken bordeando o lago de Thun para chegar à cidade de Berna, localizada nas margens do 
rio Aare e a capital de Suíça.

5 ° Dia  Berna - Gruyères - Montreux 
A cidade de Gruyéres é conhecida pela produção de queijo Gruyère, um dos queijos mais aprecia-
dos na Suíça. Visite os vilarejos pitorescos de Gruyères e Broc. Neste último vilarejo, você encon-
tra a Maison Cailler que produz um dos chocolates mais deliciosos do mundo. A cidade encanta-
dora de Montreux localiza-se nas margens do lago. Desfrute de um passeio no lago com vista aos 
Alpes. Visita do belo castelo de Chillon, fotos do qual irão encontrar em cada calendário da Suíça.

6° Dia  Montreux - lausanne - Genebra 
Continuação à cidade universitária de Lausanne. A localização de Lausana, nas margens do Lago 
de Genebra e rodeada por vinícolas, é muito pitoresca. Chegada em Genebra na parte da tarde. 
Juntamente com Zurique, Genebra tem a fama de oferecer a melhor qualidade de vida no mun-
do. Durante a visita panorâmica irão conhecer os belos parques ao largo do lago e a sede euro-
peia da ONU. Na rua “Rue du Rhône” há boutiques exclusivas como as pérolas de um colar. Aqui 
encontrarão relógios de prestigio como Cartier, Patek Phipippe e Rolex, joias e perlas de marca 
Gucci, Versace e Louis Vuitton.  

7 ° Dia  Genebra - Zermatt 
Continue a Zermatt, um dos vilarejos mais famosos nos Alpes suíços. Segundo o vale do rio 
Rhone, chegamos a Tasch. A partir de lá, viagem de trem a Zermatt, localizada ao pé dó monte 
impressionante de Matterhorn. Como neste lugar não se permitem automóveis, logra manter 
seu caráter original. 

8° Dia  Zermatt - Gornergrat - lugano
Subida ao Gornergrat numa altitude de 3.089 m em teleférico. A vista ao Matterhorn e aos Alpes 
suíços é extraordinária. Pela tarde viajamos a Lugano na região de Ticino. Esta área combina a 
qualidade da Suíça com a alegria do Mediterrâneo. Passeando pelo calçadão ao longo das mar-
gens do Lago Lugano e os becos da cidade, você se sente como se estivesse na Itália.  

9° Dia lugano - Zurique
Tempo livre para conhecer Lugano, opção de fazer um passeio de barco pelo Lago Lugano. Pela 
tarde retorno ao aeroporto de Zurique, com uma curta pausa em Bellinzona, famosa por seus 
impressionantes castelos medievais. 

Suíça de Luxo

Sua viagem de Luxo
  Hotéis de 5 estrelas
  Transporte de carro em primeira classe
  Podemos adaptar qualquer outro trajeto 

pela Suíça neste estilo
  Viagem à medida de seus desejos



1° Dia Viena 
Chegada ao aeroporto de Viena e traslado para o hotel. À noite, jantar exclusivo na roda-gigante do parque de diversões Prater. Em sua cabine pri-
vada, curta uma linda vista da cidade. Desfrute de um romantico jantar à luz de velas, preparado especialmente para você. 

2° Dia  Viena 
Pela manhã, visita panorâmica à cidade de Viena de Fiaker, uma charrete puxada a cavalo, a melhor maneira de curtir o clima histórico de Viena. 
A atual capital da Áustria - e do antigo Império Austro-Húngaro - é um dos grandes centros culturais da Europa e é considerada uma das cidades 
mais românticas do mundo. Você conhecerá esta cidade que é famosa por suas óperas, sua arquitetura barroca, sua música, pelo Prater, seus belos 
parques, sua torta de chocolate Sachertorte e seus compositores, como Beethoven, Mozart ou Haydn. Visite também o Hofburg e o palácio de 
Schönbrunn.

3° Dia  Viena - Krems - Dürnstein 
Saída de Viena para o vale de Wachau, um vale com uma paisagem de grande visibilidade formada pelo rio Danúbio. É um dos destinos turísticos 
mais importantes da baixa Áustria, localizado precisamente entre as cidades de Melk e Krems. Um lugar bastante conhecido é Dürnstein onde o rei 

Este programa inclui

Sua viagem de luxo inclui o transporte 
em carro de primeira classe, guia de lín-
gua portuguesa ou espanhola, hospeda-
gem em hotéis de 5* com café da manhã 
buffet e todas as visitas e os serviços 
mencionados no programa.

  Também oferecemos ingressos para o 
teatro, ópera ou concertos (suplemen-
to adicional). Pergunte-nos sobre o 
serviço VIP no aeroporto de Viena.

  Gostaria de ter uma visão única de 
uma das cidades mencionadas? Veja 
as nossas promoções de passeios 
privados de helicóptero.

  Podemos adaptar este programa aos 
seus interesses e desejos ou podemos 
criar um roteiro individual de acordo 
com suas preferências e gostos. 

Hotéis previstos de 5*

Viena:  Sacher
Dürnstein:  Schloss Dürnstein
Salzburgo:  Goldener Hirsch
Wörthersee:  Schlosshotel Velden
Stegersbach:  Falkenstein Balance
 Resort Stegersbach

Preço por pessoa

a partir de7.319 € em quarto duplo
Mín. 2 pessoas

Para confirmar os preços, envie-nos suas 
datas desejadas para verificarmos a dis-
ponibilidade e os preços de acordo com a 
temporada.

da Inglaterra Ricardo Coração de Leão ficou prisioneiro do duque Leopoldo V. Passeio de barco 
pelo Danúbio. À noite, hospedagem no Hotel Schloss Dürnstein. 

4° Dia  Dürnstein - Melk - linz - Salzburgo
Depois do café da manhã, continuação da viagem pelo vale do Danúbio para a Abadia Beneditina 
de Melk, o monumento barroco mais representativo da Áustria. Parada em Linz, às margens do 
Danúbio, antes de chegar a Salzburgo, à noite.  

5 ° Dia  Salzburgo - Distrito dos lagos (Salzkammergut) - Salzburgo 
Passeio pela cidade de Salzburgo. O centro histórico é dominado pelas torres de suas igrejas, de 
suas fortalezas medievais e, sobretudo, pela maciça fortaleza Hohensalzburg. Toda esta atração 
é ainda realçada pelo fato de que esta cidade é o berço do compositor W. A. Mozart. À tarde, você 
conhecerá o lindo distrito dos Lagos de Salzburgo. Subida de teleférico para o monte Zwölfer-
horn, para apreciar uma vista maravilhosa sobre o lago Wolfgangsee. À noite, regresso a Salzbur-
go. Possibilidade de participar de um jantar de gala, acompanhado por música clássica ao vivo 
(não incluído). 

6° Dia  Salzburgo - Wörthersee 
Saída para o lago alpino Wörthersee. Localizado na tríplice fronteira entre Áustria, Eslovénia e 
Itália, o lago é uma grande atração turística. É o lago mais visitado pelos austríacos por causa 
de seu clima quase mediterrâneo, seu ambiente animado e sua localização idílica entre colinas e 
montanhas. Passeio pelas cidades às margens do lago e hospedagem no hotel castelo Schloss-
hotel Velden.  

7 ° Dia Wörthersee - Graz - Stegersbach 
Depois do café da manhã, continuação da viagem a Graz, cidade universitária por excelência, que 
foi nomeada Capital Europeia da Cultura em 2003, também conhecida como a Cidade de Design, 
por conta de sua grande quantidade de museus, galerias de arte e lojas que vendem moda criada 
por designers locais e internacionais. Passeio pelo centro histórico de Graz, declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. À noite, você pode relaxar no spa do hotel Falkenstein Balance 
Resort Stegersbach, a cerca de 50 km de Graz, onde você ficará para o último pernoite. Jantar de 
despedida no hotel ou em um dos excelentes restaurantes da cidade.

8° Dia  Stegersbach - Graz - Viena 
Pela manhã tempo livre em Graz para conhecer mais de sua vida cultural ou para subir ao Schloss-
berg que oferece uma vista panorâmica da cidade. Na parte da tarde, seguimos a Viena onde o 
passeio termina no aeroporto.

Áustria de Luxo

Sua viagem de Luxo
  Hotéis de 5 estrelas
  Transporte de carro em primeira classe
  Podemos adaptar qualquer outro trajeto 

pela Áustria neste estilo
  Viagem à medida de seus desejos



1° Dia Munique - Stuttgart
Viagem de Munique para Stuttgart passando pelas altas escarpas do Alpes Suábios. Stuttgart, a capital do estado de Baden-Wurtemberg, é um dos centros 
da indústria automobilística mundial. Esta cidade também é famosa pela sua vida cultural e pela sua principal avenida, a Königsstraße, um paraíso para os 
amantes de fazer shopping. City tour com visita ao museu da Mercedes Benz. À noite, recomendamos visitar a ópera de Stuttgart, uma das melhores da 
Alemanha devido a alta qualidade de suas apresentações. Hospedagem no hotel Althoff*****. recomendação para o jantar: Restaurante “Zirbelstube“, 
no hotel Althoff *****, maître cuisine: Sebastian Prüßmann, premiado com 1* pelo guia Michelin.

2° Dia Stuttgart - tubinga - Baiersbronn
A 40 km de Stuttgart está situada a pequena cidade de Tubinga. Em um passeio panorâmico será possível conhecer o centro histórico da cidade que ainda 
preserva o ambiente medieval. Saindo de Tubinga entramos na Selva Negra, uma paisagem de encanto com bosques densos, desfiladeiros e pequenos 
vilarejos. A cidade de Baiersbronn não somente é a porta de entrada ao parque nacional da Selva Negra, mas também um famoso centro culinário da 
Alemanha. Devido aos dois restaurantes de 3 estrelas e um restaurante de 2 estrelas Michelin, também é conhecido como “O vilarejo das estrelas“. Hos-
pedagem no hotel Traube Tonbach*****. À noite, degustação de um cardápio no restaurante Schwarzwaldstube (maître cuisine: Harald Wohlfahrt, 3*** 
Michelin). Nota: O restaurante abre de quartas a domingos e permanece fechado durante o mês de agosto.

Este programa inclui

Sua viagem de luxo inclui transporte 
em carro de primeira classe, um guia 
de língua português, hospedagem em 
hotéis de 5* com café da manhã buffet 
- preferentemente em quarto de cat. 
Deluxe - além das visitas mencionadas 
no programa.

  Com grande prazer lhe oferecemos, 
como suplemento, ingressos para o 
teatro, ópera ou concertos (por ex. em 
Stuttgart, Baden-Baden, Frankfurt, 
Colônia ou Hamburgo).

  Gostaria de conhecer das alturas algu-
ma destas cidades? Consulte nossas 
ofertas para excursões privadas em 
helicóptero. 

  Podemos adaptar este programa de 
acordo com seus desejos ou podemos 
elaborar uma proposta individual 
segundo suas preferências.

Hotéis previstos de 5*

Stuttgart:  Hotel Althoff
Baiersbronn:  Traube Tonbach
Baden-Baden:  Brenner´s Park
Frankfurt:  Villa Kennedy
Bensberg:  Schloss Bensberg
hamelin: Schloss Münchhausen
hamburgo:  Fairmont Vier Jahres  
 zeiten

Preço por pessoa

a partir de 7.249 € em quarto duplo
Mín. 2 pessoas

Para confirmar os preços, envie-nos suas 
datas desejadas para verificarmos a dis-
ponibilidade e os preços de acordo com a 
temporada.

3° Dia Baiersbronn - Baden-Baden
Pela estrada alta da Selva Negra chegamos a Baden-Baden. A antiga residência de verão da alta 
nobreza europeia é conhecida mundialmente por ser uma elegante estação hidrotermal. Depois de 
conhecer a cidade com seu guia, recomendamos que faça uma visita relaxante às termas da cidade. 
À noite não deixe de visitar o elegante cassino ou desfrutar de um concerto. Hospedagem no Hotel 
Brenners Park Hotel*****. recomendação para o jantar: o restaurante “Brenners Park-Restaurant“ 
do hotel - maître cuisine: Paul Stradner com 2* Michelin.

4° Dia Baden-Baden - heidelberg - Frankfurt
Pela manhã, traslado a Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha. Situada numa 
idílica paisagem, às margens do rio Neckar, Heidelberg é um dos lugares mais visitados do país. Após 
o passeio pelo famoso castelo e o centro histórico, continuação para Frankfurt. Desde a Idade Média, 
Frankfurt sempre foi um centro de comércio e negócios e na atualidade é um dos centros financeiros 
mais importantes da Europa, caracterizado por fascinantes contrastes entre aspectos modernos e 
históricos. À noite, a ópera de Frankfurt oferece um programa cultural de alta qualidade. Hospeda-
gem no Hotel Villa Kennedy*****. recomendação para o jantar: o restaurante “Lafleur“ - maître 
cuisine: Andreas Krolik com 2* Michelin.

5° Dia Frankfurt - limburg - Colônia - Castelo Bensberg
Hoje faremos um passeio pelo centro histórico de Limburg, por cujas românticas ruelas você ficará 
apaixonado. Esta pequena cidade alberga um legado histórico de edifícios da Idade Média muito bem 
preservado. Continuação para Colônia, famosa pela sua Catedral, carnaval e estilo de vida descontraí-
do de seus habitantes. A Catedral de Colônia é um destino obrigatório para todos os visitantes. Pou-
co distante de Colônia encontraremos o palácio de Bensberg, antigo lugar de caça onde atualmente 
funciona um hotel de luxo que conta com um dos melhores restaurantes da Alemanha. Hospedagem 
no Hotel Schloss Bensberg*****, à noite você poderá desfrutar de um cardápio de degustação no 
restaurante Vendôme (maître cuisine: Joachim Wissler, 3* Michelin).

6° Dia Castelo Bensberg - externsteine - hamelin - Castelo Münchhausen
Atravessamos a região do Ruhr, centro da industrialização na Alemanha dos séculos XIX e XX, com 
minas de carvão e indústria siderúrgica. Passamos pelo singular recanto de Externsteine onde curio-
sas formações de colunas naturais de pedras se erguem, de forma espetacular, a quase 50 metros de 
altura Continuação em direção à cidade de Hamelin que ficou famosa no mundo todo graças ao conto 
de fadas o “Flautista de Hamelin“. Perto da cidade encontra-se o Hotel Schloss Münchhausen*****+ 
que além de ter 450 anos de história oferece maravilhas culinárias de alta qualidade. À noite, é possível 
desfrutar de um cardápio de degustação no restaurante do castelo (maître cuisine: Achim Schweken-
diek, 1* Michelin).

7° Dia Castelo Münchhausen - hamburgo
Pela manhã traslado para Hamburgo. Esta cidade foi uma das primeiras que integrou a Liga Hanseá-
tica e até hoje preserva este legado comercial. A Cidade dos Armazéns (Speicherstadt), que antiga-
mente foi zona franca e atualmente pertence ao Patrimônio cultural da UNESCO, é uma importante 
testemunha deste passado. Â noite, após o city tour, recomendamos a visita opcional à filarmônica, 
onde é possível apreciar a maravilhosa acústica de suas salas. Hospedagem no hotel Fairmont Vier 
Jahreszeiten*****. recomendação para o jantar: o restaurante “The Table“ - maître cuisine: Kevin 
Fehling com 3* Michelin (de terças a sábados; permanece fechado no mês de agosto).

8° Dia hamburgo
Após o café da manhã transfer para o aeroporto ou, se preferir, o tour pode continuar para Berlim.

Cultura e Gastronomia

Sua viagem de Luxo
  Hotéis de 5 estrelas
  Inclui três restaurantes gourmets 
  Podemos adaptar qualquer outro trajeto 

neste estilo
  Viagem à medida de seus desejos



Self Drive



1° Dia Frankfurt - heidelberg
Pela manhã, saindo do hotel realização de um city tour pela cidade de Frankfurt. Por um lado, Frankfurt é um dos centros financeiros mais importantes 
da Europa, e por outro também conta com um centro histórico totalmente preservado: o Römerberg. Ao meio-dia receberá o Porsche e algumas breves 
explicações que o instructor lhe dará. Viagem de Frankfurt a Heidelberg pelas famosas autopistas da Alemanha. Heidelberg, a cidade universitária mais 
antiga da Alemaha, é famosa pelo seu centro antigo e seu famoso castelo. Hospedagem no hotel Heidelberg Suites***** (aprox. 100km).

2° Dia heidelberg - Stuttgart (Museu da Porsche) - Castelo Staufeneck
Continuação para Stuttgart, o centro alemão de fabricação de automóveis. A Porsche e a Mercedes Benz têm suas sedes na capital do estado de 

Castelos e montanhas  
em um Porsche

Baden-Württemberg. Após a visitar o museu da Porsche e realizar um pequeno city tour pelo cen-
tro de Stuttgart, você terá tempo livre para conhecer a Avenida Königsstraße. Com mais de 1 km 
de lojas e shoppings, é um verdadeiro paraíso para os que gostam de fazer compras. À tarde, via-
gem ao castelo Staufeneck que atualmente é um hotel-castelo de 5 estrelas, com um restaurante 
gourmet premiado com uma estrela pelo guia Michelin. Hospedagem no Hotel Staufeneck***** 
(aprox. 200 km).

3° Dia Castelo Staufeneck - nördlingen - Augsburgo - Füssen
Continuamos pela famosa rota romântica em direção a Nördlingen. Esta pequena cidade é  
conhecida pelo seu centro medieval completamente cercado por uma muralha. É possível fazer 
um passeio contornando a muralha para desfrutar da vista ou subir à torre da igreja que tem 
uma plataforma a 90 metros de altura. Passamos por Augsburgo, um dos centros econômicos da 
Idade Média, para finalmente chegar à tarde em Füssen, aos pés da cordilheira dos Alpes. Hospe-
dagem no Hotel Hirsch**** (aprox. 270 km).

4° Dia Füssen - Castelo neuschwanstein - Zugspitze - Garmisch-Partenkirchen
Pela manhã, visita ao Castelo Neuschwanstein, construído por Luís II, conhecido como o “Rei Lou-
co” devido a sua marcada personalidade e suas excentricidades. O rei bávaro ordenou construir 
este castelo de estilo neorromântico, entre 1869 e 1886, no espírito dos castelos medievais dos 
cavaleiros alemães e serviu de inspiração ao Walt Disney para o castelo da Bela Adormecida, 
construído na Disneylândia. Continuação para Garmisch-Partenkirchen e o lago Eibsee. Se o 
tempo permitir, subida ao Zugspitze (opcional), a montanha mais alta da Alemanha, com 2.962 
metros de altura. Do cume, pode-se desfrutar de uma vista inesquecível da cordilheira dos Alpes. 
Pela tarde, seguiremos para o Hotel Schloss Elmau, localizado em um vale privado que serviu de 
lugar de encontro para os presidentes dos países membros do “G7”, em 2015. Hospedagem no 
Hotel Schloss Elmau***** (aprox. 100 km).

5° Dia Garmisch-Partenkirchen - Castelo linderhof - Aying - Munique
O dia começa com uma visita ao castelo Linderhof, o segundo famoso castelo do “Rey Louco”. É  
menor que o castelo Neuschwanstein, mas o seu interior ostenta a mesma opulência e elegância. 
Continuação para Aying, um vilarejo tradicional perto de Munique, para conhecer um dos produ-
tos mais típicos da Alemanha e, em especial, da Baviera: A cerveja! Num tour privado pela cerve-
jaria familiar “Ayinger” será possível conhecer o processo completo da fabricação e degustar as 
cervejas mais deliciosas junto com um almoço tradicional bávaro de despedida. Transfer para o 
hotel em Munique ou para o aeroporto (aprox. 120 km).

Sua viagem de Luxo
  Viagem Self Drive de Porsche
  Hotéis de 5 estrelas
  Guia acompanhante com veículo adicional 

(transporte de bagagem inclusa)
  Podemos adaptar qualquer outro itinerário, 

conforme suas preferências, na Alemanha 
de Porsche

  A viagem pode ser modificada segundo 
seus desejos

Este programa inclui

Sua viagem self drive inclui transporte 
em carro marca Porsche, guia de língua 
portuguêsa, veículo acompanhante, 
hospedagem em hotéis de 5* com café 
da manhã buffet (em Füssen 4*, em cat. 
superior) além das visitas mencionadas 
no programa. 

  Se desejar, podemos acrescentar, 
como suplemento, ingressos para o 
teatro, ópera ou concertos. Solicite 
informação também com relação ao 
serviço VIP nos aeroportos de Frank-
furt ou Munique. 

  Gostaria de conhecer das alturas uma 
destas cidades ou paisagens? Consulte 
nossas ofertas   sobre excursões 
privadas em helicóptero ou para um 
programa prévio em Frankfurt ou 
posterior em Munique.

  Com o maior prazer adaptaremos 
este programa a seus desejos ou lhe 
faremos uma proposta individual de 
acordo com suas preferências.

Hotéis previstos de 5* 

heidelberg:  Heidelberg Suites
Staufeneck: Castelo Staufeneck
Füssen:  Hirsch (cat. superior)
Garmisch- 
Partenkirchen:  Schloss Elmau

Preço por pessoa

a partir de 9.665 € em quarto duplo
Mín. 2 pessoas

Para confirmar os preços, envie-nos suas 
datas desejadas para verificarmos a dis-
ponibilidade e os preços de acordo com a 
temporada.



City Packages



1° Dia  Berlim 
Chegada ao aeroporto de Berlim e transfer privado para o hotel. À tarde, contará com tempo livre 
para conhecer o centro de Berlim. Recomendamos uma caminhada até o Portão de Brandembur-
go e a visita a algum restaurante ou bar na rua Friedrichstrasse. 

2° Dia  Berlim (visita da cidade)
Pela manhã, o city tour privado em Berlim, com duração de 4 horas, inclui as principais atrações 
da capital da Alemanha como o Portão de Brandemburgo, as praças Alexanderplatz e Potsdamer 
Platz, o Checkpoint Charlie, os restos do muro de Berlim, a igreja Memorial do Kaiser na Avenida 
Ku‘Damm e o distrito governamental. Ao meio-dia, almoço na torre da televisão de cujo andar 
panorâmico, a mais de 200 metros de altura, é possível apreciar uma vista inesquecível de Berlim. 
À tarde, tempo livre para desfrutar desta vibrante metrópole europeia ou para sair de compras 
em algum dos elegantes centros comerciais da cidade.

3° Dia  Berlim - Potsdam - Palácio de Sanssouci - Berlim
Excursão privada de 6 horas para conhecer a cidade de Potsdam, o palácio de Sanssouci e seus 
jardins. O significado do nome deste palácio é “sem preocupação” e foi construído em estilo 
Rococó por ordem de Federico II o Grande, para servir como residência privada onde pudesse 
descansar longe da vida da corte real de Berlim. Após a visita ao palácio e os jardins, retorno a 
Berlim. À noite, recomendamos assistir a um show ou concerto em Berlim (opcional). 

4° Dia  Berlim 
No horário programado, traslado privado para o aeroporto de Berlim. 

Berlim
City Packages de luxo na Alemanha Este programa inclui

  Hospedagem no hotel de 5* desejado, 
em cat. Deluxe 

  Café da manhã buffet
  Traslados privados em veículos de 

primeira classe
  City tours e excursões como mencio-

nados no programa com motoristas 
turísticos que falam português ou 
espanhol em veículos de primeira classe

  Subida à Torre da Televisão e almoço 
(bebidas não inclusas) 

  Ingresso para o palácio de Sanssouci 
(tour regular, opcional: tour privado)

Se assim o desejar, poderemos acrescen-
tar, como suplemento, ingressos para o 
teatro, ópera ou concertos. Solicite tam-
bém informação sobre o serviço VIP no 
aeroporto de Berlim ou recomendações 
para restaurantes gourmets. 

Você gostaria de conhecer das alturas a 
capital da Alemanha? Consulte nossas 
ofertas sobre excursões privadas em 
helicóptero.

Com o maior prazer adaptaremos este 
programa a seus desejos ou faremos uma 
proposta individual de acordo com suas 
preferências.

Preços por pessoa
em quarto duplo

Hotel Adlon Kempinski*****
Deluxe room (40 m2) 2.195 €

Hotel Regent Berlim*****
Deluxe room (40 m2) 2.119 €

Mín. 2 pessoas

Para confirmar os preços, envie-nos suas 
datas desejadas para verificarmos a dis-
ponibilidade e os preços de acordo com a 
temporada.



1° Dia  Munique 
Chegada ao aeroporto de Munique e transfer privado para o hotel. Na parte da tarde, tempo livre 
com a possibilidade de conhecer o centro de Munique por conta própria. Recomendamos passear 
pelo centro de Munique (área para pedestres) e visitar algum restaurante ou bar perto do Hotel.

2° Dia  Munique (visita da cidade)
Pela manhã, city tour privado de 4 horas por Munique que inclui as atrações da capital do estado 
da Baviera, como os jardins do Palácio das Ninfas em estilo barroco, a residência de verão dos reis 
da Baviera, a Catedral da Virgem cujas torres são coroadas por cúpulas italianas, a Marienplatz, 
praça principal de Munique, onde está localizado o prédio da Prefeitura em estilo neogótico e 
cuja torre tem um relógio com um carrilhão de bonecos que dá pontualmente a hora às 11h, às 
12h e às 17h. Ao meio-dia, almoço na torre olímpica que oferece uma vista espetacular da cidade 
até a cordilheira dos Alpes. À tarde, tempo livre para desfrutar da “cidade mais nórdica da Itália”, 
pseudônimo de Munique, devido a seu estilo de vida e clima ameno.

3° Dia  Munique - Füssen - Castelo neuschwanstein - Munique 
Excursão privada de 8 horas para conhecer o castelo mais famoso da Alemanha, o Neuschwan-
stein. Este castelo foi construído por Luís II, conhecido como o “Rei Louco” por sua marcada per-
sonalidade e suas excentricidades. Este castelo serviu de inspiração a Walt Disney para criar o 
castelo da Bela Adormecida, construído na Disneylândia. Visita ao castelo,com subida e descida 
em carruagem e passeio panorâmico em Füssen, um bonito vilarejo próximo da cidade. À noite, 
recomendamos visitar a ópera de Munique e assistir a um concerto (opcional).

4° Dia  Munique 
No horário programado, traslado privado ao aeroporto de Munique.

Munique
Este programa inclui

  Hospedagem no hotel de 5* desejado, 
em cat. Deluxe 

  Café da manhã buffet
  Traslados privados em veículos de 

primeira classe
  City tours e excursões como mencio-

nados no programa com motoristas 
turísticos que falam português ou 
espanhol em veículos de primeira classe

  Subida à Torre Olímpica e almoço 
(bebidas não inclusas)

  Ingresso para o Castelo Neuschwan-
stein (tour regular, com guia de áudio 
em português)

Se assim o desejar, poderemos acrescen-
tar, como suplemento, ingressos para 
o teatro, ópera ou concertos. Solicite 
também informação sobre o serviço VIP 
no aeroporto de Munique ou recomen-
dações para restaurantes gourmets. 

Gostaria de ter uma visão única de 
Munique? Consulte nossas ofertas sobre 
excursões privadas em helicóptero.

Com o maior prazer adaptaremos este 
programa a seus desejos ou faremos uma 
proposta individual de acordo com suas 
preferências.

Preços por pessoa
em quarto duplo

Hotel Königshof*****
Deluxe room (35 m2) 2.145 €

Le Meridien Munique*****
Deluxe room (28-34 m2) 1.985 €

Mín. 2 pessoas

Para confirmar os preços, envie-nos suas 
datas desejadas para verificarmos a dis-
ponibilidade e os preços de acordo com a 
temporada.

City Packages de luxo na Alemanha



1° Dia Frankfurt 
Chegada a aeroporto de Frankfurt e transfer privado para o hotel. Na parte da tarde, tempo livre 
e possibilidade de conhecer o centro de Frankfurt por conta própria. Recomendamos um passeio 
pelo centro de Frankfurt às margens do rio Meno.

2° Dia Frankfurt (visit the city)
Pela manhã, city tour privado de 3 horas por Frankfurt. A cidade, a primeira vista, impressiona 
pelos seus arranha-céus. Continue a caminhada ao longo do rio Meno, visite os museus situa-
dos às suas margens e siga pela curiosa ruela “Fressgass”, a antiga Ópera e pela elegante rua 
Goethestrasse. Durante o percurso encontrará a casa de Goethe, a igreja de Paulus e, do prédio 
Hauptwache, poderá desfrutar de uma maravilhosa vista sobre a cidade. Ao meio-dia, almoço 
no prédio Maintower. O restaurante que funciona no 53° andar oferece uma vista inesquecível 
do centro financeiro. Durante a tarde, tempo livre para desfrutar da cidade de Frankfurt por sua 
conta. Recomendamos visitar o museu Senkenberg, famoso pela coleção de répteis que alberga 
(opcional).

3° Dia  Frankfurt - heidelberg - Castelo heidelberg - Frankfurt 
Excursão privada de 8 horas para conhecer a cidade de Heidelberg, localizada ao sul de Frankfurt. 
Heidelberg é a cidade universitária mais antiga da Alemanha é um dos destinos mais procurados 
devido a sua idílica localização às margens do rio Neckar. Visita ao famoso Castelo Heidelberg, 
caracterizado pela sua excepcional combinação de estilo gótico e renascentista. A seguir, conti-
nuação para o centro de Heidelberg, que conserva ainda sua aparência medieval, para admirar 
a antiga ponte e a igreja dos Santos Espíritos. Retorno a Frankfurt pelo bosque Odenwald com 
seus pequenos e idílicos vilarejos. À noite, recomendamos visitar a ópera de Frankfurt ou assistir 
a um concerto (opcional).

4° Dia  Frankfurt
No horário programado, transfer privado para o aeroporto de Frankfurt. 

Frankfurt
Este programa inclui

  Hospedagem no hotel de 5* desejado, 
em cat. Deluxe 

  Café da manhã buffet
  Traslados privados em veículos de 

primeira classe
  City tours e excursões como mencio-

nados no programa com motoristas 
turísticos que falam português ou 
espanhol em veículos de primeira classe

  Subida à Torre Maintower e almoço 
(bebidas não inclusas)

  Ingresso para ao Castelo Heidelberg

Se assim o desejar, poderemos acrescen-
tar, como suplemento, ingressos para 
o teatro, ópera ou concertos. Solicite 
também informação sobre o serviço VIP 
no aeroporto de Frankfurt ou recomen-
dações para restaurantes gourmets. 

Gostaria de ter uma visão única de 
Frankfurt? Consulte nossas ofertas sobre 
excursões privadas em helicóptero.

Com o maior prazer adaptaremos este 
programa a seus desejos ou faremos uma 
proposta individual de acordo com suas 
preferências.

Preços por pessoa
em quarto duplo

Rocco Forte Villa Kennedey*****
Deluxe studio (38 m2) 2.095 €

Hotel Roomers*****
Deluxe room (32 m2) 2.225 €

Mín. 2 pessoas

Para confirmar os preços, envie-nos suas 
datas desejadas para verificarmos a dis-
ponibilidade e os preços de acordo com a 
temporada.

City Packages de luxo na Alemanha



1° Dia  Zurique 
Chegada ao aeroporto de Zurique e transfer privado para o hotel. Na parte da tarde, tempo livre 
com possibilidade de conhecer o centro antigo de Zurique por conta própria. Recomendamos 
uma caminhada pela rua Bahnhofstrasse que termina justamente no lago de Zurique e é famosa 
por suas lojas de luxo.

2° Dia  Zurique (visita da cidade)
Pela manhã, city tour privado de 5h por Zurique e seus arredores. Este tour combina a cultura 
da maior cidade da Suíça com a beleza de seu entorno. Descubra os lugares mais belos da cida-
de como o centro histórico, o relógio da igreja de São Pedro, considerado o maior da Europa, a 
mundialmente famosa rua Bahnhofstrasse, o cais do Limmat (Limmatquai) e as Casas Gremiais. 
Parada no porto, com vista para o lago, a cidade e os Alpes em volta. Viagem contornando as 
margens do lago, ao longo da “Costa Dourada”. À tarde, tempo livre para passear pelo lago ou 
subir ao Monte Uetliberg que oferece uma linda vista sobre a cidade e o lago. 

3° Dia Zurique - lucerna - Monte titlis - Zurique
Excursão privada durante 9h para conhecer, nas proximidades de Zurique, a cidade de Lucerna, 
um dos destinos turísticos mais visitados da Suíça. Lucerna tem a ponte de madeira coberta mais 
antiga da Europa, assim como ruas de paralelepípedos, igrejas barrocas e casas carregadas de 
história. É possível ver, por exemplo, o luxuoso Concert Hall às margens do lago, atravessar o 
lago pela ponte Kapellbrücke, considerada a mais antiga da Europa e que é também o emblema 
desta bela cidade. Continuação da viagem até Engelberg onde se inicia uma experiência inigu-
alável, pelo mundo das Geleiras Alpinas. Do alto do Monte Titlis, poderá desfrutar do inesquecível 
panorama sobre as profundas fendas das geleiras e as íngremes paredes de gelo. Da plataforma 
panorâmica, a 3.020 metros de altura, pode-se apreciar uma fascinante vista dos Alpes Suíços.

4° Dia Zurique 
No horário programado, traslado privado ao aeroporto de Zurique. 

Zurique
City Packages de luxo na Suíça Este programa inclui

  Hospedagem no hotel de 5* desejado 
em cat. Deluxe 

  Café da manhã buffet
  Traslados privados em veículos de 

primeira classe
  City tours e excursões como mencio-

nados no programa com motoristas 
turísticos que falam português ou 
espanhol em veículos de primeira classe

  Subida ao Monte Titlis no teleférico 
giratório ROTAIR (sem motorista)

Se assim o desejar, poderemos acrescen-
tar, como suplemento, ingressos para o 
teatro, ópera ou concertos. Solicite tam-
bém informação sobre o serviço VIP no 
aeroporto de Zurique ou recomendações 
para restaurantes gourmets. 

Gostaria de ter uma visão única de 
Zurique? Consulte nossas ofertas sobre 
excursões privadas em helicóptero.

Com o maior prazer adaptaremos este 
programa a seus desejos ou faremos uma 
proposta individual de acordo com suas 
preferências.

Preços por pessoa
em quarto duplo

Eden au Lac*****
Deluxe room 
vista para o lago  (26  m2) 2.845 €

Marriott Zürich*****
Deluxe room (29 m2) 2.835 €

Mín. 2 pessoas

Para confirmar os preços, envie-nos suas 
datas desejadas para verificarmos a dis-
ponibilidade e os preços de acordo com a 
temporada.



1° Dia Genebra 
Chegada ao aeroporto de Genebra e transfer privado para o hotel. À tarde, tempo livre e possibi-
lidade de conhecer o centro antigo de Genebra por conta própria. Recomendamos uma caminha-
da às margens do Lago de Genebra para admirar o “Jet d´Eau”, uma grande fonte com um jato de 
água de 140 metros de altura que é o símbolo da cidade. 

2° Dia Genebra (visita da cidade)
Pela manhã, city tour privado de 5h pela cidade de Genebra e seus arredores. Visita às principais 
atrações, como o centro histórico e os distritos internacionais de Genebra, a fonte do “Jet d’Eau”, 
a Catedral de St. Pierre, e muito mais. Também passeio aos bonitos vilarejos situados às margens 
do lago de Genebra, que oferecem vistas maravilhosas sobre a cidade. À tarde, tempo livre para 
desfrutar da cidade por conta própria ou para fazer um passeio de barco pelo lago de Genebra 
(opcional).

3° Dia Genebra - lausanne - Montreux - Genebra
Excursão privada de 8h para conhecer as cidades próximas a Lausanne e Montreux. Lausanne 
não somente é famosa por ser a sede do Comitê Olímpico Internacional, mas também é conhe-
cida por sua vida cultural e sua pitoresca cidade antiga. Continuação para Montreux, localizada 
entre as montanhas e o lago de Genebra e conhecida mundialmente pelo festival de Jazz. Um 
passeio ao longo da orla é imprescindível. À tarde, visita ao Castelo de Chillon localizado a pou-
ca distância de Montreux. Este castelo, que está situado numa pequena ilha, e começou a ser 
construído no século XI. Atualmente, nele é possível apreciar como era a vida luxuosa dos condes 
de Sabóia durante os séculos XIV e XV. 

4° Dia Genebra 
No horário programado, traslado privado ao aeroporto de Genebra. 

Genebra
Este programa inclui

  Hospedagem no hotel de 5* desejado 
em cat. Deluxe 

  Café da manhã buffet
  Traslados privados em veículos de 

primeira classe
  City tours e excursões como mencio-

nados no programa com motoristas 
turísticos que falam português ou 
espanhol em veículos de primeira classe

Se assim o desejar, poderemos acrescen-
tar, como suplemento, ingressos para 
o teatro, ópera ou concertos. Solicite 
também informação sobre o serviço VIP 
no aeroporto de Genebra ou recomen-
dações para restaurantes gourmets. 

Gostaria de ter uma visão única de 
Genebra? Consulte nossas ofertas sobre 
excursões privadas em helicóptero.

Com o maior prazer adaptaremos este 
programa a seus desejos ou faremos uma 
proposta individual de acordo com suas 
preferências.

Preços por pessoa
em quarto duplo

Beau Rivage Genebra*****
Deluxe room 
vista para o lago (40 m2) 3.455 €

Grand Hotel Kempinski*****
Deluxe room (45 m2) 2.965 €

Mín. 2 pessoas

Para confirmar os preços, envie-nos suas 
datas desejadas para verificarmos a dis-
ponibilidade e os preços de acordo com a 
temporada.

City Packages de luxo na Suíça



1° Dia Viena 
Chegada ao aeroporto de Viena e traslado privado para o hotel. À tarde, tempo livre com possibi-
lidade de conhecer o centro de Viena por conta própria. 

2° Dia  Viena (visita da cidade)
Pela manhã, city tour privado por Viena para conhecer todas as atrações da capital da Áustria. 
Encravada às margens do Danúbio, Viena emerge deslumbrante com sua grande riqueza histó-
rica e patrimonial. A cidade é um dos grandes centros culturais da Europa e é considerada uma 
das cidades mais românticas do mundo. É famosa pelas suas óperas, sua arquitetura barroca, sua 
música, pelo parque de diversões Prater, o Jugendstil, sua torta de chocolate Sachertorte e muito 
mais. Ao meio-dia, tempo livre para conhecer as elegantes avenidas para pedestres de Viena por 
conta própria. À tarde, transfer para o palácio Schönbrunn. Mesmo se o palácio estiver fechado 
para o público, é possível conhecer o “Versailles” de Viena em todo seu esplendor, mediante um 
tour privado.

3° Dia Viena 
Pela manhã, tempo livre para visitar, por exemplo, um dos famosos museus de Viena ou conhecer 
a Escola Espanhola de Equitação no palácio Imperial de Hofburg. À noite, traslado ao Prater, um 
parque público de diversões no qual está instalada a famosa roda gigante de Viena (Wiener Rie-
senrad). Jantar exclusivo em uma cabine privada da Roda gigante, do parque Prater. Desfrute de 
um ambiente cheio de romantismo com uma vista inesquecível sobre a cidade.

4° Dia  Viena 
No horário programado, traslado privado ao aeroporto de Viena. 

Viena
City Packages de luxo na Áustria Este programa inclui

  Hospedagem no hotel de 5* desejado, 
em cat. Deluxe 

  Café da manhã buffet
  Traslados privados em veículos de 

primeira classe
  City tours e excursões como mencio-

nados no programa com motoristas 
turísticos que falam português ou 
espanhol em veículos de primeira classe

  Jantar privado nua cabine da Roda 
Gigante da praça Prater (inclui três 
pratos, vinho, água e café)

Se assim o desejar, poderemos acrescen-
tar, como suplemento, ingressos para o 
teatro, ópera ou concertos. Solicite tam-
bém informação sobre o serviço VIP no 
aeroporto de Viena ou recomendações 
para restaurantes gourmets. 

Gostaria de ter uma visão única de Viena? 
Consulte nossas ofertas sobre excursões 
privadas em helicóptero.

Com o maior prazer adaptaremos este 
programa a seus desejos ou faremos uma 
proposta individual de acordo com suas 
preferências.

Preços por pessoa
em quarto duplo

Hilton Viena Plaza*****
Plaza room (35 m2)  2.055 €

Hotel Sacher*****
Deluxe room (35 m2) 3.045 €

Mín. 2 pessoas

Para confirmar os preços, envie-nos suas 
datas desejadas para verificarmos a dis-
ponibilidade e os preços de acordo com a 
temporada.
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