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Índice AlemAnhA e combinAdos
Juntos pelo mundo 
desde 1959

AlemAnhA e combinAdos
(a partir da pág. 62G)

circuitos páG. circuitos páG.

Alemanha Maravilhosa 62 H
Alsácia e Selva Negra 62 I

Suiça, o País dos Alpes 62J

Guia Acompanhante
Profissional

nos circuitos com este símbolo

62-G

Alemanha e Suíça 62k
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ALEMANHA

Berlim

Nuremberga

Dresden

Rotemburgo

Castelo
Neuschwanstein

Fussen

Praga

Munique

2N

2N

1N

1N

Itinerário:
medieval e que se encontra intimamente ligada à História como 
consequência do processo dos crimes da 2ª Guerra Mundial. 
Visita panorâmica das muralhas, Casa Durero, Catedral e an-
tigo hospital. Saída para Dinkesbuhel, pequena cidade da Rota 
Romântica muito bem conservada. Tempo livre e almoço. Con-
tinuação para Munique. Jantar e hospedagem.

08º dia (Sex): Munique (Castelo Neuschwanstein)
Café da manhã. Visita panorâmica da capital da Baviera, 
com destaque para a Marienplatz e o seu famoso Car-
rilhão e a imponente Catedral Gótica. Almoço. À tarde 
visita ao Castelo Neuschwanstein, edificado pelo rei Lu-
dwig II da Baviera, o “Louco”. A construção foi inspirada 
nos castelos medievais dos ‘Cavaleiros Teutónicos’ e os 
seus salões aludem a mitos, fábulas e lendas. Jantar e 
hospedagem.

09º dia (Sáb): Munique / Brasil
 Café da manhã. Traslado para o aeroporto (quarto dis-

ponível até às 12h00).  
Fim dos nossos serviços.

01º dia (Sex): Brasil / Berlim
  Saída em vôo previsto com destino a Berlim. Noite 

e refeição a bordo.

02º dia (Sáb): Berlim
Chegada. Traslado ao hotel. Hospedagem.

03º dia (Dom): Berlim
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Parlamen-
to (Reichstag), Potsdamerplatz, Porta de Bradenburgo, 
Avenida Kurfurstendamm, Checkpoint Charlie e Bairro dos 
Museus. Almoço. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

04º dia (Seg): Berlim / Potsdam / Berlim
Café da manhã. Partida para Potsdam. Almoço e visita 
panorâmica das suas praças e ruas mais importantes, im-
ponentes palacetes e o pitoresco bairro “Pequena Ames-
terdão”. Regresso a Berlim. Jantar e hospedagem.

05º dia (Ter): Berlim / Leipzig / Dresden
Café da manhã. Saída para Leipzig, a “Cidade dos Livros”, 
e visita da urbe velha onde se destacam a antiga Prefei-
tura, a Bolsa e a Igreja de São Tomás com o túmulo de 
Bach. Almoço. Continuação para Dresden, nas margens 
do Elba, tristemente conhecida pelos bombardeamentos 
sofridos durante a 2ª Guerra Mundial. A visita panorâmi-
ca inclui o conjunto barroco de Zwinger, a Ópera, a Ca-
tedral, o Castelo, a Galeria dos Antigos Compositores e 
Igreja Frauenkirche (entrada). Jantar e hospedagem.

06º dia (Qua): Dresden /  Wurzburgo  / Rotemburgo / Nuremberga
Café da manhã. Saída para Wurzburgo, ponto de partida da 
Rota Romântica, cujas principais atracções são A Residência 
- um palácio em estilo barroco, a Fortaleza de Marienberg, a
Catedral, a Praça do Mercado e a antiga ponte. Almoço e con-
tinuação para Rotemburgo, caracterizada por ruas estreitas e 
muralhas medievais. Jantar e hospedagem em Nuremberga.

07º dia (Qui): Nuremberga / Dinkelsbuhel / Munique
Café da manhã. Nuremberga, cidade que conserva o ambiente 

2022
Abril: 09,16;
Junho: 11,18,25; 
Julho: 02,09,16,23,30;
Agosto: 06,13,20,27.
Datas sublinhadas operam no sentido inverso 
(de Munique a Berlim)

Datas de  
chegada a Berlim:

•   Circuito em ônibus de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola;

•   7 noites em em regime de hospedagem 
com café da manhã;

•   12 refeições;
•   Traslados de chegada e saída;
Não Incluso:
•  Passagens aéreas;
•  Bebidas às refeições;
•  Gorjetas a carregadores de malas;
•  Tudo o que não esteja incluído no programa

Incluso:
Cidade Hotel / Localização

Berlim
Abacus / Park Inn City West*** / 
Art’otel Kurfürstendamm / B.W. Plus 
Plaza / Excelsior / Berlin Hotel

Dresden Residenz Alt / Maritim / Dorint

Nuremberga Arvena Park / Maritim / Hotéis Centro

Munique Hotéis Leonardo / Feringapark / 
NH Messe / Victors Residenz

Hotéis Previstos 4* (Ou similares)  - Alterações pág. 12

Roteiro:  Berlim 3N Potsdam / Leipzig / Dresden 1N Wurzburgo / Rotemburgo /Nuremberga 1N  
Dinkelsbuhel /Munique  2N  

d e s d e

d i A s

1.195€
9

AlemAnhA mArAVilhosA

Rotemburgo

Guia Acompanhante
Profissional

Datas Duplo Single

Abr-Ago 1.195 € 1.475 €

Preços por pessoa (Em Euros)

Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser 
feito noutros hotéis e/ou nos arredores das cidades

12 refeições

62-h



Europa | circuitos 2022/2023A
le

m
an

ha
 e

 C
om

bi
na

do
s

100

FRANÇA

ALEMANHA

LUXEMBURGO
Heidelberg

Frankfurt

Friburgo

Floresta
Negra

Baden-
Baden

Colmar

Estrasburgo

2N

4N

1N

Itinerário:
centro histórico – casa Koifhus, a antiga aduana; 
bairros dos curtidores e o cais do mercado de peixe 
conhecido como “A Pequena Veneza”. Almoço. Viagem 
para a Alsácia e visita panorâmica de Estrasburgo, bo-
nita cidade de influências germânica e francesa que 
simboliza o encontro da Europa. Jantar e hospedagem 
na Região de Pforzheim. 

8º dia (Sáb): Região de Pforzheim / Baden-Ba-
den / Heidelberg / Frankfurt
Café da manhã. Saída para a estação termal de Ba-
den-Baden, desenvolvida em estilo Belle Époque, fre-
quentada pela burguesia europeia no séc.XIX. Visita à 
Igreja Stiftskirche e às Ruínas do Balneário Romano, 
actualmente um museu. Continuação para Heidelberg, 
nas margens do Rio Neckar. Almoço e visita guiada do 
centro histórico: Praça do Mercado, Ponte Velha, Câma-
ra Municipal e Universidade, a mais antiga da Alemanha. 
Subida no teleférico até ao Castelo. Jantar e hospedagem 
em Frankfurt.

9º dia (Dom): Frankfurt  / Brasil
 Café da manhã. Traslado para o aeroporto (Quarto 

disponível até 10h ou 12h, segundo norma do hotel).. 
Fim dos nossos serviços.

1º dia (Sáb): Brasil / Frankfurt
 Saída em voo com destino a Frankfurt. Noite e re-

feição a bordo.

2º dia (Dom): Frankfurt
Chegada. Traslado ao hotel (quarto disponível após as 
14h00). Hospedagem.

3º dia (Seg): Frankfurt / Tubingen / Floresta Negra
Café da manhã. Saída para Tubingen, cidade universitá-
ria rica em tradições. Visita ao bairro antigo com a praça 
central e a Torre de Hoderlin. Almoço. Continuação para a 
região da Floresta Negra. Jantar e hospedagem.

4º dia (Ter): Floresta Negra  (Friburgo e Titisee) 
Café da manhã. Saída para a magnífica cidade de Friburgo, 
descendo pelo “Vale do Inferno”, com seu famoso salto de ve-
ado. Durante a visita poderá admirar a catedral e os edifícios 
góticos que evocam a riqueza dos comerciantes da época. 
Almoço. Continuação para Titisee, lago rodeado de frondosos 
bosques e uma bonita povoação com numerosos relógios de 
cuco. Tempo livre. Regresso ao hotel. Jantar e hospedagem. 

5º dia (Qua): Floresta Negra (Lago de Constança, 
Ilha de Mainau e Meersburgo)
Café da manhã. Saída para o Lago de Constança, fron-
teira natural da Alemanha, Áustria e Suíça. Paragem em 
Constança, cidade medieval. Continuação para a Ilha de 
Mainau. Breve visita e trajecto de barco para Meersbur-
go, um dos pontos mais visitados do lago, que se destaca 
pela produção de vinho. Almoço  e tempo livre. Regresso 
ao hotel. Jantar e hospedagem.

6º dia (Qui): Floresta Negra (Gutach, Triberg e 
Furtwangen)
Café da manhã. Visita ao Eco-Museu da Selva Negra em Guta-
ch, onde se recriam as quintas típicas da região. Continuação 
para as cascatas em Triberg, as mais altas da Alemanha, com 
uma queda de 163m. Almoço e visita ao Museu dos Relógios 
em Furtwangen. Regresso ao hotel. Jantar e hospedagem.

7º dia (Sex): Floresta Negra / Colmar / Estrasburgo / 
Região de Pforzheim
Café da manhã. Saída para Colmar e visita a pé do 

2022
Maio: 01,08,15,22,29;
Junho: 05,12,19,26;
Julho: 03,10,17,24,31;
Agosto: 07,14,21,28.
Setembro: 04,11,18.

Datas de  
chegada a Frankfurt 

•  Circuito em em ônibus de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola;

•  7 noites em regime de hospedagem com 
café da manhã;

•  12 refeições;
•  Traslados de chegada e saída;

Não Incluso:
•  Passagens aéreas;
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações a bagageiros;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Incluso:

Cidade Hotel

Frankfurt
Hotéis Movenpick / Hotéis Leonardo / 
NH Frankfurt Morfelden / 
Hotéis Holiday Inn / Hotéis Mercure / 
Hotéis Flemings / Rilano Oberursel

Floresta 
Negra

Veras Parkhotel Loffingen / 
Schloss Hornberg  / Tannenhof Triberg  / 
Gasthof Kranz Riedböhringen

Região de 
Pforzheim

Residenz / Ehm Sindelfingen City / 
Krone Pforzheim

Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser 
feito noutros hotéis e/ou nos arredores das cidades

Hotéis Previstos 3* e 4* (Ou similares) - Alterações pág. 12

Roteiro: Frankfurt  2N  Floresta Negra  4N  Estrasburgo / Região de Pforzheim  1N  Baden-Baden, Heidelberg

Guia Acompanhante
em Espanhol

AlsáciA e selVA neGrA 

d e s d e

d i A s

1.195€

9

Estrasburgo

12 refeições

Datas Duplo Single

Mai-Set 1.195 € 1.395 €

Preços por pessoa (Em Euros):

62-i
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Itinerário:
Pico Dufour. Continuação para Interlaken, a meca do turismo 
suíço, situada entre 2 lagos com fantásticas vistas das mon-
tanhas. Jantar e hospedagem na região de Interlaken/Thun.

05º Dia (Qua): Interlaken
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Lauterbrun-
nen e Grindelwald, que lhe dá a oportunidade de ir até 
Jungfraujoch – o Topo da Europa. Jantar e hospedagem na 
região de Interlaken/Thun.

06º Dia (Qui): Interlaken / Lucerna / Zurique
Café da manhã. Visita a Lucerna, cidade nas margens do 
Lago dos 4 Cantões, que conservou do tempo medieval 
edifícios, praças e ruelas. Continuação para Zurique e visita: 
Bahnhofstrasse, Colina Lindenhof, “Shipfe” – o antigo bair-
ro dos pescadores, e Rathaus-Brucke, a ponte mais antiga 
da cidade. Jantar e hospedagem na cidade ou arredores.

07º Dia (Sex): Zurique / Cataratas do Reno / Berna
Café da manhã. Saída para Schaffhausen e passeio de 
barco para contemplar as Cataratas do Reno. Continu-
ação para Berna. Almoço e visita do centro histórico da 
capital do país, uma das melhores conservadas da Eu-
ropa. Jantar e hospedagem.

08º Dia (Sáb): Berna / Montreux / Genebra
Café da manhã. Saída para Montboyon e embarque no 
trem “Golden Pass” para Montreux, passando por idílicas 
paisagens alpinas. Almoço na região e continuação por 
estrada para Genebra, sede das Nações Unidas, visitando 
seu centro histórico se destaca a Catedral de São Pedro, o 
monumento à Reforma, a Praça de Four e a Câmara Mu-
nicipal. Jantar e hospedagem na cidade ou arredores.

09º Dia (Dom): Genebra / Brasil
 Café da manhã. Traslado para o aeroporto (Quarto 

disponível até 10h ou 12h, segundo norma do hotel). 
Fim dos nossos serviços.

01º Dia (Sáb): Brasil / Genebra
 Saída em vôo previsto com destino a Genebra. Noite e 

refeição a bordo. 

02º Dia (Dom): Genebra 
Traslado ao hotel. Hospedagem na cidade ou arredores. 

03º Dia (Seg): Genebra / Lausanne / Zermatt
Café da manhã. Saída para Lausanne nas margens do Lago 
Léman, cidade sede do Comité Olímpico Internacional. Vi-
sita panorâmica com destaque para o Museu Olímpico, a 
Catedral Gótica e o Palácio de Rumin. Almoço e tempo livre. 
Jantar e hospedagem na região de Zermatt/Tasch.

04º Dia (Ter): Zermatt / Interlaken
Café da manhã. Em Tash embarque em trem para Zermatt, o 
santuário dos Alpes conhecida pela estância de esqui, rode-
ada de picos que superam os 4000m. Tempo livre. Opcional-
mente poderá ascender ao Gornergrat a 3.089m com uma 
espectacular vista do mítico Cervino, do Monte Rosa e do 

Circuitos Duplo Single

Mai-Set 1.620 € 2.135 €

Preços por pessoa (Em Euros)

Cidade Hotel

Genebra 
(ou região)

Mercure Annemasse Porte 
de Genéve (França) / Novotel 
Annemasse Centre (França) /  
NH Genéve Airport / Crowne Plaza

Zermatt / 
Tasch

City Hotel Tasch / Tascherhof / 
Welcome Tasch

Interlaken 
(região)

Carlton Europe / The Hey  / 
Brienzerburli Brienz

Zurique (ou 
região) Movenpick / H+H Hotel Zurich

Berna Baren / Ambassador / 
Holiday Inn Westside

Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser feito noutros 
hotéis e/ou nos arredores das cidades

Hotéis Previstos 3*/4* (Ou similares)  - Alterações pág. 12

Guia Acompanhante
em Espanhol

2022
Maio: 08,15,22,29;
Junho: 05,12,19,26;
Julho: 03,10,17,24,31;
Agosto: 07,14,21,28;
Setembro: 04.

Datas de  
chegada a Genebra:

•  Circuito em ônibus de turismo com guia 
acompanhante em língua espanhola;

•  7 noites em em regime de hospedagem 
com café da manhã;

•  9 refeições;
•  Traslados de chegada e saída;

Não Incluso
•  Passagens aéreas;
•  Bebidas às refeições;
•  Gratificações a bagageiros;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama.

Incluso:

FRANÇA SUIÇA

ÁUSTRIA
Zurique

Genebra

Berna

Lausanne
Lucerna

Interlaken
Montreux

Zermatt2N
1N

1N

2N

1N

Roteiro:  Genebra 2N  Lausanne / Zermatt 1N  Interlaken 2N  Lucerna / Zurique 1N  
Cataratas do Reno / Berna 1N  Montreux 

suÍçA - o pAÍs dos Alpes

d e s d e

d i A s

1.620€
9

ref: s-lsu
9 refeições

Lucerna

62-J 
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Datas Duplo S. Single

Mai-Ago+Out 2.725 € 3.494 €
7Set 2.999 € 3.768 €
18Set 2.999 € 3.974 €

Preços por pessoa (Em Euros)

Cidade Hotel / Localização

Frankfurt Maritim
Friburgo Novotel AM Konzerthaus
Kempten BigBox
Munique Holiday Inn Munich City Center
Zurique Krone Unterstrass / Swissotel Zurich
Interlaken Hotel 3* a informar

Hotéis Previstos 4* (Ou similares) - Alterações pág. 12

trem ou de ônibus. Viagem para Zurique (sem guia). Tras-
lado para o hotel. Hospedagem.

09º dia (Domingo): Zurique
Manhã livre. City tour regular. Descubra o passado e o pre-
sente de Zurique através de edifícios, histórias e anedotas. 
Viagem em um trem de cremalheira (Dolderbahn) até a zona 
residencial de “Zürichberg”, com suas vilas e parques. Retor-
no ao hotel por conta própria. Hospedagem.

10º dia (Segunda): Zurique / Bernese Oberland / Interlaken 
Café da manhã. Traslado até à rua Sihlquai, ponto de en-
contro para tomar o ônibus regular. Interlaken está ide-
almente localizada entre dois lagos (Lago Thun e Lago 
Brienz, também conhecida como o “Paraíso das compras” 
com uma oferta muito variada, de produtos regionais, joa-
lheria fina e relojoaria. Hospedagem.

11º dia (Terça): Interlaken / Jungfraujoch / Zurique  
Café da manhã. Excursão guiada para Jungfraujoch – “Top of 
Europe”. As surpreendentes vistas da região montanhosa de 
Jungfrau acompanharão todo o percurso até ao topo e à im-
ponente face norte de Eiger, que parece estar ao alcance de 
suas mãos. Ao chegar no topo de Jungfraujoch, mergulhará 
no fascinante mundo alpino de gelo, neve e rocha. Depois 
desta inesquecível experiência na neve, passará pelo des-
tino de férias de Wengen até Lauterbrunnen, onde o ônibus 
regular estará à sua espera para levá-los de volta a Zurique. 
Retorno ao hotel por conta própria. Hospedagem. 

12º dia (Quarta): Zurique / Brasil
 Café da manhã. Traslado para o aeroporto (quarto dis-

ponível até às 12h00). 
Fim dos nossos serviços.

01º dia (Sábado): Brasil / Frankfurt
 Saída em voo com destino a Frankfurt. Noite e re-

feição a bordo.

02º dia (Domingo): Frankfurt
Chegada. Traslado ao hotel. Hospedagem.

03º dia (Segunda): Frankfurt / Heidelberg / Friburgo
Café da manhã. Saída para Heidelberg para visitar o seu 
castelo famoso e passear pelo centro histórico. Heidel-
berg, 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 Selva Negra, com paisagens impressionantes, 
como o Lago Mummel onde fará uma breve parada. Che-
gada a Friburgo e breve visita pela cidade. Hospedagem.

04º dia (Terça): Friburgo / Lindau / Kempten
Café da manhã. Visita a uma pequena fazenda tradicio-
nal incluindo uma degustação de queijos e tempo para 
conhecer um pouco sobre a vida da Selva Negra. Conti-
nuação para a ilha de Lindau no Lago Constança da qual 
terá uma vista maravilhosa dos Alpes. Hospedagem em 
Kempten.

05º dia (Quarta): Kempten / Neuschwanstein / 
Wieskirche / Oberammergau / Linderhof / Munique  
Café da manhã. Visita ao Castelo de Neuschwanstein, 
construído por Luís II, o famoso Rei Louco. Ao meio-dia 
viagem a Oberammergau, aldeia famosa pela sua repre-
sentação da Paixão de Cristo e pelo seu artesanato. No 
caminho visita da Igreja Wieskirche. Pela tarde visita do 
Palácio de Linderhof. Este é um dos três castelos cons-
truídos pelo rei Luís II da Baviera e o único onde viveu por 
mais tempo. Depois breve parada à Abadia Beneditina de 
Ettal. Hospedagem em Munique.

06º dia (Quinta):  Munique 
Café da manhã. Visita das principais atrações da capital 
da Baviera finalizando na praça principal “Marienplatz” 
para admirar a prefeitura com seu famoso carrilhão. Tem-
po livre. Durante a noite desfrutará de um jantar típico. 
Hospedagem.

07º dia (Sexta): Munique 
Dia livre (sem guia). Possibilidade de excursão opcional 
(custo extra) a Innsbruck no Tirol Austríaco. Hospedagem.

08º dia (Sábado): Munique / Zurique 
Café da manhã. Ao meio-dia traslado para a estação de 

Roteiro:  Frankfurt 1N Heidelberg / Selva Negra / Friburgo 1N Kempten  1N  Neuschwanstein / Linderhof  / Munique 3N Zurique 3N  
Interlaken  1N  

ALEMANHA E SUÍÇA
Frankfurt

Itinerário:

•   Circuito em ônibus de turismo com guia
acompanhante em língua espanhola duran-
te o roteiro pela Alemanha;

•   City tour de Zurique em serviço regular (com
fones de ouvido, língua espanhola)

•   Guia em inglês durante o roteiro do 10º e
11º dia;

•   10 noites em em regime de hospedagem
com café da manhã-buffet;

•   Viagem em trem (2ª classe) ou em ônibus
regular de Munique a Zurique (sem guia);

•   1 Jantar típico Bávaro em Munique + 1 de-
gustação de queijos na Selva Negra

•   Traslados de chegada e saída;

Não Incluso:
• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Taxas municipais;
• Gorjetas a carregadores de malas;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Incluso:

2022
Maio: 08,22; 
Junho: 12,26;
Julho: 10,24;
Agosto: 07,21;
Setembro: 07,18;
Outubro: 09,16.
Datas sublinhadas com guia bilingue (português 
e espanhol)

Datas de 
chegada a Frankfurt:

HOLANDA

ITÁLIA

FRANÇA

BÉLGICA

SUIÇA
ÁUSTRIA

ALEMANHA
Folkestone

Nottingham

Narbona

Nápoles

Veneza

Génova

Pádua

Pisa

Nice
Marselha

Zadar

Poitiers

Hannover

Selva Negra

Neuschwanstein

Friburgo
Kempten

Munique

Zurique

Interlaken

Ajaccio

Paris

Londres

Berlim
Amesterdã

Bruxelas

Roma

SAN MARINO

Viena

Ljubliana

MÓNACO

Rouen

Caen

Kitzbuhel

Melk

ESLOVÉNIA
Klagenfurt

REP. CHECA

PragaFrankfurt

ESPANHA

Zaragoza

Barcelona

ANDORRA

Lourdes

2N

3N

1N

1N

1N

1N

D E S D E

D i A S

2.725€

12

Guia Acompanhante
Lingua portuguesa e espanhola

62-K

•  Com menos de 8 participantes opera com 
guia-motorista

Nota:




