
Alemanha e os seus castelos 
Descobrer Alemanha é uma experiência especial: as 
cidades de caráter inconfundível, a diversidade das 
suas regiões e paisagens e suas rotas turísticas que 

atravessam lugares de uma beleza inigualável. 
Conheça uma mescla multicolor de paisagens, 
cultura, arte, gastronomia, passado y futuro. 

Roteiro com saídas garantidas 7 dias / 6 noites 

Dia 1, Domingo Frankfurt 

hegada ao aeroporto de Frankfurt e traslado ao hotel.

Restante do dia livre. Frankfurt é uma das cidades mais

grandes de Alemanha e o centro financeiro do país. É 

um lugar impressionante graças aos seus arranhas-céu, 

mas também acolhedor e encantador. Noite em Frankfurt. 

Dia 2, Segunda-feira Frankfurt – Heidelberg – Friburgo 

(Floresta Negra) 

  ela 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 

impresionantes, como o Lago Mummel onde fará uma breve 

parada. Chegada a Friburgo e uma breve visita da cidade. 

Noite em Friburgo. 

Dia 3, Terça-feira Friburgo – Lindau – Kempten 

pós o café da manhã, visita a uma pequena fazenda tradicional com degustação de queijos e a

chance de ter um vislumbre da vida real na Floresta Negra. A viagem continua à pequena ilha

de Lindau, no Lago de Constança, da qual terá uma vista maravilhosa dos Alpes. Depois, 

viagem a Kempten. Noite em Kempten. 

Dia 4, Quarta-feira Neuschwanstein – Wieskirche – Oberammergau – Linderhof – Ettal – 

Munique 

isita ao Castelo de Neuschwanstein, construido por Luis II, o famoso "Rei Louco" . Ao meio-

dia viagem para Oberammergau, uma aldeia famosa pelas suas representações da Paixão e

pelo seu artesanato local. No caminho visita da igreja Wieskirche. Á tarde visita ao Castelo de 

Linderhof. È um dos 3 castelos construidos pelo Rei Luís II de Baviera e único onde viveu por mais 

tempo. Depois breve parada á abadia beneditina de Ettal. Continuação da viagem à cidade de 

Munique. Noite em Munique. 
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Dia 5, Quinta-feira Munique 

isita as principais atrações da cidade terminando na praça principal "Marienplatz" para admirar o

famoso carrilhão da prefeitura. Munique, capital do estado da Baviera, é famosa por seu festival

de cerveja "Oktoberfest" celebrada no mês de  setembro. 

Tempo livre. À noite, possibilidade de desfrutar de um jantar 

típico da Baviera. Noite em Munique. 

Dia 6, Sexta-feira Munique – Rothenburg ob der Tauber – 

Nuremberg 

aída para Rothenburg ob der Tauber. Passeio

panorâmico pela cidade dos sonhos para os románticos.

Rothenburg, uma das cidades mais antigas da “Rota 

Romántica”, é uma verdadeira atração turística graças à 

sua bem conservada parte medieval. Com as suas ruas 

estreitas, praças históricas e prédios típicos bávaros, a cidade 

tem um típico aspecto pitoresco duma cidade da Alemanha 

Romântica. Continuação da viagem hacia Nuremberg. Noite em 

Nuremberg. 

Dia 7, Sábado Nuremberg – Würzburg – Frankfurt 

isita da cidade Nuremberg. Continuação da viagem a

Frankfurt com uma parada na cidade de Würzburg, que

forma o limite norte da “Rota Romântica”. O passeio 

termina no aeroporto de Frankfurt as 19h. Saída de Frankfurt. 

O preço inclui: 

 6 x noite em quarto duplo em hoteles cêntricos de 4* (previstos ou similares):

1 noite em 4* Maritim Hotel em Francfort

1 noite em 4* Novotel am Konzerthaus Hotel em Friburgo

1 noite em 4* bigBox Hotel em Kempten

2 noites em 4* Holiday Inn Munich City Center Hotel em Munique

1 noite em 4* Park Plaza Hotel em Nuremberg

 6 x café de manhã buffet em todos os hoteléis

 Jantar bávaro com pratos típicos em Munique

 Guía acomphanante de fala hispana durante toda a rota (chofer-guía para grupos de menos de 7

pax).

 Transporte durante toda a rota (em carro, minivan ou ônibus).

 Traslado de chegada aeroporto de Frankfurt – hotel (únicamente no dia 1 do giro)

 Traslado de saída no último dia.

 Todas as entradas mencionadas:

- Visita a uma pequena fazenda tradicional com degustação de queijos

- Entrada ao castelo de Heidelberg

- Entrada ao castelo de Neuschwanstein

- Entrada ao castelo de Linderhof

Em quarto duplo 
Suplemento 

individual 

Terceira pessoa no 

quarto triple 

Preço do pacote 

(7 dias / 6 noites): 
1 125 EUR/pax 345 EUR/pax 1 069 EUR/pax 

*Por favor, note que o passeio AC11 (18.09 – 24.09.2022) terá um preço diferente, devido à

Oktoberfest: 1389 EUR/pax no quarto duplo; 545 EUR/pax suplemento individual; 1320 EUR/pax 3ª
pessoa no quarto TRPL
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Alemanha e os seus castelos - datas para 2022: 

Code: Date: Duration 

1 AC1 10.04 – 16.04.2022 7 days / 6 night 

2 AC2 08.05 - 14.05.2022 7 days / 6 night 

3 AC3 22.05 - 28.05.2022 7 days / 6 night 

4 AC4 12.06 - 18.06.2022 7 days / 6 night 

5 AC5 26.06 - 02.07.2022 7 days / 6 night 

6 AC6 10.07 – 16.07.2022 7 days / 6 night 

7 AC7 24.07 – 30.07.2022 7 days / 6 night 

8 AC8 07.08 – 13.08.2022 7 days / 6 night 

9 AC9 21.08 – 27.08.2022 7 days / 6 night 

10 AC10 04.09 - 10.09.2022 7 days / 6 night 

11 AC11* 18.09 - 24.09.2022 7 days / 6 night 

12 AC12 02.10 - 08.10.2022 7 days / 6 night 

13 AC13 16.10 - 22.10.2022 7 days / 6 night 

14 AC14 20.11 - 26.11.2022 7 days / 6 night 

IMPORTANTE: Nas datas de feiras,  congressos e eventos especiais, o alojamento podra localizar-se 

nos arredores das cidades. As visitas e as excursões normalmente não serão afetadas por estos 

eventos. 


