Mercados de
Natal na Alemanha
Roteiro em parceria com

Saída: 26 NOVEMBRO 2018
11 dias e 09 noites
26 NOV - PORTO ALEGRE / FRANKFURT
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque com destino
a Frankfurt com conexões.
27 NOV - FRANKFURT
Chegada e traslado para o hotel. Chegada ao aeroporto de Frankfurt e
traslado para o hotel. Resto do dia livre, à sua disposição. Frankfurt, o
centro financeiro e comercial da Alemanha, está marcada pelos seus
contrastes fascinantes entre o moderno e o histórico. Nesta época do
ano, a cidade conta com vários mercados natalinos. Nós aconselhamos
aproveitar seu tempo livre para conhecer Römerberg, Paulplatz, Mainkai,
Hauptwache e a Friedrich-Stoltze- Platz ou fazer compras na famosa rua
comercial “Zeil”. Jantar no hotel.
28 NOV – FRANKFURT / HEIDELBERG / FRANKFURT
Café da manhã e saída para Heidelberg, para visita ao famoso castelo
local e um passeio panorâmico pela cidade. Não é por acaso que
Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha, é uma das
mais visitadas do país. Com seu ambiente romântico, nos faz sentir num
conto de fadas, com sua localização privilegiada entre bosques e
vinhedos (no vale do rio Neckar), Heidelberg consegue misturar vida
estudantil, pitorescas ruelas, locais românticos e jovens, cultura e
monumentos impressionantesTempo livre no mercado de Natal de
Heidelberg. Retorno a Frankfurt. Jantar.
29 NOV – FRANKFURT / STUTTGART / MUNIQUE
Café da manhã. Saída para Stuttgart, visita ao Ludwigsburg Castle e
tempo livre no Mercado de Natal de Ludwigsburg. Pela tarde, visita o
Museu da Mercedes Benz. Continuação até Munique. Hospedagem e
Jantar.
30 NOV – MUNIQUE
Café da manhã. Saída para visita das atrações conhecidas da cidade,
finalizando na praça principal “Marienplatz” para admirar a prefeitura com
seu famoso carrilhão e a encantadora feira de Natal que acontece na
praça. Munique é a capital do estado federal da Baviera. Jantar no hotel
e pernoite em Munique.
01 DEZ – MUNIQUE / FUSSEN / MUNIQUE
Café da manhã. Saída para passeio até Füssen para visita ao Castelo de
Neuschwanstein, construído pelo Rei Ludwig II da Bavária, mais
conhecido como o “Rei Louco“. A construção foi inspirada nos castelos
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medievais dos “Cavaleiros Teutônicos“ e seus salões aludem a mitos,
fábulas e lendas. Retorno para Munique. Jantar.
02 DEZ – MUNIQUE/REGENSBURG/NUREMBERG
Café da manhã. Saída até Regensburg para passeio guiado na cidade.
Visita guiada pelo Palácio de St. Emmeram, residência do príncipe de
Thurn e Taxis. Tempo livre para apreciar a Feira de Natal que acontece no
pátio do Palácio de St. Emmeram: Continuação até Nuremberg e
hospedagem. Jantar.
03 DEZ – NUREMBERG
Café da manhã. Saída para visita da cidade, do centro histórico e suas
praças, que estão cheias com uma atmosfera mágica de fim de ano. O
mercado de Natal de Nuremberg, “Christkindlesmarkt”, é o mais famoso da
Alemanha. Com uma história de quase 400 anos, atrai mais de dois
milhões de visitantes por ano. Não se deve perder a oportunidade de
encontrar lembranças para Natal, ou de saborear especialidades natalinas
alemãs com um pequeno copo do famoso vinho quente. Jantar no hotel.
04 DEZ – NUREMBERG/ROTHENBURG O.D.T/NUREMBERG
Café da manhã. Continuação para Rothenburg ob der Tauber, a cidade
mais bonita da famosa “Rota Romântica”. Suas ruas estreitas e casas
antigas fazem recordar os tempos medievais. Visita à cidade e ao mercado
de Natal. Nas lojas de Natal da cidade de Rothenburg você pode encontrar
a maior variedade de decorações natalinas alemãs em todo o mundo!
Retorno para Nuremberg. Jantar.
05 DEZ – NUREMBERG/WÜRSBURG/FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Würzburg, passeio panorâmico nesta cidade
que tem mais de 1.300 anos de história. Antiga residência de Würzburg faz
parte do Patrimônio Cultural da Humanidade (UNESCO). continuação até
Frankfurt. Chegada e hospedagem. Jantar.
06 DEZ – FRANKFURT / PORTO ALEGRE
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao
Brasil com conexões. Chegada a Porto Alegre e até a próxima viagem!
INCLUI:
• Passagem aérea desde Porto Alegre • 9 noites de hospedagem com café
da manhã e jantar • Passeios conforme o programa em ônibus de turismo
• Acompanhamento de professora de alemão da SK Idiomas • Seguro
saúde.

EUR

3.270,00

Rua Independência, 1184
Centro • São Leopoldo

+
taxas

