
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante da Tryvel durante 
toda a viagem;
• Passagem aérea Porto ou Lisboa / Frankfurt / Lisboa ou 
Porto, em voos regulares da Tap Air Portugal;
• Todos os transportes mencionados no itinerário, em 
autopullman com ar condicionado e assistência local;
• 7 noites de alojamento nos hotéis selecionados ou 
similares:

• Frankfurt – Mercure Frankfurt 4* – 1 noite com 
pequeno-almoço e jantar
• Luxemburgo – Novotel Luxemburg Centre 4* – 1 
noites com pequeno-almoço e jantar
• Koblenz – Mercure Koblenz 4* – 2 noites com 
Pequeno-almoço e jantar
• Colónia – Novotel Koln City 4* – 2 noites com 
pequeno-almoço e jantar
• Rudesheim – Nh Binghen am Rheim 4* – 1 noite com 
Pequeno-almoço

• 15 refeições, sendo: 7 almoços em restaurante + 1 almoço 
no cruzeiro + 6 jantares nos hotéis + 1 jantar em restaurante 
(Jantar de despedida com 1 bebida incluída);
• Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerário;
• Guias locais em português ou espanhol, conforme 
disponibilidade;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre 
oslocais a visitar + Mochila;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (total 
aproximado € 172,01 à data de 24.03.2017, sujeitos a 
reconfirmação aquando da emissão dos bilhetes);
• Seguro de viagem;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições para além das mencionadas como 
incluídas;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, digestivos, 
serviço de quartos, telefonemas, etc.);
• Tudo o que não estiver devidamente especificado no 
presente programa;

NOTA: Os valores acima apresentados poderão 
sofrer eventuais alterações em caso de 
significativas oscilações cambiais e/ou de custos 
de combustível.

Pelos rios
Reno e Mosela
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após o almoço cruzaremos para a outra margem do rio Reno 
para visitar a Fortaleza Ehrenbreitstein, localizada em frente 
à foz do rio Mosela, na margem oposta a Koblenz. Restante 
tarde livre. Jantar e alojamento.

5º DIA – KOBLENZ / MARIA LAACH / BONA / COLÓNIA
Pequeno-almoço no hotel e partida para Maria Laach. Início 
das visitas com a Abadia de Laach. Nesta região vulcânica do 
Eifel, de reserva natural, e perto do Laacher See, a paisagem 
é caracterizada por um ambiente tranquilo. Prosseguiremos 
em direcção a Bona, a ex-capital da Alemanha Ocidental 
(entre 1949 e 1989), visita às suas principais atrações: a 
“Beethoven Haus” (Casa de Beethoven – visita incluída).Hoje 
esta casa-museu contempla várias salas onde estão expostos 
alguns dos mais de 150 testemunhos originais do período 
passado por Beethoven em Bona. Almoço e continuação da 
viagem para Colónia. Após chegada, visita do famoso museu 
do chocolate, Lindt. Jantar e alojamento no hotel NH Köln 
City 4* ou similar.

6º DIA – COLÓNIA
Após o pequeno-almoço visita à cidade conhecida como 
Colonia Agrippinensis dado o seu forte legado colonizador 
romano. Destaque para o monumento gótico mais conhecido 
da Alemanha: a Catedral de Colónia(visita), Património 
Mundial da UNESCO, que alberga os restos mortais dos reis 
Magos e que viu a sua primeira pedra colocada a 15 de agosto 
de 1248, tendo permanecido inacabada até ao séc. XIX. 
Almoço e restante tarde livre para algumas compras numa 
das maiores áreas comerciais da Alemanha. Para quem assim 
o desejar e opcionalmente poderão atravessar o rio para a 
outra margem, a pé ou em teleférico e visitar o famoso zoo. 
Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA – COLÓNIA / KOBLENZ / CRUZEIRO NO RENO / 
RUDESHEIM
Pequeno-almoço no hotel. Regresso a Koblenz para iniciar 
um romântico cruzeiro de cerca de 5 horas com almoço a 
bordo. Visita à região mais emblemática do Vale do Reno, 
consagrada Património da Humanidade pela UNESCO. 
Subiremos o rio em direção sul, contemplando as margens 
do rio e as suas deslumbrantes paisagens com rochedos 
lendários, castelos medievais e encostas de vinhas do 
Riesling. Check-in no hotel e resto da tarde livre. Jantar de 
despedida em restaurante local com vinho da região incluído. 
Alojamento no hotel NH Binghen Am Rein 4* ou similar.

8º DIA – RUDESHEIM / MAINZ / FRANKFURT / LISBOA OU 
PORTO
Após o pequeno-almoço no hotel visita, a pé, desta adorável 
aldeia, onde o som da ‘Volksmusik’. Subida em teleférico 
até Niederwald. Continuação para a famosa rua principal 
da cidade e visitas exteriores aos castelos de Boosenburg. 
Partida em direção a Mainz, justamente na outra margem 
do Reno. Visita à cidade com especial destaque para a 
sua Catedral tardo-românica que simboliza o poder dos 
Kurfürsten. Almoço em restaurante e em horário a combinar, 
transporte para o aeroporto de Frankfurt. Assistência, 
formalidades de embarque e partida às 21h30 em voo regular 
Tap com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto Humberto 
Delgado pelas 23h10.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1 790€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

305€

1º DIA – LISBOA OU PORTO / 
FRANKFURT

Comparência no aeroporto 
Humberto Delgado, cerca de 120 

minutos antes da hora de partida. 
Assistência nas formalidades de 

embarque e partida em voo regular 
da Tap, às 08h25 com destino a 

Frankfurt. Chegada pelas 12h35 
e transporte para restaurante para 

almoço. Frankfurt é uma das cidades mais 
importantes da Alemanha e considerada 

o distrito financeiro e empresarial do país, 
sendo a sede do Banco Central Europeu. 

A arquitetura é contrastante, por um lado os 
arranha-céus e, por outro, as margens do rio 

Main onde o passado se tornou vigoroso após a 
2ª Guerra Mundial. Jantar e alojamento no Hotel 

Mercure Frankfurt Messe & Residenz 4* ou similar.

2º DIA – FRANKFURT / TRIER / LUXEMBURGO
Após o pequeno-almoço saímos em direção de Trier, 

cidade classificada como Património da Humanidade 
pela UNESCO. Visita guiada à cidade. Partida para o 

Luxemburgo e após o almoço visita panorâmica da 
capital do Grão Ducado dando destaque ao Palácio Grão 

Ducal, ao Parlamento e à Catedral, cruzaremos ainda as 
pontes sobre os pequenos rios, Alzete e Petruse, o que nos 
permitirá apreciar o grandioso conjunto de fortificações do 
séc. XVII que fazem com que a cidade seja conhecida como 
“o rochedo do norte” em contraste com Gibraltar que é 
chamado “o rochedo do sul”. Seguidamente iremos à parte 
mais moderna da cidade onde estão os edifícios da União 
Europeia, destacando: o Tribunal de Contas; o Tribunal de 
Trabalho e de Justiça e o Banco Europeu de investimentos. 
Jantar e alojamento no Novotel Luxemburg Centre 4* ou 
similar.

3º DIA – LUXEMBURGO / VALE DO MOSELA (ZELL-
BERNKASTEL-KUES-COCHEM) / KOBLEN
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao Vale do 
Mosela. Visita a algumas das zonas mais emblemáticas 
desse Vale, uma das regiões vinícolas mais importantes da 
Alemanha e considerada uma das paisagens vinhateiras 
mais espetaculares do mundo. Nos seus últimos 200 
quilómetros serpenteia em curvas, meandros e penínsulas, 
enquanto nas margens, por vezes íngremes, a vinha 
preenche a quase totalidade do espaço. Almoço em 
restaurante durante o percurso e continuação até Cochem, 
uma das mais importantes localidades deste vale. Trata-se 
duma zona de grande interesse turístico dentro do país 
principalmente pela sua indústria vinícola. De facto, as feiras 
e as festividades de Cochem têm o vinho como sua temática 
principal. Continuação para Koblenz. Check-in no hotel 
Mercure Koblenz 4* ou similar. Jantar e alojamento.

4º DIA – KOBLENZ
Após o pequeno-almoço visita da cidade de Koblenz. Visita 
à cidade com destaque para o Deutsches Eck, a última 
ponta de terra entre os rios, local da gigantesca estátua do 
imperador Guilherme I. Almoço em restaurante. De tarde e 

VALE DO RENO E MOSELA


