
Alsácia e 
Floresta 
Negra

1º DIA – LISBOA / 
FRANKFURT / HEIDEL-

BERG / KARLSRUHE / ES-
TRASBURGO

Em horário a combinar, 
comparência no aeropor-

to, e saída pelas 06h45 com 
destino a Frankfurt. Chegada 

pelas 10h55. Desembarque, e 
continuação para Heidelberg, no 

vale do Rio Neckar. Almoço em 
restaurante local. Heidelberg é fa-

mosa pela sua Universidade, a mais 
antiga da Alemanha. Visita da cidade, 

com destaque para o Centro histórico, 
onde se encontra o edifício da antiga 

Universidade; a Praça do Mercado; a 
Câmara Municipal e a marginal do rio. 

Subida e descida de funicular, para visita 
ao Castelo. Continuamos para Estrasburgo, 

com breve paragem em Karlsruhe. Chegada 
a Estrasburgo. Jantar e alojamento em Hotel 

4*.

2º DIA – ESTRASBURGO / OBERNAI / VILLE DE 
BARR / COLMAR

Visita a Estrasburgo, a capital da região france-
sa da Alsácia, sendo atualmente, um dos lugares 
que melhor representa o verdadeiro significado 
europeu comunitário. Destaque para Petite-Fran-
ce com sua Pont Couverts; o Musée Alsacien; a 
Praça de Gutenberg; a igreja de S. Thomas; a Pe-
tite France, com as antigas casas dos curtidores, 
as Pontes Cobertas; a barragem Vauban; a Cate-
dral de Notre-Dame e Palácio de Rohan, antiga 
residência dos bispos de Estrasburgo. Passagem 
pelo bairro Europeu, destacando-se o Palácio da 
Europa; o Palácio dos Direitos do Homem e o Par-
lamento Europeu. Seguimos viagem para Colmar, 
com passagem por Obernai, com seu centro his-
tórico que combina os períodos medievais e re-
nascentistas, e Ville de Barr, com suas simpáticas 
ruas e casas floridas. Almoço em restaurante lo-
cal. De tarde, visita à encantadora cidade de Col-
mar, Património da UNESCO. Cidade burguesa, 
centro vitivinícola com rico património cultural e 
arquitetónico, onde destacamos os canais da “Pe-
quena Veneza”; a Casa das Cabeças; Casa Pfister, 
símbolo de Colmar; a Praça da Catedral; Maison 
dês Tetes e o Mercado coberto na Petite Venise. 
Jantar e alojamento em Hotel de 4*.

3º DIA – COLMAR / RIBEAUVILLE / HUNAWIHR 
/ RIQUEWIHR / KAYSERSBERG / EGUISHEIM / 
COLMAR
Dedicamos o dia, a contemplar as belas paisagens 
vinícolas e pequenas aldeias, vilarejos e cidades 
alsacianas. Destaque para Ribeauville, um belo 
enclave pontilhado por belas casas tradicionais 
e repletas de flores; Hunawihr, uma pequeníssi-
ma mas bela aldeia; Riquewihr, um museu a céu 

aberto, protegido por muralhas e rodeada de vi-
nhas; Kaysersberg, uma cidade que parece saída 
de um conto de fadas, com paisagens fantásticas 
de vinhas, um castelo em ruínas e um centro his-
tórico encantador; Eguisheim designada como a 
“Les Plus Beaux Villages de France”, um precioso 
exemplo de estrutura urbana conservada pratica-
mente intacta. Almoço durante as visitas. Jantar 
e alojamento.

4º DIA – COLMAR / FREIBURG - (COMBOIO) / TI-
TISEE / SCHLUCHSEE / CONSTANÇA
Saída com destino a Freiburg. Passeio pedonal 
desta bonita cidade, rodeada de vinhedos, com 
destaque para a Catedral na Munsterplatz e do 
centro histórico. Aqui embarque em comboio, 
com destino a Titisee, um lago situado na “Rota 
dos Relógios” e o maior da Floresta Negra, numa 
viagem repleta de belas paisagens. Almoço em 
restaurante local. Continuamos para Constança, 
com passagem por Schluchsee, um dos maiores 
lagos da Floresta Negra. Jantar e alojamento em 
Hotel 4*.

5º DIA – CONSTANÇA / MEERSBURG – (BARCO) 
/ LINDAU / NEUSCHWANSTEIN CASTLE / FUS-
SEN
Travessia do Lago Constança para Meersburg, 
considerada uma das cidades medievais melhor 
conservadas de toda a Alemanha. Aqui iniciare-
mos um passeio de barco no Lago Constança, 
terminando em Lindau, para visita desta peque-
na ilha, ainda na parte alemã e de onde se pode 
admirar o “Leão Sentado”, na fronteira tripartida 
entre a Alemanha, Áustria e Suíça. Almoço em 
restaurante local. Continuação em autocarro para 
Fussen. Visita do Castelo de Neuschwanstein, 
construído por Luís II, conhecido como o Rei Lou-
co. Construído entre 1869 e 1886 e à semelhança 
dos castelos medievais dos cavaleiros alemães 
neorromânticos, o resultado foi um palácio que 
parece surgir subitamente de um conto de fadas. 
Este foi o castelo que serviu de inspiração a Walt 
Disney. Jantar e alojamento em Hotel 4*, em Fus-
sen.

6º DIA – FUSSEN / MUNIQUE / LISBOA
Saída com destino a Munique. Visita panorâmica 
da cidade, com destaque para a Vila Olímpica; 
a Câmara Municipal; Marienplatz e a Igreja de 
Frauenkirche; a Maximilian Strasse, Igreja de Saint 
Michel, onde repousam os restos mortais de Luis 
II da Baviera, a Coluna de Maria; Ludwigstrasse e 
Max Joseph Platz. Tempo livre para actividades 
de carácter particular. Saída para o aeroporto, e 
pelas 19h40, saída em voo TAP com destino a Lis-
boa. Chegada pelas 21h50.
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PROGRAMA INCLUI:
• Voos regulares TAP, em classe económica, com 
direito ao transporte de uma peça de bagagem 
de porão até 20 kg para percurso Lisboa / 
Frankfurt e Munique / Lisboa, com taxas de 
aeroporto, segurança e combustível (54,09 € a 
07/12 – sempre sujeitos a confirmação aquando 
da emissão dos bilhetes).
• Alojamento e pequeno-almoço em hotéis de 
4*;
• Pensão completa, desde o almoço do 1º dia, ao 
jantar do 5º (5 almoço e 5 jantares) nos hotéis ou 
restaurantes;
• Guias locais, de língua portuguesa ou castelhana 
(conforme disponibilidade), em Heidelberg; todo 
o 2º e 3º dia; Freiburg; Constança e Munique;
• Entrada no Castelo de Heidelberg e Castelo de 
Neuschwanstein;
• Comboio entre Freiburg e Titisee (4º dia);
• Passeio de barco no Lago Constança (5º dia);
• Circuito em autocarro de turismo;
• Taxas turísticas e de cidade;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel, 
durante toda a viagem;
• Livro de viagem personalizado;
• Seguro Multiviagens Base (com cancelamento 
antecipado, interrupção e assistência);

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como 
incluído.

03 A 08 MAIO 2018

MIN 25  PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.550 €

275 €

No coração da Europa, por terras disputadas entre 
a França e a Alemanha durante séculos, a român-
tica Alsácia e a Floresta Negra, escondem tesou-
ros naturais, arquitetónicos, culturais, vinícolas 
e gastronómicos, com os tradicionais bistrôs, 
cervejarias acolhedoras e famosos winstubs. 
As estradas serpenteiam as paisagens sere-
nas e bucólicas, vinhas ancestrais, florestas 
lendárias, castelos e ruínas medievais. Uma 
apaixonante rota, com cidades em tons 
pastel, famosas cidades vinícolas e pai-
sagens com uma beleza sublime.

FRANÇA, ALEMANHA E SUIÇA


