
1º DIA - LISBOA / BERLIM / 
POTSDAM / BERLIM

07h15 – encontro dos partici-
pantes no Terminal 1 do Aero-

porto de Lisboa. 09h15 – par-
tida em voos Tap (TP 538) para 

Berlim. 13h40 – chegada a Berlim 
e formalidades de desembarque. 

Será servido “lunch box” (sandwich, 
banana, chocolate, sumo). Partida 

rumo a Potsdam, cidade onde Attlee 
(sucessor de Churchill), Truman e Es-

taline decidiram o destino da Alemanha 
no fim da II Guerra Mundial, com a assi-

natura do Tratado de Potsdam. Passagem 
pelo típico Bairro dos Holandeses, bosques 

e belos jardins desta cidade. Visita do Palácio 
Sanssouci, construído durante a presença da 

família real prussiana. Continuação para Berlim. 
Instalação no Hotel Holiday Inn Centre Alexan-

derplatz 4****. Jantar e alojamento.

2º DIA - BERLIM
Visita ao famoso Museu Pérgamon, que possui uma 

das mais famosas coleções da Antiguidade, com três 
coleções independentes: Museu de Antiguidade Gre-

gas e Romanas, Museu de antiguidades do Próximo 
Oriente e Museu de Arte Islâmica. Principais obras em 
exposição: Altar de Zeus e Pérgamo, que data de 160 
a.C. e é considerado como a joia da coroa do Museu; a 
Porta do Mercado de Mileto de 120 d.C., tem cerca de 16 
metros de altura; Porta de Itsar da Babilónia e a fachada 
Sala do trono. Outras peças importantes são o mode-
lo da Torre de Babel, dedicada a Marduk, e uma cópia 
do Código de Hamurabi. Segue-se a visita do Museu 
Neues, que contém uma das mais importantes coleções 
do mundo em objetos arqueológicos do Egito Antigo, 
incluindo papiros com mais de 5000 anos. Almoço. De 
tarde, visita panorâmica de Berlim. Passear por Berlim 
é viajar através de um passado recente, marcado por 
revoluções, pelo domínio nazi, por bombardeamentos, 
divisões e pela reunificação das duas partes da cidade. 
Descobrimos os restos do famoso Muro de Berlim, Por-
ta de Brandemburgo, a Igreja comemorativa do Kaiser 
Guilherme, a famosa Avenida Kudamm, a Alexander 
Platz, o Bairro de São Nicolau e a Praça Gendarmeria. 
Tempo livre na famosa Ka De We, fundada em 1907 é a 
segunda maior loja da Europa. Aqui encontra as maio-
res e mais conceituadas marcas mundiais. Jantar e alo-
jamento.

3º DIA - BERLIM / DRESDEN / NUREMBERGA
Saída para Dresden a “Florença do Elba”. Visita ao patri-
mónio artístico desta cidade, magnificamente restaura-
do depois dos bombardeamentos da II Guerra Mundial. 
Almoço e continuação da viagem para Nuremberga, 
cidade ligada à história do séc. XX, em consequência 
dos famosos Processos de Guerra de Nuremberga, uma 
série de julgamentos por crimes de guerra cometidos 
durante a II Guerra Mundial. Instalação no Hotel Lower’s 
Merkur 4****, jantar e alojamento.

4º DIA – NUREMBERGA /ROTEMBURGO /HEIDEL-
BERG
Visita panorâmica desta cidade medieval da Baviera, de 
onde salientamos, o Castelo Imperial Medieval, a Casa 
de Durero, a Igreja de S. Sebaldo, de entre outros mo-
numentos de interesse cultural. Segue-se a visita de Ro-
temburgo, que contém um dos centros históricos mais 
encantadores da Alemanha, com as antigas ruelas e as 
tradicionais casas de madeira coloridas. Este cenário 
inspirou a produção do filme de animação “Pinóquio”. 
Almoço. Partida para Heidelberg, a cidade universitária 
mais antiga da Alemanha. Chegada ao Hotel Scheid 
3***sup., jantar e alojamento.

5º DIA – HEIDELBERG / ESTRASBURGO / FRIBURGO
Visita panorâmica da cidade, percorrendo o maravilho-
so centro histórico, onde se destaca o Castelo Palatino. 
Considerado um dos edifícios históricos mais famosos 
da Alemanha, o castelo é palco de diversos espetáculos 
populares e bailes entre os quais o Baile dos Vampiros. 
Continuação para Estrasburgo, sede do Parlamento Eu-
ropeu. Almoço. Visita do centro histórico com a Cate-
dral gótica, o Bairro “La Petit France” e o Mercado dos 
leitões. Continuação para Friburgo, capital da Floresta 
Negra, região de frondosos bosques e profundos lagos. 
Jantar e alojamento no Hotel Stadt Freiburg 4****.

6º DIA – FRIBURGO / MEERSBURG / MUNIQUE
Visita à zona histórica de Friburgo com a Catedral, as 
Câmaras antiga e nova e a Porta de S.Martim. Visita ao 
Museu do Relógio, com mais de 160 anos possui cerca 
de 1000 relógios de todo o Mundo. Saída através da Flo-
resta Negra até Meersburg, uma das cidades mais anti-
gas da Alemanha, devido ao seu Castelo. Breve visita. 
Partida para Munique, capital da Baviera. Almoço em 
Restaurante na zona das “quedas de àgua” com a típica 
salsicha alemã. Chegada a Munique, a cidade, fundada 
pelos monges beneditinos no séc. IX, atrai visitantes 
de todo o mundo devido à sua riqueza monumental e 
vida cultural ativa, enchendo-se de turistas durante a 
Oktoberfest. Jantar e alojamento no Hotel Regent 4****.

7º DIA – MUNIQUE
Visita panorâmica: a Câmara, a Marienplatz, centro geo-
gráfico e social da cidade, a Maximilianstrasse, a Cidade 
Olímpica, o edifício da BMW e a Igreja de S. Pedro. Su-
bida à torre do relógio do edifício da Camara Municipal, 
de onde se tem uma magnifica vista sobre a cidade. Al-
moço. Saída para visitar o Castelo de Neuschwanstein, 
também conhecido pelo castelo do rei louco (Luís II da 
Baviera). Inserido numa paisagem espetacular, que re-
lembra os contos de fadas, o castelo de modelo para 
a Walt Disney. Regresso a Munique. Jantar numa das 
cervejarias mais famosas de Munique a “Hofbrauhaus”. 
Alojamento.

8º DIA – MUNIQUE / LISBOA
Dia livre para atividades de gosto pessoal. Em hora a 
indicar transporte privativo para o Aeroporto. 19h40 – 
partida em voo Tap Air Portugal (TP 557) para Lisboa.
21h55 – Chegada ao Aeroporto Lisboa.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Berlim | Munique / Lisboa, em voos regulares Tap 
Air Portugal com direito a 23 kg de bagagem;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 143,48€ (a reconfirmar e atualizar na altura 
da emissão da documentação);
• 7 noites de alojamento em hotéis de 4**** e 3*** sup;
• Refeições de acordo com o presente programa (7 
pequenos-almoços, 6 almoços e 7 jantares);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guia profissional acompanhando o grupo desde a 
chegada ao Aeroporto de Berlim até à saida do grupo no 
aeroporto de Munique;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com guias 
locais em portugues ou espanhol;
• Todas as entradas mencionadas no programa em 
Potsdam (Palácio Sanssouci), Berlim (Museu Pergamon, 
Museu Neues), Estrasburgo (Catedral) Friburgo 
(Museu Relógio), Meersburg (Fortaleza) e Castelo 
Neuschwanstein;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Acompanhante Tryvel durante toda a viagem;
• Gratificações;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO  INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Despesas de caráter particular designados como extras.

Nota importante: A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante 
as disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva. Os valores acima 
apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais novas 
taxas, tendo em conta a conjuntura internacional até 
ao momento da viagem.

27 MAIO A 3 JUNHO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.575€

295€

ALEMANHA

Alemanha 
   Idílica


