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1º DIA – LISBOA / BERLIM
07h15 - Encontro dos par-

ticipantes no Terminal 1 do 
Aeroporto de Lisboa. 09h15 – 

Partida em voo Tap Air Portugal 
para Berlim. 13h40 – Chegada a 

Berlim. Transporte em autocarro 
para o Hotel H10 Kurfüstendamm 

4****. Almoço livre. De tarde visita 
panorâmica da cidade, com pas-

sagem por algumas Stolpersteine- 
pequenos memoriais, criados pelo 

artista Gunter Demnig, estão espalha-
dos pela cidade e honram a memória 

das vitimas do Nacional-Socialismo, 
assinalando o local em que foram livres 

pela última vez, e por vários monumentos 
em memoria das vítimas do regime. Visita 

ao Memorial aos Judeus Mortos da Europa, 
projetado pelo arquiteto norte-americano 

Peter Eisenman. Foi inaugurado em maio de 
2005, estando localizado junto às Portas de 

Brandenburg. É constituído por 2711 blocos e co-
bre uma área de 19 000 m2, em memória dos 6 

milhões de judeus assassinados. Por baixo do me-
morial localiza-se um centro e informações, onde 

se encontra patente uma exposição que documenta 
as perseguições aos judeus. Jantar livre. Regresso ao 

hotel e alojamento.

2º DIA – BERLIM / POTSDAM / BERLIM
De manhã, partida em autocarro com destino a Pots-
dam, onde visitamos o Palácio Cecilienhof, local onde 
se encontraram, no Verão de 1945, já depois da derrota 
da Alemanha, os três principais líderes dos Aliados –H.
Truman, W. Churchill e J. Estaline. Aqui foram decididas 
várias questões relacionadas com o pós-guerra, nome-
adamente em relação à economia da Alemanha, à pu-
nição dos criminosos de guerra, às futuras fronteiras e 
às reparações de guerra. Exigiram igualmente a derrota 
incondicional do Japão. De regresso a Berlim visitare-
mos a Casa da Conferência de Wannsee, localizada nos 
arredores da capital alemã. É hoje em dia um centro 
educativo e memorial. Foi nesta localidade que, a 20 
de janeiro de 1942, se reuniram altos representantes de 
diversos ministérios e da SS para planearem o genocí-
dio dos judeus europeus, que estava já em curso desde 
que a Alemanha rasgara o Pacto Molotov–Ribbentrop 
e atacara a União Soviética. Almoço em restaurante lo-
cal. De seguida passaremos pelo Estádio Olímpico, que 
construído em 1934 para acolher os Jogos Olímpicos de 
1936. Tinha uma capacidade para 100 mil espectadores 
e foi projetado pelo arquiteto Werner March, que se ins-
pirou nas formas arquitetónicas da Antiguidade Clássi-
ca. Passagem pelo Memorial da estação de Grunewald, 
de onde partiram comboios carregados de judeus de 
Berlim, deportados para guetos e campos no Leste da 
Europa. Terminamos com a visita ao Museu Judaico de 
Berlim. O museu encontra-se dividido em dois edifícios, 
um antigo, onde se encontram as exposições tempo-
rárias, e um edifício novo, desenhado pelo arquitecto 
Daniel Libeskind. “Entre as Linhas” foi o nome dado por 
Libeskind à sua obra, reflectindo assim as tensões da 
história judaica na Alemanha. Repleto de simbolismo, 
foi inaugurado em 2001, transformando-se num marco 
da arquitectura da cidade de Berlim. A sua exposição 
permanente convida o visitante a viajar ao longo de 
dois milénios de história. Jantar livre. Alojamento.

3º DIA – BERLIM / NUREMBERGA
Visita à Topografia do Terror, situada no local onde fun-
cionava a sede da Gestapo e da SS, é desde 2010 um 
centro de documentação, e à Martin-Gropius-Bau, onde 
a exposição temporária “Gurlitt”, constituída por uma 
selecção de 250 obras da colecção de Cornelius Gurlitt 
- um negociante de arte durante o período nazi-, que 
esteve escondida durante décadas. Almoço em restau-
rante local. Em hora a indicar, transporte privativo para 
a Estação de Comboios. Embarque a bordo do “Ice” 
com destino a Nuremberga. Chegada e visita a pé desta 
cidade. Jantar livre. Check in no Hotel Le Meridien Nu-
remberg 4****. Alojamento.

4º DIA – NUREMBERGA
Visita de Reichsparteitagsgelände. Os resquícios dos 
projetos megalómanos de Adolf Hitler e do regime nazi 
podem ainda hoje ser vistos na cidade de Nuremberga, 
como é o caso do Salão de Congressos, projetado para 
albergar 50 mil pessoas, mas que nunca foi terminado, 
e onde se localiza um Centro de Documentação, onde 
se pode visitar a exposição “Fascínio e Terror” sobre as 
causas, o contexto e as consequências da chegada ao 
poder do regime. É dado especial destaque à história 
dos comícios do partido, gigantescos eventos de mas-
sa instrumentalizados pela propaganda nazi. Segue-se 
a visita do Palácio da Justiça de Nuremberga, onde 
decorreram os julgamentos de Nuremberga, onde 21 
figuras de proa do regime Nacional-Socialista foram 
julgadas pelos crimes cometidos contra a humanidade. 
O Tribunal de Nuremberga teve um papel crucial para 
o desenvolvimento do direito penal internacional. Al-
moço em restaurante local. Finalizamos com a visita ao 
Bunker de Arte da II Guerra Mundial. Pouco depois de 
a II Guerra Mundial começar, foi construído, sob o Cas-
telo de Nuremberga, um depósito de arte nas antigas 
adegas de pedra, que escondeu os mais importantes 
tesouros artísticos da cidade que assim sobreviveram 
ais raids aéreos. Jantar livre. Regresso ao hotel e alo-
jamento.

5º DIA – NUREMBERGA / DACHAU / MUNIQUE
Partida em autocarro de turismo privativo para Muni-
que. Paragem para visitar o Campo de Concentração 
de Dachau. Continuação para Munique. Almoço em res-
taurante local. De tarde, visita panorâmica de Munique, 
incluindo o Hofgarten, onde teve lugar a exposição da 
“Arte Degenerada”. Visita ao Centro de Documentação 
sobre a História do Nacional-Socialismo [NS-Dokumen-
tationszentrum München], inaugurado em 2015.Chega-
da ao Hotel Leonardo Munich City Olympiapark 4****. 
Jantar livre. Alojamento.

6º DIA – MUNIQUE / OBERSALZBERG / MUNIQUE
De manhã partida para Obersalzber, retiro de monta-
nha a 120km de Munique, conhecido por ter abrigado 
o quartel-general de Adolf Hitler. Visita ao dokumen-
tationszentrum, que contém várias exposições. Almoço 
em restaurante local. Regresso a Munique e jantar num 
biergarten. Alojamento.

7º DIA – MUNIQUE / NEUSCHWANSTEIN / MUNIQUE 
/ LISBOA
Partida para visita do famoso castelo de Neuschwans-
tein, que albergou arte saqueada pelos nazis. Almoço 
em restaurante local. Em hora a indicar, transporte pri-
vativo para o Aeroporto. 19h35 – Partida em voo Tap Air 
Portugal para Lisboa. 21h45 – Chegada a Lisboa. 

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente da conferencista Cláudia 
Ninhos durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Berlim e Munique / Lisboa, em voos regulares Tap 
Air Portugal com direito a 1 peça de bagagem até 23 kg;
• 6 noites de alojamento nos hoteis 4**** mencionados ou 
similares, com pequeno almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa (6 almoços e 1 
jantar);
• Viagem de comboio ICE em 2ª classe de Berlim para 
Nuremberga;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais em português ou espanhol;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante 
de 143,48€ € (à data de 27.03.2018) – a reconfirmar e 
atualizar na altura da emissão da documentação);
• Acompanhamento permanente por responsável da 
TRYART;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• 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.

26 OUTUBRO A 1 NOVEMBRO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO SINGLE

2 420€

275€

Em 1933 o Partido Nacional-Socialista chegava ao poder 
na Alemanha, iniciando desde logo a construção de um 
regime totalitário, de partido único, cujos opositores po-
líticos foram perseguidos e encarcerados em campos 
de concentração. Os primeiros desses campos foi o 
de Dachau, perto da cidade de Munique, que haveria 
de servir de modelo a um vasto e complexo sistema 
concentracionário que se estendeu por toda a Ale-
manha e pela Europa ocupada. Durante cerca de 
doze anos, o III Reich implementou um programa 
expansionista, que conduziria à eclosão de um 
novo conflito mundial, e de extermínio dos ju-
deus e de outros grupos étnicos e minorias. Foi 
durante a II Guerra Mundial que teve lugar o 
maior genocídio do século XX no continente 
europeu, perpetrado de forma industrializa-
da por um país que era admirado pela sua 
cultura.

ALEMANHA
COM CLAÚDIA NINHOS


