
                                                                                  

  

PACOTE – Alemanha e Áustria Esplendida com Lisboa  
 

Período da viagem: de 12 a 26 de OUTUBRO 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

• Passagem aérea TAP Linhas Aéreas POA /FRANKFURT // VIENA / LISBOA / POA 
com franquia de uma mala de 23kg; 

• Transporte em carro, minivan ou ônibus de turismo durante todo o roteiro; 
• Guia acompanhante durante todo o período na Alemanha e Áustria; 

• Traslado de chegada do aeroporto de Frankfurt ao hotel do tour; 
• Traslado de saída em Viena; 

• Hospedagem em quarto duplo nos hotéis mencionados ou similares; 
• Café da manhã buffet em todos os hotéis; 

• Visitas e excursões segundo o programa indicado; 
• Jantar típico na Floresta Negra; 
• Jantar típico bávaro em Munique; 

• Entradas aos Castelos de Heidelberg, Neuschwanstein, Linderhof e Schönbrunn; 
• Visita à fábrica de relógios de cuco; 

• Visita a fazenda na Floresta Negra com degustação de queijos; 
• Entrada a Abadia de Melk; 

• Passeio de barco no Lago Wolfgang; 
• Passeio de barco pelo rio Danúbio; 

• Traslado de chegada e de saída em Lisboa; 
• 02 noites de hotel com café da manhã em Lisboa; 

• Passeio Cruzeiro pelo Rio Tejo; 
Seguro Viagem para todo o período GTA LATINA com cobertura de EUR 50 mil; 

Assistência de nosso operador local. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

  

ITINERARIO AÉREO 

ITINERARIO TERRESTRE 
DIA 13/10  

• Domingo Frankfurt 
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Frankfurt, o centro financeiro da Alemanha, está marcada pelos seus contrastes 
fascinantes entre o moderno e o histórico. Hospedagem. 
 
DIA 14/10 

• Segunda-feira Frankfurt - Heidelberg – Floresta Negra 
Pela manhã traslado à cidade de Heidelberg para visitar ao seu castelo famoso. 
Logo passeio pelo centro histórico. Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da 
Alemanha, é um dos lugares mais visitados devido à sua localização idílica às 
margens do rio Neckar. A viagem prossegue para a famosa região da Floresta 
Negra. Hoje à noite teremos uma experiência autêntica: um jantar típico da 
Floresta Negra, seguido de estada em um maravilhoso hotel com localização idílica. 
Se quiser, você pode fazer um curto passeio até a bela “Ravenna Gorge“ ou ver a 
capela mais antiga da região, ambas ficam ao lado do hotel. Hospedagem. 
 
DIA 15/10   

• Terça-feira Floresta Negra - Titisee – Lindau - Kempten 
Após o café da manhã, breve apresentação sobre a produção de relógios cuco e em 
seguida visita a uma pequena fazenda tradicional, onde podemos saborear queijos 
regionais e conhecer a vida na Floresta Negra. Ao meio-dia, parada no Lago Titisee. 
Viagem à pequena ilha de Lindau no Lago de Constança, da qual terá uma vista 
maravilhosa aos Alpes. Depois, viagem a Kempten, uma antiga cidade romana e 
metrópole da região do Allgäu. Hospedagem. 
 
DIA 16/10  

• Quarta-feira Neuschwanstein – Wieskirche - Oberammergau - 
Linderhof - Abadia de Ettal - Innsbruck 

O dia começa com uma visita ao Castelo de Neuschwanstein, construído por Luís II, 
o famoso Rei Louco. Ao meio-dia viagem a Oberammergau, aldeia famosa pela sua 
representação da Paixão de Cristo e pelo seu artesanato. No caminho visita da 
Igreja Wieskirche (UNESCO). Pela tarde visita do Palácio de Linderhof . Este é um 
dos três castelos construídos pelo rei Luís II da Baviera e o único onde viveu por 
mais tempo. Depois breve parada à Abadia Beneditina de Ettal. Continuação da 
viagem à cidade de Innsbruck na Áustria, localizada no vale do rio Inn e no meio da 
cordilheira dos Alpes. Hospedagem. 
 
DIA 17/10  

• Quinta-feira Innsbruck - Munique 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

118 12 Out 20:35 13 Out 11:20 PORTO ALEGRE (POA) LISBOA (LIS) 

 

576 13 Out 14:45 13 Out 18:50 LISBOA (LIS) FRANKFURT (FRA) 

 

1271 24 Out 13:25 24 Out 16:00 VIENNA (VIE) LISBOA (LIS) 

 

117 26 Out 11:45 26 Out 19:05 LISBOA (LIS) PORTO ALEGRE (POA) 



                                                                                  

  

Depois do café da manhã se fará um passeio turístico por Innsbruck. A capital de 
Tirol ofereceuma arquitetura moderna e edifícios históricos os quais convidam a 
fazer uma viagem fascinante ao passado da família Habsburger. Pela tarde traslado 
a Munique. Hospedagem. 
 
DIA 18/10   

• Sexta-feira Munique 
Após o café da manhã visita das atrações conhecidas da cidade, finalizando na 
praça principal “Marienplatz” para admirar o famoso carrilhão da prefeitura. 
Munique, capital do estado federal da Baviera, é famosa pela sua “Festa da 
Cerveja” que é festejada no mês de setembro. Tempo livre. Durante a noite poderá 
desfrutar um jantar típico. Hospedagem. 
 
DIA 19/10  

• Sábado Munique - Chiemsee – Berchtesgaden - Salzburgo 
Depois do café da manhã viajamos para Salzburgo. No caminho paramos no 
Chiemsee, o “Mar da Baviera“. Continue até Berchtesgaden e o lago de Königssee, 
onde podemos parar para uma breve visita ao romântico cenário, cercado de 
montanhas. Depois seguimos viagem até Salzburgo, terra natal do compositor 
Wolfgang Amadeus Mozart. Passeio pela cidade. Admire os Jardins de Mirabell, 
desfrute de uma bela vista da fortaleza de Salzburgo e visite a Catedral e 
Getreidegasse. Hospedagem. 
 
DIA 20/10  

• Domingo Salzburgo Distrito dos Lagos(Salzkammergut) - 
Hallstatt - Linz 

Após o café da manhã, viajamos para Linz. Parada no belo distrito dos lagos de 
Salzburgo. Chegamos ao Lago Wolfgangsee, onde a mãe de Mozart nasceu. Aqui 
embarcamos para um agradável passeio de barco pelo lago até St. Wolfgang. 
Continuação da viagem e parada em Hallstatt, conhecida como a pérola de 
Salzkammergut, por suas casas agarradas às montanhas e sua vista espetacular 
com uma paisagem excepcional entre o lago e as montanhas. A viagem continua 
até Linz, uma cidade pitoresca às margens do rio Danúbio. Hospedagem. 
 
DIA 21/10  

• Segunda-feira Linz - Melk - Krems - Viena 
Hoje, viajamos para Viena. Parada em Melk e visita à Abadia Beneditina, o 
monumento barroco mais representativo da Áustria. Passeio de barco, percorrendo 
os lugares mais interessantes do rio Danúbio. Após o desembarque em Krems, a 
viagem continua até Viena, a ostensiva capital da Áustria. Hospedagem. 
 
DIA 22/10  

• Terça-feira Viena 
Hoje, visita a panorâmica da cidade de Viena. Admire a Ópera, o Palácio de 
Hofburg, o Parlamento e a Câmara Municipal. Visita ao Palácio Schönnbrunn, a 
antiga residência de verão da família imperial austríaca. Tarde livre. Hospedagem. 
 
DIA 23/10  

• Quarta-feira Viena 
Café da manha. Dia livre para curtir a cidade, fazer compras ou visitar museus. No 
final do dia, de forma opcional poderemos participar de uma opera tradicional 
nesta encantadora cidade famosa pela sua musica e corais. Hospedagem. 

 
DIA 24/10  

• Quinta-feira Viena - Lisboa 



                                                                                  

  

Café da manha. Traslado ao aeroporto de Viena e voo direto para Lisboa, capital de 
Portugal. Chegada e traslado ao hotel. À noite possibilidade opcional de participar 
de um show de FADO com jantar. Retorno ao hotel. 
 
DIA 25/10  

• Sexta-feira Lisboa 
Café da manha. Dia livre.  Sugerimos fazer um passeio de cruzeiro no Rio Tejo.  
Em horário combinado sairemos rumo ao porto de Lisboa para fazer um tour pelo 
rio Tejo. Descubra a beleza de Lisboa de um ponto diferente -- do rio Tejo! 
Encontre o guia no seu hotel, e aprecie a vista da cidade enquanto segue para a 
zona ribeirinha. Passando pela Avenida da Liberdade, a maior da cidade, admire a 
vista do bairro de Alfama -- o mais antigo de Lisboa -- e do Bairro Alto. 
Navegaremos pelos bairros mais pitorescos e áreas que modelam o centro histórico 
da cidade até chegar em Belém, onde todos os monumentos representam um 
capítulo em um livro exclusivo que reconta as Descobertas portuguesas. Resto do 
dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 26/10  

• Sábado - Lisboa 
Café da manha. Em horário combinado traslado para aeroporto. Embarque para o 
Brasil. 

 
HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES 

 
 

HOTEL FRANKFURT 
 

 
MOVENPICK FRANCFURT CITY 4*  

 
FLORESTA NEGRA  

 

 
BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN 4*  

 
KEMPTEN  

 
BIGBOX HOTEL 4*  

 
INNSBRUCK  

 
HOTEL GRAUER BAR 4* 

 
MUNIQUE  

 
HOLIDA INN MUNICH CITY CENTRE 4* 

 
SALZBURGO 

 
HOTEL ARCOTEL CASTELLANI 4* 

 
HOTEL LINZ  

 

 
ARCOTEL NIKE 4* 

 
 

HOTEL VIENA  
 

 
ARCOTEL WIMBERGER 4* 

 
HOTEL LISBOA  

 

 
HOTEL MUNDIAL 4*  

 
 
 
 
 
 



                                                                                  

  

VALORES DO PACOTE  
 

ROTEIRO 
 

VALOR P/PESSSOA EM INDIVIDUAL 
 

VALOR P/PESSSOA EM 
DUPLO 

 
ALEMANHA E AUSTRIA 

ESPLENDIDA COM LISBOA 

 
USD 4110.00  

ENTRADA DE R$ 3205.00  
 SALDO EM 9X 1425.00 

 
USD 3410.00 

ENTRADA DE R$ 2660.00 
SALDO EM 9X 1182.00 

 
MEIA PENSAO DE 1º A 6º DIA   

 
USD 190.00 

 
USD 190.00 

 
PASSEIO LISBOA CRUZEIRO 

 
USD 50.00 

 
USD 50.00 

 
Acrescentar USD 200.00 de taxas de embarque por pessoa. 

 
IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores base ao cambio de 3,90 no dia 15/02/2019 

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancária). 

Documentos: 

• Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação.   

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 

 


