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ALEMANHA ROMÂNTICA E áUSTRIA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
DIA 01 – 08/10/2023 - DOMINGO 
FRANKFURT - Chegada em Frankfurt e hospedagem. (o traslado para o hotel não está incluído). 

 
DIA 02 – 09/10/2023 - SEGUNDA-FEIRA 
FRANKFURT - HEIDELBERG - Pela manhã, saída para Rüdesheim, cidade típica as margens do rio 
Reno. Embarque em cruzeiro fluvial que passa por encantadoras paisagens seguindo para a 
localidade de Sankt Goarshausen, onde desembarcamos. Continuação para Heidelberg, a cidade 
universitária mais antiga da Alemanha. Com sua romântica atmosfera tirada de um conto de fadas e 
sua idílica localização entre florestas e vinhedos bem ao lado do rio Neckar, combina vida estudantil, 
becos pitorescos, locais românticos e jovens, cultura e monumentos impressionantes. Hospedagem 
em Heidelberg. 
 
DIA 03 – 10/10/2023 - TERÇA-FEIRA  
HEIDELBERG – INNSBRUCK - Café da manhã e saída para a fronteira da Suíça com Alemanha, 
onde está localizada a ilha de Mainau, um lugar único do Lago de Constança, famoso por seus 20.000 
tipos de plantas, que inclui flores exóticas únicas, além de animais que raramente associaríamos à 
região dos Alpes. Visita a um grande jardim de 45 hectares, onde a diversidade e esplendor das 
plantas em floração merecem uma visita obrigatória. Entre as principais atrações de Mainau se 
destacam também a escadaria italiana em forma de cachoeira e flores, as coníferas e sequoias 
gigantes, e os jardins de frutas tropicais. À tarde, saída para Innsbruck. Hospedagem em Innsbruck 
 
DIA 04  - 11/10/2023 - QUARTA-FEIRA  
INNSBRUCK - Café da manhã e visita panorâmica incluindo o mausoléu do imperador Maximilian e o 
centro antigo, onde se destaca o famoso “Telhado de Ouro“. Tarde livre para compras. Hospedagem 
em Innsbruck. 
 
DIA 05 – 12/10/2023 – QUINTA-FEIRA 
INNSBRUCK – NEUSCHWANSTEIN – MUNIQUE - Café da manhã e em seguida visita ao Castelo 
de Neuschwanstein, construído pelo rei Ludwig II de Bavária, mais conhecido pelo apelido de “Rei 
Louco“. A construçao foi inspirada nos castelos medievais dos “Cavaleiros Teutônicos“ e seus salões 
aludem a mitos, fábulas e lendas. Em seguida, visita ao Palácio de Linderhof, o menor dos três 
palácios construídos por Ludwig ll da Bavária, que pretendia emular o Castelo de Versailles. À tarde, 
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continuação da viagem para Oberammergau, célebre por seu Auto da Paixão, que data de 1633 e é 
representado a cada 10 anos. Em seguida, visita também à Abadia Beneditina de Ettal, fundada pela 
Casa de Wittelsbacher. Continuação para Munique passando pela parte alpina da Baviera e pelo 
famoso Lago Tegernsee. Hospedagem em Munique. 
 
DIA 06 – 13/10/2023 – SEXTA-FEIRA 
MUNIQUE – Café da manhã e visita panorâmica à capital da Bavária, nas margens do rio Isar e na 
base norte dos Alpes. Destaque para a Catedral de Nossa Senhora, austera construção do gótico 
tardio, igreja gótica do Espírito Santo, igreja de São Miguel e São Nepomuceo. De fama mundial é a 
Antiga Pinacoteca, por sua coleção de pinturas da escola flamenca-holandesa, alemã e francesa e a 
Gliptoteca com esculturas antigas da Assíria, Egito, Grécia e Roma. Visitamos também os jardins do 
Palácio das Ninfas. Tarde livre. Acomodação em Munique. 
 
DIA 07 – 14/10/2023 – SÁBADO 
MUNIQUE – SALZBURGO - Café da manhã e saída para Salzburgo passando pela fabulosa 
paisagem alpina da Bavaria. Chegada e visita panorâmica à cidade, passando pelo encantador centro 
antigo, onde se destaca o local de nascimento de Mozart, a Catedral e a Fortaleza. Acomodação em 
Salzburgo. 
 
DIA 08 – 15/10/2023 – DOMINGO 
SALZBURGO - VIENA - Café da manhã e saída para Viena passando pela região de 
Salzkammergut, com suas maravilhosas montanhas e inúmeros lagos. Chegada em St. Wolfgang, 
pitoresco vilarejo da área, para um curto passeio. Prosseguimento para Bad Ischl, onde o imperador 
Franz Joseph costumava passar suas férias. Continuação para Viena. Acomodação em Viena. 
 
DIA 09 – 16/10/2023 – SEGUNDA-FEIRA 
VIENA – Café da manhã e visita panorâmica percorrendo a “Ringstrasse’’ com os seus suntuosos 
monumentos, como a Ópera, museus de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria 
Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro Nacional, Palácio Imperial “Hofburg’’. Visitamos também os 
jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe Eugênio de Saboya, com uma vista magnífica da 
cidade, imortalizada por Canaletto em suas pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro 
antigo passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos 
Heróis, onde está o Palácio Imperial. O passeio termina com a visita ao interior da Catedral de Santo 
Estevão. Retorno ao hotel. Tarde livre. Acomodação em Viena. 
 
DIA 10 – 17/10/2023 – TERÇA-FEIRA 
VIENA – Café da manhã e traslado ao aeroporto. 

Fim dos nossos serviços. 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
1. Transfer de saída hotel – aeroporto. 
1. 9 noites de estadia nos hotéis indicados com café da manhã buffet. 
2. Ônibus moderno em todo o percurso.  
2. Guia acompanhante em espanhol (com conhecimentos de português). 
3. 8 passeios incluídos conforme a programação. 
4. Carregadores nos hotéis (exceto em Fussen). 
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INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: EUR 1.670,00 
 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares na categoria, segundo as cidades) 
 
FRANKFURT: Maritim ****(*) 
HEIDELBERG: Marriott ****(*) 
INNSBRUCK: AC By Marriott ****(*) 
MUNIQUE: Novotel City München **** 
SALZBURG: Austria Trend Europa **** 
VIENA: Parkhotel Schönbrunn **** 

 
 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
- Fechamento conforme o câmbio do dia. 
- 25% de entrada (PIX / transferência bancária) e saldo parcelado em até 9x no cartão (valor sujeito 
aos juros da máquina). 
- 25% de entrada (PIX / transferência bancária / boleto) e saldo parcelado no boleto até 30 dias antes 
da data de saída da viagem. 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 

• Passagem aérea. 

• O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados no item serviços 
incluídos. 

• Comidas e bebidas não mencionadas. 

• Extras de caráter pessoal (telefone, lavanderia, etc.). 

• Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens. 
 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES: 
1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem. 
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA não é exigida, mas recomendamos. Você pode tomar esta vacina em 
qualquer posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto da ANVISA pela 
Carteira Internacional de Vacinação. 
3 - VACINA COVID. Você deve estar com a vacinação completa e o comprovante de vacinação em inglês. 
4 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro. 
5 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, cortes, 
substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item que terá 
prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força maior, alheios à 
vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito a descontos proporcionais 
ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado e contratado EXPONTANEAMENTE 
e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima, tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá 
como prioridade: a segurança dos viajantes; a continuação da viagem, a conclusão do roteiro. 
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou ocorrências 
climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e ferroviário, quando houver.  
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta devolverá os 
valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações. 
6 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso contrário, 
ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores. 
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