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Alemanha Romântica 
(junho 2023) 

 

roteiro 
 
1º Dia – 17/06/2023 - São Paulo 
Apresentação no aeroporto de São Paulo para embarque com destino a 
Frankfurt. 
 
2º Dia – 18/06/2023 - Frankfurt 
Chegada em Frankfurt e acomodação. (Traslado para o hotel não está 
incluso) 
 
3º Dia – 19/06/2023 – Frankfurt/ Heidelberg 
Pela manhã, saída para Rüdesheim, cidade típica às margens do rio Reno. 
Embarque em cruzeiro fluvial que passa por encantadoras paisagens 
seguindo para Sankt Goarshausen, onde desembarcaremos. 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. Acomodação. 
 
4º Dia – 20/06/2023 – 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, com flores e animais exóticos. 
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 e 
acomodação. 
 
5º Dia – 21/06/2023 - 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“. Depois, saída para o Lago Achen. Breve parada na pitoresca 
cidade de Pertisau, nas margens do lago, para apreciar as mais belas 
vistas. Tarde livre para compras. Acomodação. 
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6º Dia – 22/06/2023 - 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” e que inspirou Walt Disney na criação do Castelo da 
Cinderela.  Em seguida, visita ao Palácio de Linderhof. À tarde, 
continuação da viagem para Oberammergau. Em seguida, visita à Abadia 
Beneditina de Ettal.  Continuação para Munique passando pela parte 
alpina da Baviera e pelo famoso Lago Tegernsee. Acomodação. 
 
7º Dia – 23/06/2023 - Munique  
Café da manhã e visita panorâmica à capital da Bavária, nas margens do 
rio Isar e na base norte dos Alpes. Visitaremos também os jardins do 
Palácio das Ninfas. Tarde livre. Acomodação. 
 
8º Dia – 24/06/2023 – Munique/ São Paulo    
Café da manhã e ida para o aeroporto para embarque em direção a São 
Paulo. (Traslado para o aeroporto de Munique não está incluso). 
 
9º Dia - 25/06/2023 - São Paulo   
Desembarque em São Paulo e fim de nossos serviços. 
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voos previstos: 
aeroporto de partida horário de partida aeroporto de chegada horário de 

chegada 

São Paulo- Guarulhos 17/06/23-13h50 Madri 18/06/23-05h00 

Madri 18/06/23-07h10 Frankfurt 18/06/23-09h50 

 

Munique 24/06/23-19h05 Madri 24/06/23-21h50 

Madri 24/06/23-23h45 São Paulo- Guarulhos 25/06/23-05h25 

 
 
 

hotéis previstos: 
cidade hotel noites 

Frankfurt Maritim ou similar 1 

Heidelberg Marriott ou similar 1 

Innsbruck AC By Marriott ck ou similar 2 

Munique Novotel City München ou similar 2 
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inclui: 
• Passagem aérea ida e volta em classe econômica; 
• 6 noites de hospedagem com café da manhã. 
• Seguro-viagem obrigatório com a cobertura acima de 30 mil euros 

- acima de 75 anos ou estrangeiro, consultar acréscimos e 
cobertura; 

• Visitas, passeios e traslados conforme mencionados no roteiro; 
• Guia acompanhante em português; 

 
 
 

não inclui: 
• Traslados do aeroporto para hotel e do hotel para o aeroporto; 
• Refeições não citadas no roteiro; 
• Gorjetas; 
• Excesso de bagagem; 
• Serviços extras de ordem pessoal. 
• Nenhum outro item que não conste como incluído.  

 
 

valores & pagamentos: 
Valor total por pessoa em USD: 
Em apartamento Duplo…....….: US$ 3.174,00 
Suplemento Single...................: US$ 441,00 
 
Forma de Pagamento: 
Desconto de 3% no pagamento à vista via PIX.  
5% de entrada + 9x sem juros no cartão de crédito. 
 

resumo 
• Data: 17 a 25 de junho de 2023 

• Cidade de saída:  São Paulo 

• Quantidade de noites: 6 

• Tipo de viagem: memorial por você 
 
 


