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Conheça as mais esplêndidas cidades da Alemanha e da Áustria. Os tesouros naturais e culturais de ambos os países, 
vilarejos pitorescos e cidades lindas, inúmeros castelos e palácios fazem desta viagem uma experiência inesquecível. 
 

1º Dia – Domingo – Frankfurt 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Restante do dia livre para atividades pessoais. Hospedagem por 01 noite. 
 
2º Dia – Segunda-feira – Frankfurt / Heidelberg / Floresta Negra 

Pela manhã, saída em direção à cidade de Heidelberg para visitar o seu famoso castelo. 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. À noite, 
teremos uma experiência autêntica: um jantar típico da Floresta Negra. Hospedagem por 01 noite. 
 
3º Dia – Terça-feira – Floresta Negra / Titisee / Lindau / Füssen 
Após o café da manhã, uma breve apresentação sobre a produção de relógios de cuco. 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, de onde terá uma vista 

maravilhosa dos Alpes. Depois, viagem com destino a Füssen, o ponto mais austral da “Rota Romântica”. Hospedagem 
por 01 noite. 
 
4º Dia – Quarta-feira – Neuschwanstein / Wieskirche / Oberammergau / Linderhof / Abadia de Ettal / Innsbruck 
Saída pela manhã para visitar o Castelo de Neuschwanstein, construído por Luís II, o famosos Rei Louco. Ao meio-dia, 
viagem com destino à aldeia Oberammergau, famosa pela sua representação da paixão e pelo seu artesanato. No 
caminho, visita à igreja Wieskirche (UNESCO). Pela tarde, visita ao Castelo 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 rumo à cidade de Innsbruck na Áustria, localizada no vale do rio Inn e no meio da 
cordilheira dos Alpes. Hospedagem por 01 noite. 
 
5º Dia – Quinta-feira – Innsbruck / Munique 
Saída pela manhã para conhecer Innsbruck, a capital do Tirol que oferece uma arquitetura moderna e edifícios 
históricos. Pela tarde, viagem com destino a Munique. Hospedagem por 02 noites.  

 
6º Dia – Sexta-feira – Munique 
Saída para conhecer as atrações da cidade, finalizando na praça principal “Marienplatz” para admirar a prefeitura com 
seu famoso carrilhão. Munique, capital do estado federal da Baviera, é conhecida pela sua “Festa da Cerveja” que é 
festejada no mês de Setembro. Tempo livre para atividades pessoais. Durante à noite poderá desfrutar de um jantar 
típico. 
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26 anos de experiência, qualidade, autenticidade, prestígio, 

conhecimento e compromisso 

Os Encantos da Alemanha e Áustria 
 

11 Dias / 10 Noites 
 

Saídas: Datas predeterminadas. 
 

Visitando: Frankfurt, Heidelberg, Floresta Negra, Titisee, Lindau, 
Füssen, Neuschwanstein, Wieskirche, Oberammergau, Linderhof, 
Abadia de Ettal, Innsbruck, Munique, Passau, Linz, Dürnstein, 
Melk, Viena, Distrito dos Lagos (Salzkammergut), Salzburgo, 
Berchtesgaden e Chiemsee. 
 

Roteiro Terrestre 
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7º Dia – Sábado – Munique / Passau / Linz 

Saída pela manhã em direção a Passau. A cidade, localizada na fronteira entre a Alemanha e Áustria, é cercada pelos 
rios Inn, Ilz e Danúbio. Na parte da tarde continuamos até Linz, uma cidade pitoresca às margens do rio Danúbio. 
Hospedagem por 01 noite. 
 
8º Dia – Domingo – Linz / Dürnstein / Melk / Viena 
Após o café da manhã, seguimos para Durnstein. Tempo livre para conhecer esta pequena cidade às margens do 

Danúbio. Aqui estão as ruínas do castelo onde, segundo a lenda, Ricardo Coração de Leão foi encarcerado quando 
retornava das cruzadas. Continuamos o passeio para visitar a Abadia Beneditina de Melk, o monumento barroco mais 
representativo da Áustria. De tarde, chegamos a Viena, a monumental capital da Áustria. Hospedagem por 02 noites. 

 
9º Dia – Segunda-feira – Viena 
Pela manhã, saída para uma visita panorâmica pela cidade de Viena. Admire a Ópera, o Palácio Hofburg, o Portal dos 
Heróis, o Parlamento e a Câmara Municipal. Tarde livre.  
 
10º Dia – Terça-feira – Viena / Distrito dos Lagos (Salzkammergut) / Salzburgo 
Partida para Salzburgo. No caminho, paramos no lindo distrito dos Lagos de Salzburgo. Subida de teleférico ao Monte 
Zwolferhorn para apreciar uma vista maravilhosa sobre o lago Wolfgangsee. Continuação 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 por 01 noite. 
 

11º Dia – Quarta-feira – Salzburgo / Berchtesgaden / Chiemsee / Munique 
Após o café da manhã, seguimos viagem para Berchtesgaden e o Lago Königssee, onde podemos parar para uma breve 
visita ao romântico cenário, cercado de montanhas. No caminho para Munique paramos no Chiemsee, o “Mar da 
Baviera“, e depois continuamos até Munique onde o tour termina pela tarde, ao redor das 17h, no aeroporto ou no 
centro da cidade. Fim de nossos serviços. 

 

 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidades Noite Hotel Categoria 

FRANKFURT 01 Mövenpick Frankfurt City Primeira 

FLORESTA NEGRA 01 Best Western Hofgut Sternen Turística Superior 

FÜSSEN 01 Luitpoldpark Hotel Primeira 

INNSBRUCK 01 Hotel Grauer Bär Primeira 

MUNIQUE 02 Holiday Inn City Center Primeira 

LINZ 01 Arcotel Nike Primeira 

VIENA 02  Arcotel Wimberger Primeira 

SALZBURGO 01 Arcotel Castellani Primeira 
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O que inclui: 
- 10 (dez) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã; 
- Jantar típico na Floresta Negra; 
- Jantar típico bávaro em Munique; 
- Transporte terrestre em carro, minivan ou ônibus (dependendo do número de passageiros); 

- Traslado de chegada a Frankfurt (Aeroporto / Hotel) em serviço regular; 
- Passeios conforme mencionados no roteiro em serviço regular; 
- Acompanhamento de um guia local em idioma Espanhol ou bilíngue (Espanhol/Português) durante todo o roteiro. 
(Motorista-guia para grupo com até 7 pessoas); 
- Visita à fábrica de relógios cuco; 

- Visita à fazenda na Floresta Negra, com degustação de queijos; 
- Subida de teleférico ao Monte Zwölferhorn; 

- Entrada aos castelos de Heidelberg, Neuschwanstein e Linderhof e à Abadia de Melk; 
- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 11 dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos 
de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 

- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

 

PARTE TERRESTRE 

Preços por pessoa em € = Euro / R$ =Real 

Datas de saída 
 

(chegada em Frankfurt) 

Idioma do guia 
acompanhante 

Em € Em R$ 

Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual 

28-Mai'17 
27-Ago'17 
08-Out'17 

Bilíngue 
 

(espanhol/português) 
2.009 1.809 2.617 7.011 6.313 9.133 

25-Jun'17 
30-Jul'17 

Espanhol 

 A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre 

 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Euros e Reais, considerando o câmbio de € 1 = 3,49 da 
data de 17/04/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

Informações Gerais: 
 
Formas de Pagamento: 

· Será acrescida ao valor total da parte terrestre a taxa de serviço de 12%; 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da taxa de serviço. O pagamento desta taxa deverá ser feito 
à vista em deposito bancário e em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
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Opções de Financiamento:  

A) Através de cheques pré-datados ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners):  
- Entrada de 18% (dezoito por cento) à vista e o saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais;  
- À vista;  
 
B) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões emitidos no exterior:  
- Somente à vista. 

 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
· Pagamento à vista da taxa de serviço (12% do valor da parte terrestre) em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 

- Entrada de 28% (vinte e oito por cento) à vista em depósito bancário e o saldo em até 03 (três) parcelas iguais 
através de cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners); 
- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não poderá ser efetuado 
através de cartão de crédito; 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da taxa de serviço para despesas e custos 
operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turístico. 
· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias. 
aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente a passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 

turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento. 
 
Observações Importantes: 
- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 

- O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 

- Brasileiro não precisa de visto para uma permanência de até 90 dias na Alemanha e Áustria; 
- É necessário emissão de seguro viagem com cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen”; 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  

- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- Acomodação em triplo: apartamento duplo + cama extra, cama dobrável ou sofá cama; 
- É necessário mínimo 2 passageiros viajando juntos para saída garantida do tour em serviço regular; 

- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um tour leader e com 

datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 
viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de diferentes 
nacionalidades e costumes; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 

- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem TRIP PROTECTOR incluído no pacote clicando aqui 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/

