
 
 
 
 
 
 
,.  

 
 

 
 
 
 
1º Dia: ORIGEM - PRAGA 
Saída dos locais e hora indicados em direcção ao aeroporto. Comparência no aeroporto e formalidades de embarque. Saída com 
destino a PRAGA. Transporte para o hotel. Chegada e acomodação. Jantar e alojamento.  

 

2º Dia: PRAGA 

Pequeno-almoço e saída para panorâmica por PRAGA. Almoço. Tarde livre à disposição para actividades de carácter pessoal. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  

 
 3º Dia: PRAGA - DRESDEN - BERLLIM 
Pequeno-almoço e saída em direcção a DRESDEN, situada nas margens do rio Elba. Almoço. Pela tarde, viagem até BERLIM. 
Chegada ao hotel e acomodação. Jantar e alojamento.  
 

4º Dia: BERLIM  
Pequeno-almoço e panorâmica por BERLIM. Almoço. Tarde livre à disposição. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  
 

 
 
5º Dia: BERLIM - FRANKFURT 
Pequeno-almoço e saída para FRANKFURT passando pela cidade de Weimer, capital de Thuringen, que conserva ainda hoje muito do 
seu carácter medieval. Almoço. À tarde, viagem em direcção a FRANKFURT. Chegada ao hotel e acomodação. Jantar e alojamento.   
 

6º Dia: FRANKFURT – HEIDELBERG - FRIBURGO 
Pequeno-almoço e saída para HEIDELBERG, a cidade universitária mais antiga da Alemanha. Almoço. Continuação da viagem para 
FRIBURGO. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.  
 

 
 
7º Dia: FRIBURGO - BREGENZ 
Após o pequeno-almoço saída para passeio em FRIBURGO, apreciando os pequenos canais do Rio Drisam, que decoram as ruas do 
centro histórico. Seguimos viagem para o TITISEE, maior lago da Floresta Negra. Breve paragem e continuação até LINDAU, pequena 
ilha situada no Lago de Constança, onde se pode ver o “ Leão Sentado”, que controla a fronteira tripartida entre Alemanha, Áustria e 
Suiça. Almoço. Continuação da viagem em direcção a BREGENZ. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.  
 

8º Dia: BREGENZ – NEUSCHWANSTEIN – GARMISCH PARTENKIRCHEN 
Pequeno-almoço e saída com destino ao Castelo de NEUSCHWANSTEIN. Almoço. Pela tarde, visita a OBERAMMERGAU e a 
Abadia Beneditina de ETTAL. Almoço e ao inicio da tarde, viagem até GARMISCH PARTENKIRCHEN, estância de desportos de 
inverno dos jogos olímpicos de inverno de 1936. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.  

 
 
9º Dia: GARMISH PARTENKIRCHEN - MUNIQUE 
Após o pequeno-almoço, saída em direcção a MUNIQUE, e no caminho, visita ao Palácio de Linderhof. Almoço. Chegada ao hotel, 
jantar e alojamento.  
 

10º Dia: MUNIQUE  
Pequeno-almoço e visita aos jardins do “ Palácio das Ninfas” e o centro histórico. Almoço. Tarde livre à disposição. Regresso ao 
hotel, jantar e alojamento.  
 
 

11º Dia: MUNIQUE - ORIGEM 
Pequeno-almoço e saída em direcção ao aeroporto. Formalidades de embarque e inicio da viagem de regresso aos nossos locais de 
origem. Fim dos nossos serviços.  

 
 

 
            

 

 

O preço inclui: Viagem de ida e volta em autocarro grande turismo. Estadia em regime segundo o indicado no programa de viagem. Hotéis selecionados, Seguro de Responsabilidade Civil Tranquilidade. 

O preço não inclui: Tudo o estipulado no programa da viagem como facultativo, opcional ou não incluído como as entradas a museus e monumentos que não figurem como incluído no programa da viagem, o suplemento de 

habitação individual estipulado em 25€ por pessoa e noite. 

Condições Gerais: Os preços deste programa são totais (IVA incluído) e estão sujeitos à possibilidade de serem modificados no momento de formalizar a reserva. A revisão só terá lugar para incorporar variações de preço 

dos transportes, incluído o preço dos carburantes, as taxas e impostos relativos a determinados serviços e tipos de câmbio aplicados a viagem organizada. Oferta condicionada ao 30% da quantia no momento de formalizar a 

reserva, o resto da importância terá que ser paga pelo menos 15 dias antes do início dos nossos serviços. A excursão só se realiza com O mínimo de 40 participantes – o número de passageiros deve ser comunicado 10 dias 

antes do início da viagem.  
 

 


