
ALEMANHA ROMÂNTICA 
 

SAÍDA 15/03/2020 – 9 DIAS 
 

ROTEIRO 
DIA 01 (15/03) – Porto Alegre / Guarulhos / Frankfurt  
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e traslado ao hotel. Resto do dia livre à sua disposição. 
Frankfurt, o centro financeiro e comercial da Alemanha, está marcada pelos seus contrastes 
fascinantes entre o moderno e o histórico. Hospedagem. 
  
DIA 02 (16/03) - 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. 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 03 (17/03) – Floresta Negra / Titisee / Lindau / Kampten 
Após o café da manhã, breve apresentação sobre a produção de relógios de 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 04 (18/03) - 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 05 (19/03) - Innsbruck / Munique 
Depois do café da manhã se fará um passeio turístico por Innsbruck. A capital de Triol oferece 
uma 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 06 (20/03) - Munique 
Visita das atrações conhecidas da cidade, finalizando na praça principal “Marienplatz” para 
admirar a prefeitura com seu famoso carrilhão. 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 07 (21/03) – Munique / Rothenburg ob der Tauber / Frankfurt 
Depois do café da manhã saída a Rothenburg ob der Tauber, uma das cidades mais bonitas e 
antigas da “Rota Romântica”. Passeio pela cidade de sonho para os românticos. Continuação da 
viagem a Frankfurt. O tour termina no aeroporto de Frankfurt ao redor das 18h. Depois traslado 
ao hotel. Hospedagem.  



  
DIA 08 (22/03) – Frankfurt / Guarulhos 
Café da manhã. Traslado aeroporto. Embarque no voo de retorno. 
 
DIA 09 (23/03) – Guarulhos / Porto Alegre 
Chegada a Porto Alegre. 
 
 

INCLUI 
 
» Passagem aérea desde Porto Alegre 
 

Cia Aérea Voo Data De Para Hora Saída Hora Chegada Data Chegada 

LATAM 4629 15 MAR Porto Alegre Guarulhos Int 19:10 21:05 *1 A/E 

LATAM 8070 15 MAR Guarulhos Int Frankfurt 22:40 14:30 *1 A/E 

LATAM 8071 22 MAR Frankfurt Guarulhos Int 20:20 04:30 *1 A/E 

LATAM 4668 23 MAR Guarulhos Int Porto Alegre 07:20 09:05 *1 A/E 

 
» Transporte em carro, minivan ou ônibus de turismo durante todo o roteiro 
» Guia acompanhante durante todo o roteiro (motorista-guia para grupos com menos de 8 
pessoas) 
» Traslado de chegada do aeroporto de Frankfurt ao hotel do tour (só no dia de saída do tour) 
» 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 e Linderhof 
» Visita a fábrica de relógios de cuco 
» Visita a fazenda na Floresta Negra com degustação de queijos 
» Seguro Viagem 
 
 

HOTÉIS 
 
» FRANKFURT 
- Hotel Mövenpick Frankfurt City**** 
» FLORESTA NEGRA 
- Best Western Hotel Hofgut Sternen**** 
» KAMPTEN 
- Hotel BigBox **** 
» INNSBRUCK 
- Hotel Grauer Bär**** 
» MUNIQUE 
- Hotel Holiday Inn Munich City Center**** 
 
 
 

 



VALORES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 
# PAGAMENTO À VISTA: 
Depósito bancário com 5% de desconto 
  
# PAGAMENTO COM  CARTÃO DE CRÉDITO 
Entrada de 30% + taxas e saldo em até 9X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
Entrada de 20% + taxas e saldo em até 7X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD), cheque 
ou boleto 
Sem entrada - em até 6X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
 

Valores por pessoa em apartamento duplo 
 
R$ 9.102,00 + R$ 694,00 taxas 
Entrada de R$ 2.449,00 + 9x de R$ 816,35 


