AGOSTO / OUTUBRO VIAGEM EM GRUPO

WWW.4TOURS.PT › GERAL@4TOURS.PT

66

28

Partidas de
Lisboa ou Porto
5 dias › 4 noites de alojamento
de 8 a 12 de Agosto ou
de 10 a 14 de Outubro

Alemanha
Encantada

04 › 07
VISITAS

REFEIÇÕES

PREÇO POR PESSOA EM:

Cenários de contos de fada, arquitetura ímpar, tradições
medievais e um espólio cultural intocável. Atravesse a Floresta
Negra e conheça a verdadeira Alemanha Encantada.

Duplo

1.195€

Single

1.410€

Crianças *

895€

Suplemento de partida do Porto 25€

PREÇO INCLUI:
› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem
até 23 kg e com a duração aproximada de:
• Porto (00h55 – Lisboa (03h00)) – Frankfurt
• Frankfurt (03h05) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no
valor de 95€ (Partida de Lisboa) **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Wurtzburg,
Bamberg e Nuremberga;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
› Refeições: 3 almoços e 4 jantares;
› Entrada na Palácio Residencial de Wurtzburgo,
Castelo de Heidelberg, Museu do Relógio Alemão e
Casa do Relógio de Cuco;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

1. CENTRO HISTÓRICO, ROTHENBURG OB DER TAUBER

DIA 1 › Lisboa ou Porto › Frankfurt ›
Wurtzburgo › Bamberg › Nuremberga

275 Kms
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em
voo regular com destino a Frankfurt, via Lisboa. Chegada e
desembarque. Iniciamos viagem para Wurtzburgo, ponto de
partida da rota romântica da Alemanha. Passeio a pé pelo
centro da cidade, Património Mundial da UNESCO. Através
das suas medievais e típicas ruelas, iremos conhecer o
Palácio da Residência Wurtzburgo, a Catedral de St. Killian
e a Igreja Mariankapelle. Destaque ainda para a Fortaleza
de Marienberg. Seguimos para visita à cidade histórica de
Bamberg, classificada também como Património Mundial
da UNESCO. Pelo seu encantador centro histórico, teremos
oportunidade para apreciar os traços de arquitetura medieval
e barroca e as casas de enxaimel, antiga técnica de construção
focada na utilização de madeira. Destacamos a Altes Rathaus,
antigo edifício da Câmara Municipal que se encontra sobre
o Rio Regnitz, a milenar Catedral de Bamberg e a Igreja de
São Martinho. Tempo livre. Sugerimos a prova da famosa
cerveja defumada, típica da cidade de Bamberg. Partida para
Nuremberga. Jantar. Alojamento no NH Collection Nürnberg
City  ou similar.

2. CENTRO HISTÓRICO DE NUREMBERGA

DIA 2 › Nuremberga › Rotemburgo Ob
Der Tauber › Estugarda 251 Kms

DIA 4 › Freiburg › Lago Mummelsee ›
Baden-baden › Heidelberg 223 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã visita em
Nuremberga, local de incomensurável valor histórico. Passeio
a pé pelo coração da cidade que se reergueu após a II Guerra
Mundial, antiga capital Imperial, terra de grandes artesãos e
berço da justiça internacional. Destacamos o Castelo, pérola
da cidade, a Hauptmarkt, a Frauenkirche e o local onde o
Partido Nacional-Socialista de Hitler realizava o seu congresso
anual de propaganda da doutrina Nazi, e atual Museu e
Centro de Documentação Nazi. Almoço. Prosseguimos para
Rotemburgo ob der Tauber, cidade dos contos de fadas que
nos faz viajar no tempo. Passeio a pé pelo centro medieval
com as ruas empedradas, onde poderemos admirar a
Praça do Mercado, a Câmara Municipal e a famosa torre do
relógio (Ratstrinkstube). Continuação para Estugarda. Jantar.
Alojamento no Holiday Inn Stuttgart  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Seebach
para admirar o idílico lago Mummelsee rodeado pelas
frondosas árvores da região. Saída para Baden-Baden
situada nas proximidades da mágica e lendária Floresta
Negra, cidade bastante procurada pelas suas águas termais.
Tempo livre. Almoço. Continuação para Heidelberg. Visita à
cidade universitária, inserida num cenário pitoresco ímpar.
Passagem pela Praça do Mercado, a Igreja do Espírito Santo,
a Câmara Municipal (Rathaus) e visita ao Castelo medieval,
grande ícone da cidade que se ergue sobre o vale do rio
Neckar. Jantar. Alojamento no Crowne Plaza Hotel Heidelberg
City Centre  ou similar.

DIA 5 › Heidelberg › Frankfurt › Lisboa
ou Porto

DIA 3 › Estugarda › Freudenstadt ›
Triberg › Furtwangen › Titisee-Neustadt
› Freiburg 223 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
caráter pessoal. Em horário a determinar, transporte para o
aeroporto de Frankfurt para embarque no voo regular com
destino a Portugal. Chegada, fim da viagem e dos nossos
serviços.

Pequeno-almoço no hotel. Neste dia, percorreremos o coração
da Floresta Negra pela mítica estrada B500, atravessando
os misteriosos vales que inspiraram as fábulas dos irmãos
Grimm. Início da viagem em direção a Freudenstadt. Passeio
a pé pelo centro com destaque para a peculiar Igreja de
Stadtkirche e a Marktplatz. Continuação até a Furtwangen, no
percurso breve paragem em Triberg para admirar as imperiais
cascatas. Em Furtwangen visitaremos o Museu do Relógio
Alemão que alberga uma coleção impressionante e mostra
um pouco da evolução dos mesmos ao longo da história.
Continuação até Titisee-Neustadt. Almoço típico onde iremos
provar o delicioso Bolo Floresta Negra. Pela tarde, visita à
Casa do Relógio de Cuco. Continuação para Friburgo e breve
visita pela capital da região da Floresta Negra. Passagem
por locais como a Catedral (Freiburger Münster), a Bächle,
peculiares riachos que atravessam todo o centro histórico
da cidade e a Altes Rathaus. Jantar. Alojamento no Novotel
Freiburg am Konzerthaus  ou similar.

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não
mencionados como incluídos.

3. CENTRO HISTÓRICO DE BAMBERG

4. RELÓGIO DO CUCO, TITISEE-NEUSTADT
* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.
*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade ou Passaporte válido.
NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo
com os prazos estipulados nas Condições Gerais.

