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* 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.

OUTUBRO / DEZEMBRO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Berlim

DIA 2  ›  Berlim  ›  Potsdam  ›  Berlim  70 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Berlim, via Lisboa. Chegada 
e desembarque. Transporte para o centro da cidade. Visita 
orientada pelo guia local pela capital da Alemanha, uma das 
metrópoles mais influentes da Europa e símbolo da Guerra 
Fria. Destaque para o Portão de Brandemburgo, onde 
poderemos ver algumas das marcas do Muro de Berlim, 
a arrebatadora Alexanderplatz com a Torre da Televisão, o 
Memorial do Holocausto, o interior da Catedral de Berlim, o 
Reichtag, sede do Parlamento Alemão, a praça de Postdamer, 
o Palácio Bellevue e o Tiergarten, antiga propriedade de caça 
da família real onde encontraremos a Coluna de Vitória. 
Terminaremos com a visita ao Memorial do Muro de Berlim, 
importante testemunho carregado de simbolismo sobre 

Pequeno-almoço no hotel. Passeio pelo típico bairro de São 
Nicolau onde realçamos lugares como a Câmara Municipal, 
o Palácio Ephraim e a Igreja de São Nicolau e o interior da 
imponente Catedral de Berlim. Tempo ainda para conhecer 
o Checkpoint Charlie, outrora um posto de controlo militar 
dos Aliados e ponto de passagem entre a Alemanha Ocidental 
e a Alemanha Oriental. Almoço. Prosseguimos em direção a DIA 3  ›  Berlim  ›  Dresden  ›  Praga   350 Kms 

DIA 4  ›  Praga

DIA 5  ›  Praga  ›  Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Dresden, 
capital da Saxônia situada no Vale do Rio Elba, Património 
Mundial da UNESCO. Almoço. Visita à cidade de Dresden 
conhecida como a “Florença de Elba”, um misto de tradição 
e modernidade que se recompôs após a II Guerra Mundial. 
Passagem por alguns dos monumentos mais emblemáticos 
da cidade como a Ópera, a Igreja de Hofkirche, a Ponte de 
Augusto que liga o centro histórico à cidade nova (Neustadt), 
o Palácio Real, a Abóboda Verde (Grünes Gewölbe) e a 
impressionante Igreja de Frauenkirche, ícone de Dresden. 
Tempo livre para um passeio pelo famoso Mercado de Natal 
de Dresden. Continuação da viagem até Praga, capital da 
República Checa. Jantar. Alojamento no Hotel Royal Prague 
 ou similar. 

Pequeno almoço no hotel. Iniciamos a visita desta acolhedora 
cidade pelo Castelo de Praga, complexo constituído por 
vários palácios e edifícios históricos, entre eles a Catedral 
de S. Vito, símbolo de Praga, e a célebre Rua do Ouro. 
Visita à Biblioteca do Mosteiro de Strahov, uma das mais 
deslumbrantes bibliotecas históricas do mundo. Almoço. 
Visita pela Cidade Pequena, Mala Strana, uma das zonas 
mais encantadoras da cidade e onde encontramos a Igreja 
do Menino Jesus de Praga. Travessia do rio Moldava através 
da Ponte Carlos até à Cidade Velha, recheada de beleza e 

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de 
caráter pessoal. Sugerimos um passeio encantador Mercado 
de Natal de Praga. Em hora a combinar partida para o 
aeroporto de Praga. Formalidades de embarque e partida em 
voo regular com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da 
viagem e dos nossos serviços.

Partidas de 
Lisboa ou Porto
5 dias › 4 noites de alojamento
de 21 a 25 de Outubro ou
de 1 a 5 de Dezembro

›
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a barreira que dividiu a cidade em dois blocos, a República 
Democrática e a República Federal da Alemanha, durante 
28 anos. Tempo livre para desfrutar da atmosfera natalícia 
na cidade de Berlim.  Jantar. Alojamento no Leonardo Royal 
Hotel Berlin Alexanderplatz  ou similar. 

Potsdam, cidade de grandes traços e rica herança da antiga 
Prússia, repleta de palácios, templos e parques exuberantes. 
Entraremos no mundo da opulência cultural e arquitetónica 
do reinado de Frederico II, o Grande, atravessando os 
maravilhosos e bem preservados jardins do parque de 
Sanssouci, Património Mundial da UNESCO. Visita ao Palácio 
de Sanssouci, conhecido como o “Versalhes da Prússia”, local 
de uma riqueza incomparável onde o luxo e a ostentação 
estão bem patentes em cada recanto. Visita ainda ao Palácio 
Novo, com destaque para a Sala da Gruta, recheada de 
cintilantes minerais, quartzos e conchas que lhe conferem 
um brilho único e magnífico. Regresso a Berlim. Jantar. 
Alojamento.

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO 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 (03h25) – Berlim
• Praga (03h30) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança 
no valor de 65€ (Partida do Porto) e 40€ (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 Berlim, 
Potsdam, Dresden e Praga;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 3 almoços e 4 jantares;
› Entrada no Memorial do Muro de Berlim, 
Catedral de Berlim e Checkpoint Charlie, Palácio de 
Sanssouci e Palácio Novo em Potsdam, Castelo de 
Praga, Catedral de São Vito, Biblioteca do Mosteiro 
de Strahov e Igreja do Menino Jesus de Praga;
› 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;

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

Berlim,
Dresden & 

Praga
Parta à descoberta do “Coração da Europa”, conheça as histórias 

e tradições que Praga e Dresden têm para contar e desfrute do 
ambiente vibrante e cosmopolita de Berlim.

1. CATEDRAL DE BERLIN, BERLIN

2. VISTA PANORÂMICA, DRESDEN 3. RELÓGIO ASTRONÓMICO, PRAGA 4. PRAÇA DA CIDADE VELHA, PRAGA

diversidade arquitetónica. Destaque para o famoso relógio 
astronómico, a Torre da Pólvora e a Praça Venceslau. Jantar 
típico com animação folclórica. Alojamento.

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. 

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   1.195€

   1.410€

   895€


