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NOVEMBRO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Frankfurt  ›  
Nuremberga  225 Kms   
Comparência no aeroporto para formalidades de embarque. 
Saída em voo regular com destino a Frankfurt. Chegada e 
desembarque. Continuação da viagem até 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. Jantar. Alojamento no Novotel Hotel 
Nuernberg Centre Ville  ou similar. 

DIA 2  ›  Nuremberga

DIA 3  ›  Nuremberga  ›  Rothenburg Ob Der 
Tauber  ›  Wurzburg   170 Kms

DIA 4  ›  Wurzburg  ›  Frankfurt  ›  Lisboa ou 
Porto  120 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Dia livre na cidade para 
desfrutar da atmosfera natalícia que se estende pelas 
ruas de Nuremberga. Visita o Mercado de Natal, um dos 
mais antigos da Alemanha que data do século XVI, onde 
as cores das iluminações se misturam com os aromas dos 
produtos regionais, transformando o ambiente único. Jantar. 
Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos viagem em direção a 
Rotemburgo ob der Tauber, cidade dos contos de fadas que 
nos faz viajar no tempo. Passeio a pé pelo centro medieval 
onde, percorrendo as suas ruas empedradas, poderemos 
admirar a Câmara Municipal, a famosa torre do relógio 
(Ratstrinkstube) e a Praça do Mercado, onde se realiza o 
Mercado de Natal da cidade. Almoço. Continuação para 
Wurtzburgo. 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. Tempo livre para 
passear pelo Mercado de Natal de Wurzburgo que se funde 
de forma única com o ambiente da cidade, transformando a 
atmosfera num local de conto de fadas. Jantar. Alojamento 
no Best Western Hotel Würzburg-Süd  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a determinar, 
transporte para o aeroporto de Frankfurt. Formalidades de 
embarque e partida no voo de regresso a Portugal. Chegada, 
fim da viagem e dos nossos serviços.

Partidas de 
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noites de alojamento
de 28 de Novembro a 1 de Dezembro

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 (02h55) – Frankfurt
• Frankfurt (03h05) – Lisboa (00h55) – Porto 
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 100€ **; 
› 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 e 
Nuremberga;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 1 almoço e 3 jantares;
› Entrada no Centro de Documentação Nazi 
em Nuremberga e no Palácio da Residência de 
Wurtzburgo;
› 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.

›
REFEIÇÕESVISITAS

02 0402
Wurburgo e Nuremberga

Mercados 
de Natal

Celebre a época natalícia num ambiente de contos de fada, rodeado 
pelas fachadas medievais e pelas encantadoras casas de enxaimel, 
um verdadeiro cartão postal. Festeje à boa tradição alemã, com os 

ancestrais doces típicos e o icónico vinho “quente”.

* 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. 

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   985€

   1.195€

   740€

PREÇO INCLUI:

1. MERCADO NATAL, NUREMBERGA 2. ROTHENBURG OB DER TAUBER 


