Berlim , Potsdam , Leipzig , Dresden , Wurzburgo , Rotemburgo , Nuremberga , Dinkelsbuhel, Munique

MAIO/2023 – 14 Dias

01º dia MAIO/2023 - (Qui): Brasil / Lisboa
Saída em vôo previsto com destino a Berlim. Noite e refeição a bordo.
02º dia MAIO / 2023 (Sex): Lisboa
Chegada em Lisboa, transfer para o hotel. Checkin a partir das 15 horas, Encontro com demais
passageiros. Hospedagem.
03º dia MAIO / 2023 (Sab): Lisboa / Berlim
Em horário a combinar , transfer hotel / aeroporto. Embarque com destino a Berlim, chegada em Berlim
transfer para hotel. Acomodação.
04º dia MAIO/ 2023(Dom): Berlim
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Parlamento (Reichstag), Potsdamerplatz, Porta de
Bradenburgo, Avenida Kurfurstendamm, Checkpoint Charlie e Bairro dos Museus. Almoço. Tarde livre.
Jantar e hospedagem.
05º dia MAIO /2023 (Seg): Berlim / Potsdam / Berlim
Café da manhã. Partida para Potsdam. Almoço e visita panorâmica das suas praças e ruas mais
importantes, imponentes palacetes e o pitoresco bairro “Pequena Amesterdão”. Regresso a Berlim. Jantar
e hospedagem.
06º dia MAIO /2023 (Ter): Berlim / Leipzig / Dresden
Café da manhã. Saída para Leipzig, a “Cidade dos Livros”, e visita da urbe velha onde se destacam a
antiga Prefeitura, a Bolsa e a Igreja de São Tomás com o túmulo de Bach. Almoço. Continuação para
Dresden, nas margens do Elba, tristemente conhecida pelos bombardeamentos sofridos durante a 2ª
Guerra Mundial. A visita panorâmica inclui o conjunto barroco de Zwinger, a Ópera, a Catedral, o Castelo,
a Galeria dos Antigos Compositores e Igreja Frauenkirche (entrada). Jantar e hospedagem.
07º dia MAIO /2023 (Qua): Dresden / Wurzburgo / Rotemburgo / Nuremberga
Café da manhã. Saída para Wurzburgo, ponto de partida da Rota Romântica, cujas principais atracções
são A Residência - um palácio em estilo barroco, a Fortaleza de Marienberg, a Catedral, a Praça do
Mercado e a antiga ponte. Almoço e continuação para Rotemburgo, caracterizada por ruas estreitas e
muralhas medievais. Jantar e hospedagem em Nuremberga.
08º dia MAIO /2023 (Qui): Nuremberga / Dinkelsbuhel / Munique
Café da manhã. Nuremberga, cidade que conserva o ambiente medieval e que se encontra intimamente
ligada à História como consequência do processo dos crimes da 2ª Guerra Mundial. Visita panorâmica das
muralhas, Casa Durero, Catedral e antigo hospital. Saída para Dinkesbuhel, pequena cidade da Rota
Romântica muito bem conservada. Tempo livre e almoço. Continuação para Munique. Jantar e
hospedagem.
09º dia MAIO /2023(Sex): Munique (Castelo Neuschwanstein)
Café da manhã. Visita panorâmica da capital da Baviera, com destaque para a Marienplatz e o seu famoso
Carrilhão e a imponente Catedral Gótica. Almoço. À tarde visita ao Castelo Neuschwanstein, edificado pelo

rei Ludwig II da Baviera, o “Louco”. A construção foi inspirada nos castelos medievais dos „Cavaleiros
Teutónicos‟ e os seus salões aludem a mitos, fábulas e lendas. Jantar e hospedagem.
10º dia MAIO /2023 (Sáb): Munique
Após café da manhã, dia livre !
11º dia MAIO /2023 (domingo) : Munique / Ilha da Madeira
Em horário a combinar, traslado para o aeroporto (apto disponível até às 12h00). Chegada na Ilha da
Madeira assistência e traslado ao Hotel. Noite, programação opcional a combinar.
12º dia MAIO / 2023 (Segunda-Feira) : Funchal - Ilha da Madeira
Em horário a combinar, após café da manhã saída para visita panorâmica aos principais pontos turísticos
mais importantes da cidade do Funchal, dos seus imponentes monumentos , praças e avenidas. Terá
oportunidade de subir até a Vila do Monte , de onde terá uma vista incomparável de toda a cidade do
Funchal, autentico anfiteatro natural. Tarde livre . Noite programação opcional a combinar.
13º dia MAIO /2023 ( terça-feira) Funchal - Ilha da Madeira
Dia livre! Sugerimos como opcional passeio ao Porto Moniz ou Santana.
Noite típica com jantar : Um ambiente de festa , gastronomia e danças tradicionais juntos numa noite
inesquecível !Delicie com os sabores típicos da madeira, prove a Espetada Madeirense acompanhada de
milho frito. Espetáculo folclórico de danças e cantares da Madeira.
14º dia MAIO /2023 ( Quarta -feira) Funchal - Ilha da Madeira
Em horário a combinar saída para aeroporto para embarque com destino ao Brasil.
Fim dos nossos serviços
NOSSO PACOTE INCLUI :
• Circuito em ônibus de turismo com guia acompanhante em língua espanhola;
• 12 noites em regime de hospedagem com café da manhã;
• 12 refeições;
• Traslados de chegada e saída na Alemanha e na Ilha da Madeira;
• City tour panorâmico conforme programação dia a dia ;
• Noite típica com jantar em Funchal.
• Kit de viagem Teltur.
Obs: 1 coordenador acompanhante , iniciando tour dia 10/09 para no mínimo 20 passageiros pagantes. NOSSO
PACOTE NÃO INCLUI :
Passagens aéreas; ; Seguro de viagem /assistência médica . Documentação em geral, Taxas de consulares / vistos
e taxas despachantes; Gorjetas; Extras de caráter pessoal. Refeições e bebidas em geral; Serviço de bagagem (
maleteiros); Opcionais; Gorjetas; Entradas e taxas de parques, museus, exposições, etc; Couvert artístico, cobertura
de acidentes, roubos e tudo o mais que não estiver expressamente incluído em NOSSO PACOTE INCLUI.
VALOR PACOTE POR PESSOA
ACOMODAÇÃO:
PARCELAMENTO:
AVISTA
Entrada 20% + 9 X(cheque ou cartão)
Apto DUPLO

Entrada R$2.802,60 + 9 x R$1.245,60

R$14.013,00 (€2.700,00)

OBS: Valores baseados ao cambio do dia 5,19 – 11/10/2022, sujeito alteração cambial.
VALOR DA PASSAGEM AÉREA POR PESSOA A PARTIR
PASSAGEM AEREA SOB CONSULTA.
INFORMAÇÕES E RESERVAS
TELTUR VIAGENS E TURISMO
RUA: CEL COSTA PINHEIRO, 1261 TIROL - NATAL – RN - TEL: (84) 3221-5696 / 98753-9363
TELTUR É BOA VIAGEM, DESDE 1987 REALIZANDO SONHOS!

