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Raízes da Cultura Alemã
1° dia: Mosteiro Eberbach
Do aeroporto de Frankfurt viagaremos
a nosso hotel em Frankfurt. A tarde
teremos uma visita ao Mosteiro
Eberbach com mais de 900 anos de
história, também conhecido pelo filme
"O Nome da Rosa". No séc. 12 a
cultura e a ciência se concentravam
nos mosteiros, quase apenas os
monges sabiam escrever. A maior
preciosidade dos mosteiros era sua
biblioteca. Além da visita, teremos
uma degustação de vinhos da Região
Vinícola do Rheingau.
2° dia: Igreja de S. Paulo, Goethe,
castelos
Pela manhã caminharemos pelo
centro histórico de Frankfurt visitando
os principais monumentos como o
Römerberg, a Altes Rathaus e a igreja
de S. Paulo, berço da democracia na
Alemanha. Frankfurt é a cidade natal
de Johann Wolfgang von Goethe
(1749). Em Rüdesheim embarcaremos
no barco que nos levará pelo rio Reno
até Braubach e seu famoso castelo
“Marksburg”. De dentro do barco ao
longo do passeio poderemos observar
a famosa rocha de Loreley e os
inúmeros castelos erguidos no meio
de vinhedos e distribuídos pelos dois
lados do Reno. Essa região, entre
Bingen e Rüdesheim até Koblenz
(Oberes Mittelrhein), é Patrimônio da
Humanidade da UNESCO desde 2002.
Os castelos lembram da limitação da
economia pelas alfândegas, do risco
da vida desses tempos e do estilo da
vida da nobreza. Chegando em
Braubach, visitaremos o castelo de
Marksburg (1117), único às margens
do Reno que nunca foi conquistado e
portanto conservado no estado
original da época. Nesse castelo
teremos um delicioso jantar em estilo
medieval com músicas e poemas da
Idade Média. À noite chegaremos no
hotel em Colônia.

3° dia: Catedral, palácios, Beethoven
Nesse dia teremos uma rápida
passagem pela história. Em Colônia se
encontra uma grande parte da história
da cultura alemã. Visitaremos traços
dos romanos (séc 2-3 d.C), a catedral,
construção gótica mais famosa da
Alemanha (1248), o Gürzenich,
também em estilo gótico (1437-44) até
a Universidade de 1388 na qual
Albertus Magnus ensinou. A época do
Rococo encontraremos em Brühl, nos
castelos Augustusburg e Falkenlust
(1725 e 1737). Por outro lado,
visitaremos em Bonn, a casa onde
nasceu Ludwig van Beethoven meio
século depois, em 1770.
4° dia: Aachen e Trier
De volta ao "início" da Europa
estaremos em Aachen. Visitaremos a
famosa capela românica de Carlos
Magno (800 d. C), erguida na dinastia
Carolíngia, uma das mais importantes
construções da Europa e Patrimônio
da Humanidade da UNESCO desde
1978. Durante 600 anos, 30 reis
germânicos foram coroados nesta
capela. Depois continuaremos até a
cidade de Trier. Uma das cidades mais
antigas da Alemanha, fundada pelos
romanos (16. a C.), com seu
gigantesco portal romano conhecido
como a Porta Nigra. Cidade natal de
Karl Marx, Trier se orgulha de sua rica
herança arquitetônica, pela qual foi
nomeada Patrimônio da HumanidadeUnesco desde 1986.
5° dia: Romanik até Renascença
A catedral de Speyer, nossa primeira
estação do dia, é a maior catedral
românica preservada do mundo e
Patrimônio da Humanidade-UNESCO
desde 1981. No séc. 14 iniciou-se a
criação de universidades na Alemanha.
Até então a educação e a cultura
aconteciam nos mosteiros. A primeira
universidade da Alemanha foi criada
em Heidelberg (1385). Visitaremos
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a cidade, situada nas margens do rio
Neckar, com sua universidade e a
ruína do Castelo da Renascença
destruído pelas tropas de Luís XIV da
França. Visitaremos o castelo com seu
grande barril com o ônibus e o centro
histórico e a universidade a pé. À noite
chegaremos em nosso hotel em
Würzburg.

8° dia: Wartburg e Weimar
Hoje vistaremos o castelo de Wartburg
(1067) em Eisenach. Martinho Lutero
traduziu o Novo Testamento num
quarto da fortaleza onde morou e
trabalhou durante 10 meses. Eisenach
também é a cidade natal de Johann
Sebastian Bach (1685), visitaremos o
pequeno museu dedicado à vida e obra
do mestre da música barroca. Em
6° dia: Arcebispo em Würzburg
Weimar, nossa próxima estação, com
Dentro da lista de atrações da cidade sua pitoresca praça do mercado e seus
de Würzburg, temos o famoso
edifícios históricos, foi importante
complexo da “Residenz” (construído
centro cultural durante séculos. Poetas
1719-1744), tombado pela UNESCO- como Wolfgang von Goethe e Friedrich
Patrimônio da Humanidade desde
Schiller, Filósofos como Johann
1982. A “Residenz” é considerada o
Gottfried von Herder, Compositores
mais importante conjunto
como Franz Liszt trabalharam aqui.
arquitetônico barroco da Europa assim Todavia, Weimar se tornou mais
como o mais belo palácio barroco do
conhecida através da Constituição de
sul da Alemanha. A abóboda da sua
Weimar, dando o nome para a
escadaria possui o maior afresco do
primeira república da Alemanha.
mundo, obra do veneziano Giovanni
Battista Tiepolo. À tarde
9° dia: Martinho Lutero
participaremos de uma degustação de Depois do café da manhã visitaremos
vinhos da Francônia.
Eisleben, a cidade natal e onde morreu
Martinho Lutero. Wittenberg e
7° dia: Cidades Bamberg e Nuremberg Eisleben são em conjunto, Patrimônio
As cidades ganharam importância na da Humanidade da UNESCO desde
Idade Média como centro da vida.
1996, muito visitadas pelos turistas
Construída sobre sete colinas no
como cidades da reforma. À tarde
coração cultural da Francônia,
chegaremos à Leipzig, cidade
Bamberg nos oferece o testemunho
conhecida pela música (Bach,
milenar de uma cidade de bispos e
Mendelssohn Bartholdy) e as feiras da
imperadores. Visitando a pé o centro indústria, mas também pelos pontos
histórico da cidade encontraremos a
históricos, como o monumento da
catedral, os prédios às margens do rio “Völkerschlacht”, batalha da Prússia,
Regnitz, assim como as típicas casas de Áustria e Rússia contra o exército de
enxaimel (Fachwerkhäuser).
Napoleão.
Continuaremos até Bayreuth, cidade
do Festival de Richard Wagner. Em
10° dia: Barroco em Dresden
seguida estaremos em Nuremberg,
Continuaremos nossa viagem para
que funcionou na Idade Média e na
Dresden, jóia barroca impecavelmente
Renascença como uma das mais
restaurado após a destruição na
importantes cidades culturais da
Segunda Guerra Mundial. Visitaremos
Alemanha. Visitaremos o Centro
o palácio Zwinger, a Ópera de Semper,
Medieval com o Castelo Imperial, a
a catedral, a igreja “Frauenkirche”, as
casa de Albrecht Dürer, as igrejas e os esplanadas de Brühl, a Residência, etc.
prédios românticos.
Essas obras do barroco foram
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realizado pela instrução do principe
eleitor de Saxônia e rei da Polônia,
Augusto II, o forte, no mesmo tempo,
que Ludovico XIV de França dominou a
cultura Europea em seu palácio de
Versalhes.
11° dia: Reforma e Prússia
Hoje visitaremos Wittenberg, a cidade
da reforma, famosa pela publicação de
Lutero de suas 95 teses. O pintor Lucas
Cranach também viveu e trabalhou em
Wittenberg onde retratou Martinho
Lutero e Philipp Melanchthon. À tarde
continuaremos de ônibus até
Postdam. Capital regional e uma das
cidades reais mais magníficas da
Europa, apresentando maravilhas
arquitetônicas barrocas construídas
sob as ordens dos reis prussianos,
como o Castelo de Sanssouci do Rei
Frederico II, o Grande. Mais tarde
chegaremos ao hotel em Berlim.
12° dia: A capital da Alemanha
Pela manhã visitaremos a famosa Ilha
dos Museus em Berlim, mostrando o
interes do séc. 19 na história e nos
monumentos das culturas antigas.
Encontraremos o gigante altar de
Pergamon, uma reconstrução da porta
da Babilônia e muito mais informações
do mundo passado no Museu de
Pergamon. O “Novo museu” exibe a
escultura da Nefertiti.

Depois do almoço faremos um passeio
de ônibus pela cidade. Passaremos
pela avenida "Unter den Linden", o
Portão de Brandemburgo, o prédio do
Reichstag (Parlamento), o Palácio de
Bellevue e de Charlottemburg, a
ópera, a avenida "Kurfürstendamm", o
prédio do "Kaufhaus des Westens,
KaDeWe", a maior e melhor loja de
departamentos de Berlim, o
Checkpoint Charlie, a praça dos
Gendarmes e a torre de televisão.
13° dia: Berlim
Em Berlim temos dois rios maiores, o
Havel e o Spree. Faremos um passeio
de barco pelo rio Spree, que levará
aproximadamente três horas. Do rio
poderemos avistar a catedral de
Berlim, a Ilha dos Museus e os prédios
do governo da Alemanha. A tarde
estará livre para compras ou outros
passeios.
14° dia: Retorno
No último dia de viagem na Alemanha
teremos tempo livre até a saída para o
aeroporto de Berlim depois do
almoço.
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