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Grande Ciclo de Paisagens
1° dia: Munique
Traslado do aeroporto com ônibus ao
centro de Munique. Visita panorâmica
da cidade, Parque Olímpico, Castelo de
Nymphenburg, Avenidas esplendores
até a cervejaria „Hofbräuhaus“.
Continuaremos a visita a pé da porta
medieval “Isartor” e da igreja dos
irmãos Asam no Sul, o Parque do
Hofgarten, a Residência e a Igreja
Theatiner no Norte, a praça
"Marienplatz", a Prefeitura Nova
(Neues Rathaus) com o carrilhão do
relógio, a "Frauenkirche (Igreja de
"Nossa Senhora") no centro de
Munique.
2° dia: Alpes
Após o café da manhã visitaremos os
Alpes. Subiremos o pico mais alto da
Alemanha em duas etapas. Uma
estreita ferrovia nos levará ao
Zugspitzblatt e em seguida
embarcaremos no teleférico para o
topo do Zugspitze a 2.964m.
Desfrutaremos da vista maravilhosa
dos Alpes. A tarde será livre para
visitas individuais da cidade de
Garmisch-Partenkirchen ou lazer no
spa do hotel.
3° Tag: Pre-Alpes, Floresta Negra
Ainda na região dos Alpes, visitaremos
o castelo Neuschwanstein, de
Ludovico II da Bavária. Em seguida
continuaremos a viagem dentro dos
Pre-Alpes, uma paisagem estruturado
durante o tempo de gélo, até o Lago
Constança (Bodensee), o maior lago da
Alemanha. Continuaremos até
Friburgo. Depois da região do lago
deixaremos as montanhas altas e
entraremos no planalto. A primeira
serra dessa formação será a Floresta
Negra. Na parte sul passaremos pelos
lagos de Titisee e Schluchsee e o pico
da Floresta Negra, o Feldberg. À tarde
chegaremos à Friburgo, visitaremos a
catedral, as casas das lojas da Idade
Média e as prefeituras antiga e nova.

4° dia: Planalto
Depois do café da manhã visitaremos
um museu a céu aberto, onde pode-se
apreciar a casa mais antiga da Floresta
Negra, o Vogtsbauernhof, erguida no
século 16. Continuaremos a viagem
pela Estrada Alta da Floresta Negra,
com sua maravilhosa paisagem da
Floresta Negra Norte até o
Mummelsee e Baden-Baden.
Continuaremos pela Autopista até o
hotel em Rüdesheim.
5° dia: Oberes Mittelrheintal
Embarcaremos num barco que nos
levará até Koblenz. A viagem de barco
pelo rio Reno é a forma mais
agradável de conhecer os castelos e a
paisagem exuberante que forma o
"Obere Mittelrhein", Patrimônio
Mundial da UNESCO. Em Koblenz
embarcaremos novamente em nosso
ônibus que nos levará até nosso hotel
em Colônia. Em Colônia
caminharemos pelo centro da cidade,
onde encontraremos traços dos
romanos, visitaremos a catedral, uma
das maiores catedrais góticas do
mundo, ponto de referência de
Colônia e Patrimônio Mundial da
UNESCO.

6° dia: Planície da Alemanha
Depois do café da manhã sairemos de
ônibus para o Norte. A paisagem
perda as montanhas e colinas e
entraremos na planície do Norte da
Alemanha.A primeira etapa do dia
será Münster. Em 1648, o Tratado de
Vestfália foi assinado aqui, acordo de
paz que marcou o final da Guerra dos
Trinta Anos. Em Bremen visitaremos a
prefeitura com o famoso monumento
do Roland, símbolo da independência
do poder de igreja, e a catedral St.
Petri. Bremen também é conhecida
pelos musicantes de Bremen (burro,
cachorro, gato e galo). Depois do
jantar seguiremos para o hotel em
Cuxhaven. Em Cuxhaven prestaremos
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atenção ao nível da água do mar para Sugerimos uma visita ao mercado de
compararmos os diferentes estados
peixe no porto, da igreja de St.
durante 24 horas.
Michaelis, do Jungfernstieg, da
prefeitura, da Speicherstadt e à noite
7° dia: Helgoland
da Reeperbahn.
Cuxhaven será nosso ponto inicial para
explorarmos o Mar do Norte. Depois 10° dia: Mar Báltico
do café da manhã embarcaremos no
Nesse dia chegaremos à Lübeck. A
Ferryboat para Helgoland, a ilha mais imensa cidade portuária era a cidade
distante da costa da Alemanha.
hanseática mais poderosa da região
Chegaremos em Helgoland ao meio
báltica durante a Idade Média. A parte
dia. Um passeio por esta cidade
antiga da cidade, uma jóia
pitoresca e algumas compras nas lojas arquitetônica, foi tombada como
sem imposto "duty free" farão passar Patrimônio Mundial da UNESCO. O
o tempo rapidamente. À tarde
melhor exemplo é o "Holstentor", uma
voltaremos ao nosso hotel em
das portas da muralha da cidade. À
Cuxhaven.
tarde sairemos para Wismar, onde
visitaremos o centro histórico a pé,
8. Tag: Wattenmeer
também Patrimônio Mundial da
O dia será livre conforme gosto e
UNESCO juntamente com Stralsund. O
tempo. Durante a maré baixa será
centro antigo em cada cidade, Wismar
possível andarmos na areia e no lodo e Stralsund, representa o estilo das
por alguns quilômetros. Doze horas
cidades hanseáticas no apogeu da Liga
depois na maré alta poderemos nadar Hanseática no século 14.
nessa mesma área. Essa região
chamada de Mar de Baixio ou
11° dia: Parque Nacional de Jasmund
Wattenmeer, é uma região
Stralsund é uma cidade portuária com
entremarés. Em consequência da
traçado medieval que abriga diversas
alternância de submersão e exposição construções históricas preservadas.
ao ar, os organismos que habitam esta Começaremos a visita com um passeio
zona são obrigados a suportar
pela cidade e pelo porto, onde
condições extremas de hidratação e
visitaremos o barco à vela Gorch Fock.
salinidade, alternando entre a
Depois continuaremos a viagem com a
submersão em água salgada, a
visita do Parque Nacional de Jasmund
exposição à água doce durante as
na ilha Rügen, a maior ilha da
chuvas em maré-baixa, a grande
Alemanha. Para visitar o famoso
secura e concentração salina durante “Königsstuhl” (trono do rei) da ilha,
os períodos de exposição ao ar seco. O uma rocha de giz, teremos que andar
Parque Nacional do Wattenmeer da
3 quilômetros para chegar à
Alemanha é Patrimônio Mundial da
plataforma. Uma vista excepcional do
UNESCO pela flora e fauna únicos
Mar Báltico e da rocha de giz
desta região.
compensará o esforço da caminhada.

9° dia: Hamburgo
Depois do café da manhã viajaremos
para Hamburgo. Começaremos o dia
em Hamburgo com uma visita
panorâmica de ônibus e outra de
barco para termos uma vista completa
da cidade. A tarde será livre.

12° dia: Potsdam
Nesse dia chegaremos de ônibus até
Potsdam, capital regional e uma das
cidades reais mais magníficas da
Europa, apresentando maravilhas
arquitetônicas barrocas construídas
sob as ordens dos reis prussianos,
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como o Castelo de Sanssouci do Rei
Frederico II, o Grande.
13° dia: Berlim
Pela manhã visitaremos a famosa Ilha
dos Museus. No museu de Pergamon
encontraremos o gigante altar de
Pergamon, uma reconstrução da porta
da Babilônia e muito mais informações
do mundo passado. O Novo Museu
exibe a escultura da Nefertiti. À tarde
visitaremos Berlim de ônibus com
paradas nos pontos interessantes com
Portão de Brandenburg, parlamento,
avenida „Kurfürstendamm“, casa de
lojas „KaDeWe, Kaufhaus des
Westens“, Checkpoint Charlie,
Gendarmenmarkt e mais.

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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