BRASMEX-Europa GbR
As Cidades da Liga Hanseática
1° dia: Chegada
Recepção da nossa equipe aos
passageiros no aeroporto de Frankfurt
e traslado para o hotel no centro de
Frankfurt. No caminho já teremos as
primeiras impressões dessa imposante
cidade, um dos mais importantes
centros econômicos e culturais da
Alemanha e da Europa.

2° dia: Frankfurt
Pela manhã caminharemos pelo
centro histórico de Frankfurt visitando
os principais monumentos como o
Römerberg com o “Römer” do séc. XV
(Antiga Prefeitura) e a catedral da
coroação dos imperadores. Frankfurt
também é conhecida como a cidade
de Johann Wolfgang von Goethe,
nascido aqui em 1749.
3° dia : Cologne
Depois do café da manhã passearemos
com o ônibus pela bela paisagem do
vale do Reno até Rüdesheim onde
embarcaremos num barco que nos
levará até Koblenz. A viagem de barco
pelo o 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 ainda
teremos tempo suficiente para
caminhar pelo centro da cidade, onde
encontraremos traços dos romanos, e
visitar a catedral, uma das maiores
catedrais góticas do mundo, ponto de
referência de Colônia e Patrimônio
Mundial da UNESCO. Comerciantes de
Colônia foram os primeiros membros
da Liga Hanseática, ou Hansa. A
cidade de Colônia continuou dentro da
Hansa até o final da organização.
Heinrich Sudermann de Colônia foi o
primeiro síndico.

4° dia: Munster, Bremen
Depois do café da manhã sairemos de
ônibus para o Norte. A primeira etapa
do dia será Münster, que entrou para a
Liga Hanseática no século 13. Em
1648, o Tratado de Vestfália foi
assinado aqui, acordo de paz que
marcou o final da Guerra dos Trinta
Anos. Encontraremos na rua
Salzstraße em Münster, as pedras da
rua com os nomes e brasões das
cidades da Hansa.
Depois de Münster continuaremos
nossa viagem para Bremen. O centro,
com a prefeitura e a catedral St. Petri,
é Patrimônio Mundial da UNESCO pela
combinação de prédios históricos.
Bremen também é conhecida pelos
musicantes de Bremen (burro,
cachorro, gato e galo). O famoso
Roland de Bremen é símbolo da
independência do poder da igreja.
Bremen pertenceu à Hansa desde
1358, relação que não foi sempre sem
problemas pois foi excluída e
reintegrada três vêzes. Sua riqueza foi
baseada no mercado livre, garantido
pela Hansa.
5° dia: Hamburg
Começaremos o dia em Hamburgo
com uma visita panorâmica de ônibus
e de barco para termos uma vista
completa da cidade. O contrato de
suporte entre Lübeck (Mar Báltico) e
Hamburgo (Oceano Atlântico) define o
início da Hansa de cidades. Antes
existia somente a Hansa entre
comerciantes individuais. À tarde
continuaremos a viagem para Lübeck.
6° dia: Lübeck
A imensa cidade portuária era a cidade
hanseática mais poderosa da região
báltica durante a Idade Média. A parte
antiga da cidade, uma jóia
arquitetônica, foi tombada como
Patrimônio Mundial da UNESCO. O
melhor exemplo é o "Holstentor", uma
das portas da muralha da cidade. Com
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Lübeck, o Mar Báltico foi aberto pela 9° dia: Potsdam
Hansa e com isso um caminho fácil em Nesse dia chegaremos de ônibus até
direção à Rússia.
Potsdam, capital regional e uma das
cidades reais mais magníficas da
7° dia: Wismar
Europa, apresentando maravilhas
Depois do café da manhã sairemos
arquitetônicas barrocas construídas
para Wismar, onde visitaremos o
sob as ordens dos reis prussianos,
centro histórico a pé, também
como o Castelo de Sanssouci do Rei
Patrimônio Mundial da UNESCO
Frederico II, o Grande. Depois do
juntamente com Stralsund. O centro
almoço continuaremos a viagem com
antigo em cada cidade representa o
destino à Berlim. Berlim não é uma
estilo das cidades hanseáticas no
cidade hanseática, mas vale a pena
apogeu da Liga Hanseática no século fazer uma parada na Capital da
14. Continuaremos a viagem para
Alemanha.
Stralsund, depois de Lübeck,a cidade
hanseática mais interessante do Norte 10° dia: Berlim
da Alemanha. Uma cidade portuária
Pela manhã visitaremos a famosa Ilha
com traçado medieval que abriga
dos Museus. No museu de Pergamon
diversas construções históricas
encontraremos o gigante altar de
preservadas.
Pergamon, uma reconstrução da porta
da Babilônia e muito mais informações
8° dia: Stralsund
do mundo passado. Outro museu
Depois do café da manhã
exibe a escultura da Nefertiti.
continuaremos a viagem com a visita À tarde visitaremos Berlim de ônibus,
do Parque Nacional de Jasmund na
podendo interromper o passeio
ilha Rügen, a maior das ilhas da
conforme nossa decisão a curto prazo.
Alemanha. Para visitar o famoso
“Königsstuhl” (trono do rei) da ilha,
11° dia: Retorno
uma rocha de giz, teremos que andar No último dia de viagem na Alemanha
3 quilômetros para chegar à
teremos tempo livre até a saída para o
plataforma. Uma vista excepcional do aeroporto de Berlim depois do
Mar Báltico e da rocha de giz
almoço.
compensará o esforço da caminhada.
À tarde voltaremos a Stralsund para
ver mais detalhes da cidade.
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