BRASMEX-Europa GbR
Alegria de Viver no Sul
1° dia: Munique
Recepção da nossa equipe no
aeroporto de Munique. Visita
panorâmica da cidade, Parque
Olímpico, o Castelo de Nymphenburg
e o Jardim Inglês. Almoço no
„Hofbräuhaus“, a cervejaria mais
conhecida do mundo. Depois de uma
pausa para descanso no hotel em
Munique continuaremos a visita à pé.
O Stachus será o ponto inicial para
visitarmos o Parque do Hofgarten, a
Residência, a Igreja Theatiner, a praça
"Marienplatz“ com a Prefeitura Nova
(Neues Rathaus) e o carrilhão do
relógio, a "Frauenkirche (Igreja de
"Nossa Senhora"), a Igreja dos irmãos
Asam, as lojas de luxo e tudo em geral
que forma o caráter da cidade.
2° dia: Passeio de Jangada
Teremos de sair de manhã cedo,
porque nosso passeio de jangada no
rio Isar começa às 8:00h em
Wolfratshausen, vilarejo perto da
cidade. Durante o passeio de jangada
teremos um almoço rústico e música
bávara ao vivo.
Para as pessoas que não gostam o
Passeio de Jangada pelo Rio Isar,
teremos mais tempo para visitar os
museus de Munique como a
Pinacoteca ou o Museu da Técnica
Alemã (Deutsches Museum), assim
como passear pelos Biergarten do
Jardim Inglês (Englische Garten).

Voltaremos à cidade de Berchtesgaden
para passearmos pelo roteiro da
Rossfeld-Höhenstrasse, um caminho
com uma vista panorâmica estupenda
dos Alpes Austríacos e Alemães. Após
este passeio maravilhoso voltaremos
ao nosso hotel em Munique.
4° dia: Nuremberg, Regensburg
Logo após o café da manhã
experimentaremos um outro meio de
transporte, o trem de alta velocidade
(ICE) entre Munique e Nuremberg. Em
Nuremberg visitaremos o Centro
Medieval com o Castelo Imperial, a
casa de Albrecht Dürer, as igrejas e os
prédios românticos. Continuaremos de
ônibus à Regensburg. Em Regenburg,
voltaremos no tempo até a época dos
Romanos (muro, portas da cidade e
prédios da época), para procurar os
testemunhos da história na cidade de
Regensburg, Patrimônio Mundial da
UNESCO e cidade importante desde os
Romanos até a Renascença (Dieta
Imperial Perpétua). As torres
familiares, a Catedral (Dom) e a Ponte
de Pedra lembram da época medieval.
Terminaremos o roteiro com os
prédios da Renascença e os cafés
atuais. Este conjunto forma a imagem
conhecida por „a mais nortenha
cidade italiana “.

5° dia: Garmisch-Partenkirchen
Nesta quarta-feira deixaremos nosso
hotel em Munique e continuaremos a
3° dia: Herrenchiemsee, Königssee
viagem com uma visita à cidade de
Semelhante ao palácio de Versailles na Augsburg. Augsburg é famosa pelos
França no século 17, Ludovico II Rei da Fugger, a família mais rica durante a
Bavária, iniciou no século 19, a
época medieval. A família organizou
construção de um palácio na ilha de
um bairro completamente para os
Herrenchiemsee. Visitaremos este
trabalhadores da empresa (Fuggerei).
palácio pela manhã e à tarde nos
Aqui também encontraremos traços
ocuparemos da natureza dos Alpes.
dos Romanos. Depois do almoço
Entraremos no parque nacional de
continuaremos a viagem ao palácio
Königssee e passearemos com o barco mais conhecido do Rei Ludovico II, o
elétrico pelo lago de Königssee até a
Neuschwanstein, perto de Füssen. À
península de St. Bartholomä.
tarde chegaremos ao nosso hotel em
Garmisch-Partenkirchen.
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6° dia: Zugspitze
Após o café da manhã subiremos na
montanha mais alta da Alemanha em
duas etapas: uma estreita ferrovia nos
levará ao Zugspitzblatt e em seguida
embarcaremos no teleférico para o
topo do pico mais alto da Alemanha
(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.
7° dia: Rota Romántica
Neste dia encontraremos a
apaixonante atmosfera da Idade
Média nas diversas cidades da Rota
Romântica. A primeira etapa será Ulm
onde visitaremos a famosa catedral
que possui a torre mais alta do
mundo. Em Nördlingen
encontraremos uma cidade medieval
com sua muralha completamente
conservada. Em seguida visitaremos
Dinkelsbühl, outra cidade com centro
da Idade Média. Rothenburg, às
margens do rio Tauber, é a cidade
mais conhecida da rota romântica.
Cercada por muralha com suas
minúsculas vias de pedra, casas com
telhado de duas águas e torres que
compõem uma pitoresca paisagem
medieval, nós a visitaremos à pé.
Hospedagem em Rothenburg o.d.
Tauber.

mundo, obra do veneziano Giovanni
Battista Tiepolo. Para completer a
imagem de Würzburg visitaremos a
Fortaleza de Marienberg do outro lado
do rio Main.
9° dia: Mainz
Após o café da manhã visitaremos o
majestoso castelo de arenito, o Schloss
Johannisburg, em Aschaffenburg,
ocupado no passado pelos bisposeleitores de Mainz. Após alguns
momentos de descanso no hotel em
Mainz visitaremos o Mosteiro de
Eberbach (1136), conhecido pelo filme
„O Nome da Rosa“.

10° dia: Rio Mosela e Trier
O vale do Mosela, entre Trier e
Koblenz, é uma das regiões mais
bonitas da Alemanha. Em Koblenz, o
“Deutsches Eck” é o ponto de
encontro do rio Mosela e do Reno
protegido pela fortaleza
Ehrenbreitstein. Nosso ônibus nos
levará a todas as cidades famosas do
mundo do vinho branco como, Ellenz,
Zell, Kröv, Wehlen, Graach, Bernkastel,
Piesport, Trittenheim, etc. Visitaremos
Bernkastel-Kues, cidade muito
interessante com suas típicas casas de
enxaimel (Fachwerkhäuser). À tarde
chegaremos à Trier, cidade onde
nasceu Karl Marx em 1818, nomeada
pela UNESCO Patrimônio da
Humanidade desde 1986. Foi a
8° dia: Würzburg
primeira cidade fundada pelos
Depois do café da manhã viajaremos romanos 16 a. C. ao norte dos Alpes,
para Würzburg. Dentro da lista de
com seu gigantesco portal romano
atrações da cidade de Würzburg,
conhecido como a Porta Nigra.
temos o famoso complexo da
Continuaremos a visita a outros
“Residenz” (construído 1719-1744),
monumentos como a Basílica de
tombado pela UNESCO- Patrimônio da Constantino, a Catedral e a Igreja de
Humanidade desde 1982. A
"Nossa Senhora", o centro medieval e
“Residenz” é considerada o mais
a residência da Renascença. À noite
importante conjunto arquitetônico
chegaremos ao nosso hotel em Mainz.
barroco da Europa assim como o mais
belo palácio barroco do sul da
Alemanha. A abóboda da sua
escadaria possui o maior afresco do
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11° dia: Heidelberg e Speyer
A partir do século 14 foram fundadas
várias universidades que substituíram
os mosteiros que eram até então os
responsáveis pela educação na
Alemanha. Pela manhã visitaremos
Heidelberg, cidade conhecida pela
universidade mais antiga da Alemanha
(1386) e a ruína do castelo da
Renascença, destruído pelas tropas de
Luís XIV da França. Do lado norte do
rio Neckar temos uma esplêndida vista
da ponte, do centro histórico e do
castelo. Visitaremos o castelo com seu
grande barril com o ônibus e o centro
histórico e a universidade à pé. À tarde
estaremos em Speyer, cidade
conhecida pela importante catedral,
uma das maiores igrejas românicas do
mundo, que é hoje Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO.
12° dia: Passeio de barco no rio Reno
Pela manhã visitaremos a cidade de
Frankfurt, com seu centro histórico, o
Römerberg e a igreja St. Paulo, parte
indispensável da história democracia
na Alemanha. Depois do almoço
faremos um passeio de ônibus ao
longo do rio Reno até Rüdesheim,
seguindo a rota da Região Vinícola do
Rheingau. Chegando em Rüdesheim,
embarcaremos no barco que nos
levará pelo rio Reno até Braubach. De
dentro do barco ao longo do passeio
poderemos observar cenários
rochosos espetaculares, como a
famosa rocha de e os inúmeros
castelos erguidos no meio de vinhedos
e distribuídos pelos dois lados do
Reno. Essa região, entre Bingen e
Rüdesheim até Koblenz, foi nomeada
em 2002, Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO (Oberes Mittelrheintal).
Chegando em Braubach no final da
tarde, visitaremos o castelo de
Marksburg (1117), único às margens
do Reno que nunca foi conquistado e
portanto conservado no estado
original da época.

13° dia: Mainz e Colônia
Depois de um dia tão longo,
começaremos um pouco mais tarde.
Viajaremos de trem IC à Colônia.
Depois do almoço visitaremos a
catedral de Colônia e o centro da
cidade. A catedral é Patrimônio
Mundial- UNESCO e foi construída
durante 600 anos, com início em 1248,
no estilo gótico. É uma das maiores
catedrais góticas do mundo e ponto de
referência de Colônia. Durante o
passeio veremos monumentos do
tempo dos romanos, algumas igrejas
em estilo românico, a praça central e
muito mais. À tarde voltaremos de
trem ao nosso hotel em Mainz.
14° dia, Sexta-feira: Mainz Aeroporto de Frankfurt
Pela manhã do último dia da viagem
pelo sul da Alemanha, visitaremos a
parte antiga da cidade de Mainz com
sua Catedral românica. Para o almoço
visitaremos Wiesbaden do outro lado
do rio Reno, cidade conhecida como
estância balneária, capital do estado
de Hessen e o spa preferido do
imperador Wilhelm II. À tarde
viajaremos ao aeroporto de Frankfurt
para o vôo de volta ao Brasil.
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