BRASMEX-Europa GbR
Nos rastros da cerveja
1° dia: Chegada em Munique
Recepção da nossa equipe aos
passageiros no aeroporto de Munique
e traslado com ônibus ao centro de
Munique. Visita panorâmica da
cidade, Parque Olímpico, o Castelo de
Nymphenburg. Almoço com uma
cerveja clara “Helles” no
"Hofbräuhaus", a cervejaria mais
conhecida do mundo. À tarde
visitaremos o centro da cidade a pé.
Começaremos com as portas
medievais (“Isartor” no Sul,
“Sendlinger Tor” no oeste, “Karlstor”
no Norte) e continuaremos com a
catedral e a praça “Marienplatz” no
centro.
2° dia: Munique
O tema da nossa viagem é a cerveja.
Durante da visita da cervejaria
“Franziskaner” receberemos uma
primeira introdução na produção
dessa bebida. À tarde, no Jardim
Inglês, encontraremos algo específico
da produção de cerveja na Alemanha,
o "Biergarten". Árvores plantadas
sobre os porões de cerveja para dar
sombra no verão. No "Biergarten"
perto da Torre Chinesa provaremos
uma "Weizenbier", cerveja de
fermentação alta e típica da Bavária.
3° dia: Cerveja da Boêmia
Na história da cerveja não se pode
esquecer a cerveja da Boêmia. Em
Pilsen, onde chegaremos ao meio dia,
encontraremos a verdadeira cerveja
Pilsen. Provaremos a “Pilsener
Urquell” em nosso almoço na
cervejaria de Pilsen. Em seguida
continuaremos nossa viagem até
Praga, a cidade dourada.
4° dia: Praga
O simbolo da “Cidade dorada” é o
castelo acima da “Hradschin” com a
catedral de São Vito. Traspassando a
ponte de Carlos entraremos no centro
da cidade com seus predios famosos.

5° dia: Dresden
Àmanhã chegaremos em Dresden,
cidade maravilhosa do principe eleitor
e rei da Polônia, Augusto o forte.
Exploraremos o centro da cidade a pé
para conhecermos o palácio Zwinger, a
ópera de Semper, a catedral, as
esplanadas de Brühl, a Residência e a
famosa igreja “Frauenkirche”. A
cerveja original de Dresden é um Pils
“Radeberger”. À tarde continuaremos
nossa viagem para Berlim.
6° dia: Berlim
Pela manhã visitaremos a famosa Ilha
dos Museus. Encontraremos o gigante
altar de Pergamon, uma reconstrução
da porta da Babilônia no Museu de
Pergamon. O “Novo museu” exibe a
escultura da Nefertiti. A bebida típica
de Berlim é a “Berliner Weiße mit
Schuss”, uma cerveja tipo Weissbier,
mais ácida e com um pouco de xarope
de framboesa. Poderemos probar a
bebida na cervejaria “Georgbräu” no
bairro de Nicolai. Depois faremos um
passeio de ônibus pelo Portão de
Brandemburgo, o prédio do Reichstag,
a avenida "Kurfürstendamm", o prédio
do "Kaufhaus des Westens, KaDeWe",
a maior loja de departamentos de
Berlim, o Checkpoint Charlie e a praça
dos Gendarmes.
7° dia: Berliner Kindl
Depois do café da manhã visitaremos
a cervejaria “Berliner Kindl” para
receber informações da produção de
cerveja ao norte da Alemanha
(sobretudo Pils). À tarde visitaremos
Potsdam, apresentando maravilhas
arquitetônicas barrocas, como o
Castelo de Sanssouci do Rei Frederico
II, o Grande.
8° dia: Bremen
Em Bremen visitaremos a prefeitura,
Patrimônio Mundial, o monumento de
Roland, a pitoresca rua Böttchergasse,
os bairros de Schütting e de Schnoor e
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no final a catedral. Com o jantar
degustaremos a cerveja de Bremen,
Beck’s, também tipo Pilsen.

15° dia: Colônia
A poco distância de Düsseldorf
encontraremos Colônia. Depois de um
passeio no centro da cidade
9° dia: Viagem para Holanda
experimentaremos a diferência do
Com uma escala em Ostnabrück,
sabor entre “Altbier” de Düsseldorf e
cidade do Tratado de Vestfália, acordo “Kölsch” de Colônia. À tarde
de paz que marcou o final da Guerra
chegaremos ao aeroporto de Colônia
dos Trinta Anos, chegaremos a
para o voo de volta.
Amsterdam na Holanda.
10° dia: Heineken
A cerveja a mais popular da Holanda é
o Pils da companhia Heineken.
Visitaremos a exposição “Heineken
Experience“ pela manhã. À tarde
passaremos com ônibus às outras
atrações de Amsterdam.
11° dia: Amsterdam
Depois do café da manhã visitaremos
um dos museus da cidade conforme
nossa preferência. À tarde poderemos
passear com barco pelos famosos
canais de Amsterdam.
12° dia: Bruxelas
Na manhã viagaremos para Bruxelas, a
capital de Bélgica e cede central da
União Europea. À tarde visitaremos a
cervejaria “Cantillon”, fabricante da
cerveja “Gueuze”, uma especialidade
da Bélgica.
13° dia: Bélgica
Bélgica é um pequenho pais com
muitas cidades interessantes.
Visitaremos Bruges e Antwerpen.
Terminaremos o dia no restaurante
“Délirium Café” em Bruxelas, famoso
pela imensa quantidade de cervejas
diferentes.

14° dia: Düsseldorf
Depois de Bruxelas chegaremos a
cidade de Düsseldorf para participar
em uma “Altbier Safari”, um passeio
dos bares de cerveja. Cinco cervejarias
em Düsseldorf fabricam “Altbier”, uma
cerveja escura de cevada.
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