BRASMEX-Europa GbR
Vinhos da Europa
1° dia: Francônia
Do aeroporto de Frankfurt viagaremos
a Würzburg, na região vinícola
„Francônia“. O vinho típico da região é
feito da uva „Silvaner“, cultivada às
colinas nas margens do rio Meno.
2° dia: Trollinger
A Residência de Würzburg com seu
parque é Patrimônia Mundial. Depois
da visita continuaremos nossa viagem
para Stuttgart, onde visitaremos o
museu dos carros de Mercedes Benz.
O vinho típico da região Württemberg
é o único vinho tinto famoso da
Alemanha, o “Trollinger”.
3° dia: Palatinado
A proxima estação da viagem é Bad
Dürkheim com seu barril gigante. A
maioria dos vinhedos da região
„Palatinado“ são plantados no planície
e disfrutam muito sol. A base disso, o
vinho do Palatinado é voluptuoso e
encorpado. A tarde cheraremos em
Rüdesheim as margens do rio Reno.
4° dia: Rio Reno
Neste facaremos um passeio de barco,
que nos levará pelo rio Reno até
Braubach com seu famoso castelo
“Marksburg”. Essa região foi nomeada
em 2002, Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO (Oberes Mittelrhein). A
tarde visitaremos o Mosteiro de
Eberbach, conhecido pelo filme „O
Nome da Rosa“. Participaremos de
uma degustação de vinhos da região
vinícola do Rheingau, com sua uva
típica “Riesling”.

À tarde chegaremos em Trier, cidade
natal de Karl Marx (1818), Patrimônio
da Humanidade da UNESCO desde
1986. Foi a primeira cidade fundada
pelos romanos 16 a. C. ao norte dos
Alpes, com seu gigantesco portal
romano conhecido como a Porta
Nigra, a catedral e centro da idade
media e sua residência da Renascença.

6° dia: Alsácia
A partir de Trier viagaremos na França
e chegaremos em Estrasburgo.
Visitaremos o centro da cidade a pé e
participaremos de uma degustação de
vinhos da região vinícola da Alsácia. A
uvo normalmente é o “Riesling“, mas o
vinho é mais acerado que no
“Rheingau” ou na “Mosela”.
7° dia: Estrasburgo
Depois do café da manhã passearemos
a pé no centro de Estrasburgo.
Visitaremos a catedral, o palácio
Rohan e o bairro pitoresco "Petit
France" com suas pontes cobertas na
margem do rio Ill. Também
poderemos visitar a cidade com barco.
8° dia: Viagem de quatro países
Na proxima etapa viageremos da
França, para a Floresta Negra na
Alemanha, para Lucerna na Suíça até
Milão na Itália.

9° dia: Milão
Pela manhã visitaremos a famosa
pintura "A Última Ceia" de Leonardo
da Vinci na igreja Santa Maria delle
Gracie. Visitaremos a cidade a pé até a
catedral de Milão. Poderemos subir e
5° dia: Mosela
observar a cidade do telhado da
Seguiremos as curvas do rio Mosela
catedral. Tarde livre para compras nas
com as pequenas cidades românticas lojas de luxo no centro ou nos Outlets
em ambas as margens do rio. A região da cidade. Milão é centro da região
vinícola do Mosela tem encostas
vinícola “Lombardia”, com uvas de
íngremes e produz um vinho
Nebbiolo, Brugnuola, Sassella e
refrescante e rico em aroma frutado. Grumello para vinhos tintos e
Visitaremos Bernkastel-Kues, com suas Chardonnay, Pinot Bianco e Trebbiano
típicas casas de enxaimel (Fachwerk). para vinhos brancos.
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10° dia: Toscânia
Pela manhã continuaremos nossa
viagem com a cidade de Bolonha na
região vinícola de Emília-Romana,
onde visitaremos as Torres dos
Asinelli, a Praça Maior com a fonte de
Neptuno e a Basílica de São Petrônio.
A tarde chegaremos em Florença, a
cidade conhecida pela família de
Médici do século XV e XVI.
11° dia: Florença
De manhã visitaremos a Galeria dos
Ofícios e o Palácio Vecchio.
Continuaremos com um passeio a pé
no centro histórico da cidade. Depois
teremos tempo livre para passeios
individuais. À tarde participaremos de
uma degustação de vinhos da região
vinícola de Chianti.

14° dia: Cannes
Desde a Idade Média até o início do
século XIX, Cannes era uma pequena
aldeia de agricultores e pescadores.
No início da década de 1830, a
aristocracia francesa e estrangeira
construíram residências de férias na
região, transformando gradualmente a
cidade em uma cidade turística.
O vinho típico da região é um vinho
rosado “Côte de Provence“.

15° dia: Maiorca
A catedral de Maiorca, também
chamada de "La Seu“, é uma igreja
gótica, construída entre os seculos XIV
a XVI, com algumas intervenções
subsequentes. A fachada sul é talvez a
imagem mais representativa de Palma
de Maiorca, cuja principal
característica é o ritmo vertical que
12° dia: Chianti
marcam os contrafortes coroados pelo
Pela manhã visitaremos a cidade das
Pináculos. Em frente da catedral
torres medievais, San Gimignano. O
encontraremos o Palácio Real de La
vinho típico da cidade é um vinho
Almudaina. O atual castelo, de origem
branco, o Vernaccia di San Gimignano. romana, é uma modificação da
Ao meio dia continuaremos nossa
Fortaleza muçulmana que começou
viagem com Siena. Siena é
em 1281, durou até 1343.
universalmente conhecida pelo seu
patrimônio artístico e pela notável
16° dia: Barcelona
unidade estilística do seu centro
Pela manhã chegaremos em
histórico, classificado pela UNESCO
Barcelona. Um dos lugares mais
como Patrimônio da Humanidade.
frequentados de Barcelona é a
Depois de Siena completaremos nossa Rambla, uma passarela situada entre a
viagem de vinhos com duas cidades
Praça da Catalunha e o Porto Velho.
conhecidos pelos vinhos excelentes,
Barcelona é conhecida como capital do
Montalcino com o "Brunello de
modernismo catalão. A cidade, na qual
Montalcino" e Montepulciano com o
viveu e trabalhou o arquiteto Antoni
"Nobile de Montepulciano".
Gaudí, conta com algumas de suas
obras mais relevantes, que atraem a
13° dia: Início do cruzeiro
cada ano milhões de visitantes de todo
Depois do café da manhã sairemos
mundo. A mais representativa é o
para Pisa, onde visitaremos a Praça
Templo Expiatório da Sagrada Família,
dos Milagres (Catedral, Baptistério e a que Gaudí deixou inacabado e que
Torre Sineira). Depois de Pisa
segue sendo construído lentamente,
chegaremos em Gênova onde
como as catedrais na Idade Média. Seu
embarcaremos no navio MSC
término está previsto para até 2020.
Splendida para o cruzeiro no Mar
Em Barcelona poderemos degustar os
Mediterrâneo.
vinhos da Espanha, em primeiro lugar
o vinho tinto da região “Rioja“.
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17° dia: Ajaccio
Seguindo o “Quai de la République”
chegaremos à praça Foch. O centro da
praça é uma fontana de quatro leões
como base para o monumento de
Napoleão Bonaparte, o mais famoso
filho da cidade.
18° dia: Nápoles
Ao meio dia chegaremos em Nápoles.
A cidade situa-se no golfo de Nápoles,
no mar Tirreno. Nos seus subúrbios
localizam-se vários locais de interesse:
o vulcão do monte Vesúvio, as ruínas
de Pompeia e de Herculano e as ilhas
de Capri e de Ischia. O seu centro
histórico foi declarado patrimônio
mundial pela UNESCO. Poderemos
degustar os vinhos da região da
Campânia.

19° dia: La Spezia
La Spezia é a capital da região Liguria,
conhecido pela costa de “Cinque
terre”. Do porto chegaremos à
esplanada Viale Mazzini e na área de
pedestres da cidade. A Via del prione
leva-nos ao Museu Amedeo Lia,
situado em um mosteiro franziscano
do século 17.

20° dia: Retorno
Pela manhã voltaremos a Gênova,
onde terminará o cruzeiro. O ônibus
nos levará ao aeroporto de Milão. O
voo de volta partirá de Milão.
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