BRASMEX-Europa GbR
O Vinho Branco
1° dia: „Rheinhessen“
Recepção no aeroporto de Frankfurt e
traslado para o hotel em Mainz. Após
uma pequena pausa no hotel
continuaremos com um passeio pela
cidade e a nossa primeira degustação
de vinhos desta viagem. Mainz está
localizada na Região Vinícola de
Rheinhessen, a maior da Alemanha.

2° dia: „Nahe“, „Palatinado“
Viajaremos ao lado esquerdo do Reno
na direção de Bingen, ao longo do rio
Nahe até Bad Kreuznach, na Região
Vinícola do Nahe. Em seguida
visitaremos uma das maiores regiões
vinícolas, o Palatinado (Pfalz). As
videiras prosperam no clima quente e
ensolarado do Palatinado em terreno
sem declive, rendendo vinhos
voluptuosos e encorpados.
Degustaremos esses vinhos no famoso
barril de Bad Dürkheim. À tarde
visitaremos Speyer com sua famosa
catedral românica, uma das maiores
do mundo.

longo do passeio poderemos observar
as fortalezas do séc. 12 e 13 e o
famoso rochedo de Loreley assim
como vinhas do Mittelrhein. Essa
região, entre Bingen e Rüdesheim até
Koblenz, foi nomeada em 2002,
Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO (Oberes Mittelrhein).
Chegando em Braubach, visitaremos o
castelo de Marksburg (1117), único às
margens do Reno que nunca foi
conquistado e portanto conservado no
estado original da época. À tarde
visitaremos o Mosteiro de Eberbach
(1136), conhecido pelo filme „O Nome
da Rosa“. Em seguida participaremos
de uma degustação de vinhos da
Região Vinícola do Rheingau.

5° dia: „Bergstrasse“, „Baden“
Seguiremos o caminho da "Hessischen
Bergstraße" do lado direito do Reno
para o sul, que vai de Heppenheim à
"Badische Bergstraße", por onde
chegaremos em Heidelberg.
Heidelberg possui a universidade mais
antiga da Alemanha (1386). O
3° dia: „Mosela“
imposante castelo é da Renascença, a
Seguiremos as curvas do rio Mosela
cidade predominantemente barroca.
com as pequenas cidades românticas Depois de visitarmos o castelo
em ambas as margens do rio. A Região passearemos a pé pela cidade e
Vinícola do Mosela tem encostas
continuaremos de ônibus para a
íngremes e produz um vinho
Floresta Negra. Através da estrada alta
refrescante e rico em aroma frutado. da Floresta Negra chegaremos ao
Visitaremos Bernkastel-Kues, cidade
anoitecer em Friburgo. Depois de uma
muito interessante com suas típicas
visita à cidade e sua catedral teremos
casas de enxaimel (Fachwerkhäuser). uma degustação de vinhos da Região
À tarde chegaremos em Trier, cidade Vinícola de Baden.
natal de Karl Marx (1818), Patrimônio
da Humanidade da UNESCO desde
6° dia: „Württemberger“
1986. Foi a primeira cidade fundada
Saindo de Friburgo passearemos pela
pelos romanos 16 a. C. ao norte dos
região sul da Floresta Negra.Daqui em
Alpes, com seu gigantesco portal
diante acompanharemos a Região
romano conhecido como a Porta
Vinícola de Württemberg para o norte
Nigra.
até chegarmos em Stuttgart.
Visitaremos em Stuttgart o Museu da
4° dia: „Mittelrhein“, „Rheingau“
Mercedes Benz com seus carros
Em Rüdesheim, embarcaremos no
históricos.. Chegaremos mais tarde em
barco que nos levará pelo rio Reno até Würzburg.
Braubach. De dentro do barco ao
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7° dia: “Francônia”
Dentro da lista de atrações da cidade
de Würzburg, temos o famoso
complexo da “Residenz” (1719-1744),
Patrimônio da Humanidade da
UNESCO desde 1982. A “Residenz” é
considerada o mais importante
conjunto arquitetônico barroco da
Europa assim como o mais
belo palácio barroco do sul da
Alemanha. A abóboda da sua
escadaria possui o maior afresco do
mundo, obra do veneziano Giovanni
Battista Tiepolo. À tarde
participaremos de uma degustação de
vinhos da Região Vinícola da
Francônia.

8° dia: Frankfurt
Saída para Frankfurt onde faremos um
passeio panorâmico de ônibus pela
cidade. Depois passearemos a pé pelo
centro histórico com a prefeitura
“Römer”, a catedral e a igreja de S.
Paulo, onde fui elaborada a primeira
constitução da Alemanha. Frankfurt é
a cidade natal de Johann Wolfgang
von Goethe.
À tarde nos dirigiremos ao aeroporto
de Frankfurt.
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