
Alemanha RomânticaLazer e Tempos Livres / Sul

1º Dia - 20 Set. (Domingo) - Lisboa / Frankfurt

Comparência no Aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da partida. Assistência por um representante da Tryvel que

ajudará nas formalidades de embarque e o acompanhará durante toda a viagem. Partida pelas 07h15 em voo regular da

Lufthansa com destino a Frankfurt. Chegada prevista para as 11h20. Almoço em restaurante. De tarde, saída para
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De 20 a 25 de setembro

Programa

Heidelberg, situada no vale do Rio Neckar e famosa pelo seu centro histórico e a sua Universidade, a mais antiga da

Alemanha. Seguimos com visita ao Castelo (entrada) e ao centro histórico onde se encontra o edifício da antiga

Universidade e a marginal do rio. Passagem ainda pela Praça do Mercado e a Câmara Municipal. Continuação para

Freiburg im Breisgau. Check-in no Hotel Stadt Freiburg 4**** ou similar. Jantar e alojamento.

2º Dia - 21 Set. (2ª feira) - Freiburg im Breisgau / Floresta Negra / Schiltach / Lago Titisee - Freiburg im Breisgau

Após o pequeno-almoço, visita da cidade com destaque para a Catedral, a Câmara Municipal, a Cidade Velha e a

Munsterplatz. Continuação da viagem pela Floresta Negra. Foi há dois séculos que os irmãos Grimm se inspiraram

nesta grande floresta alemã para escrever o conto infantil “A Casinha de Chocolate”. A aura misteriosa mantém-se, bem

ã d E i h i l f d Fl N dcomo a sensação de encantamento. Entre pinheiros altos que formam uma mata cerrada, a Floresta Negra estende-se por

mais de 200 quilómetros, da Suíça à França, por vales e montanhas, entre castelos medievais, chalés de montanha e

pequenas vilas que parecem pintadas. Chegada a Schiltach. Almoço em restaurante. De tarde, continuação da viagem até

ao Lago Titisee, o maior lago natural da Floresta Negra, com 2 km de comprimento, 700m de largura e 40m de

profundidade. Visita a uma oficina de relógios de cuco. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia - 22 Set. (3ª feira) - Freiburg im Breisgau / Schaffhausen / Lindau / Lago Constança / Bregenz

Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direção a Schaffhausen, onde visitaremos as Cataratas do Reno. São as

maiores quedas de água existentes na Europa e, embora a sua altura não seja muito elevada, ficar no alto da maior queda

de água da Europa, e sentir o barulho e as vibrações da água sobre o corpo inteiro com várias centenas de metros cúbicos

de água a correrem para as profundezas a uma taxa de 23 metros por segundo, tem um efeito surpreendente. Continuação

da viagem até Lindau, cuja parte antiga está localizada sobre uma ilha no Lago Constança. Um viaduto e uma ponte

ligam a parte antiga da cidade à parte moderna em terra firme. Almoço em restaurante durante a viagem. De tarde,

continuação para o Lago Constança, local onde convergem as fronteiras de 3 países: Suíça, Alemanha e Áustria. Passeio

de barco até Bregenz (do lado austríaco). Chegada ao Hotel Deutschmann 3*** Sup. ou similar. Jantar e alojamento

no hotel.

4º Dia - 23 Set. (4ª feira) – Bregenz / Neuschwanstein / Etal / Oberammergau / Munique( ) g g q

Pequeno-almoço no hotel e partida para visita do Castelo de Neuschwanstein, o famoso castelo mandado construir por

Luis II da Baviera inspirado na obra do seu amigo e protegido, o grande compositor Richard Wagner. A arquitetura do

castelo possui um estilo fantástico, o qual serviu de inspiração ao "Castelo da Bela Adormecida", símbolo dos estúdios

Disney. Almoço em restaurante. De tarde, continuação até Ettal, com visita do mosteiro beneditino fundado em 1330.

Continuação para a aldeia de Oberammergau, afamada pelas casas pintadas e pelo seu trabalho em madeira. Chegada a

Munique pelo fim da tarde. Jantar e alojamento no Hotel NH Munich Dornach 4**** ou similar.

5º Dia - 24 Set. (5ª feira) - Munique / Rotemburgo / Dinkelsbühl / Nördlingen / Munique

A ó l h l id R t b A id d i d i i i é h jApós o pequeno-almoço no hotel, partida para Rotemburgo. A cidade atrai todos os anos muitos turistas, pois até hoje

conseguiu preservar o seu ambiente medieval, com o seu antigo muro ao redor do centro velho praticamente intacto.

Passeio a pé para descobrir os pontos mais belos da cidade. Almoço em restaurante. De tarde, partida em direção a

Dinkelsbühl, cidade medieval histórica da Baviera. É considerada um dos complexos urbanos medievais mais

preservados do país. O bairro residencial é composto por casas com madeirame à vista e o mais belo exemplo deste

conjunto é a Deutsches Haus, que fica em frente à Igreja de São Jorge. Erguida no final do século XV e início do

século XVI, a residência pertenceu à família Drechsel-Deufstetten e hoje abriga um hotel restaurante. Continuação da

viagem até Nördlingen, no meio da bacia do Ries, uma gigantesca cratera resultante do impacto de um meteorito há

milhões de anos. Nördlingen é, juntamente com Rothenburg ob der Tauber, as duas únicas cidades da Alemanha queg , j g , q

ainda possuem uma muralha completa em torno da cidade. Outro marco desta cidade medieval é o campanário de 90

metros de altura chamado "Daniel". Regresso à região de Munique. À noite, jantar de despedida na Cervejaria

Hofbräuhaus. Regresso ao hotel e alojamento.
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6º Dia - 25 Set. (6ª feira) - Munique / Lisboa

Após o pequeno-almoço, visita panorâmica da cidade, capital da Baviera, e onde viveu Frederico o “Barba Vermelha”.

Passagem pelos Jardins do Palácio das Ninfas, a Vila Olímpica, a Câmara, a Marienplatz, a Maximilian Strasse, ou

seja, os Campos Elisios de Munique, etc. Após visita, transporte para o Recinto da Oktoberfest. Almoço num pavilhão

da feira (inclui 1 caneca de cerveja) e restante tempo livre. Em hora a combinar, transporte para o aeroporto.

Assistência nas formalidades de embarque e partida às 19h00 em voo regular da Lufthansa com destino a Lisboa.

Programa

21h10 - Chegada a Lisboa ao Aeroporto da Portela.

VALORES E CONDIÇÕES:

Sócios Efetivos e Auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes e outos Sócios Auxiliares: 1.450,00 €.
Suplemento individual: 329,00 €.

Débito poderá ser fracionado em 8 vezes, em 25 de maio, 25 de junho, 24 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro, 23 de 
outubro, 25 de novembro e 23 de dezembro.outubro, 25 de novembro e 23 de dezembro.

Débito único em 25 de agosto.

Incluído:

 Acompanhamento em toda a viagem por acompanhante TRYVEL;
 Bolsa de documentação e livro de viagem contendo material informativo sobre os locais a visitar;
 Passagem aérea Lisboa / Frankfurt + Munique/ Lisboa, em voos regulares da Lufthansa, em classe

económica;
 6 Dias / 5 noites em alojamento nos hotéis mencionados conforme itinerário, ou similares com programa em

regime de pensão completa (desde o almoço do 1º dia até ao almoço do sexto dia num total de 11 refeições);regime de pensão completa (desde o almoço do 1 dia até ao almoço do sexto dia num total de 11 refeições);
 Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante durante todo o circuito;
 Visitas com guias locais em: Heidelberg, Ettal, Neuschwastein e Munique;
 Entradas nos museus e monumento conforme itinerário;
 Passeio de barco nas Cataratas do Reno;
 Passeio de Barco de Lindau para Bregenz;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante de € 132,22 (à data de 23.03.2015 a atualizar e

reconfirmar na altura da emissão da documentação).
Não Incluído:

 Bebidas às refeições;
 O t t / d d át l t i t l f i i b l d i t Outros extras / despesas de caráter pessoal tais como telefonemas, mini-bar, lavandaria, etc;
 Tudo o que não estiver mencionado como incluído no presente programa;

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Despesas,
acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico.

Inscrições limitadas a partir das 09:00 de 1 de abril e até às 24:00 de 23 de abril de 2015.

A 30 de abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer dos
participantes durante esta viagem.

Organização Técnica: TRYVEL Lda | Av. Dq. de Loulé, 72 - 3º, 1050-091 Lisboa | NIF 510696678 | RNAVT 4018 | Reg.
Comercial 510696678 | Cap. Social €30.000.

Inscrições abertas de
1 a 23 de abril
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