Lazer e Tempos Livres
25 AGO a 2 SET de 2018

Programa

VIAGENS / NORTE
ALEMANHA ENCANTADA

25 AGO PC – PORTO ou LISBOA / HAMBURGO
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e saída com destino
a Hamburgo.
Para os passageiros com partida do Porto:
TP 1943 OPO  LIS 05:15 – 06:10 (Horários sujeitos a confirmação)
TP 562 LIS  HAM 08:20 – 12:35
Para os passageiros com partida de Lisboa:
TP 562 LIS  HAM 08:20 – 12:35 (Horários sujeitos a confirmação)
Chegada e assistência do guia acompanhante. Almoço em restaurante local seguido da visita
panorâmica desta populosa cidade cosmopolita situada na margem do rio Elba: a Câmara, a Igreja Gótica
de São Jacob, a Catedral de São Miguel e a sua Torre, etc. No final da nossa visita, transfer ao hotel para
jantar e alojamento.
26 AGO PC – HAMBURGO – LÜBECK – HAMBURGO
Pequeno-almoço. Excursão à cidade de Lübeck, capital da Liga Hanseática e cujo centro histórico, de
forma oval e rodeado de água, está carregado de história e riquezas arquitetónicas, como a Holstentor,
as Igrejas de Santa Maria e de Santa Catarina, o Hospital do Espírito Santo, entre outras. Almoço em
restaurante local e regresso a Hamburgo. Resto de dia livre para conhecer esta animada urbe conhecida
como “A Porta do Mundo”, uma das cidades alemãs com maior atividade económica e cujo porto é o
segundo maior da Europa, apenas superado pelo de Roterdão na Holanda. Jantar e alojamento.
27 AGO PC – HAMBURGO – BERLIM
Pequeno-almoço. Em hora a indicar, saída com destino a Berlim. Chegada, almoço e visita panorâmica
da cidade, descobrindo os restos do famoso Muro de Berlim, a Porta de Brandemburgo, a Igreja
Comemorativa do Kaiser Guilherme, a Ilha dos Museus, a famosa avenida Kudamm, uma das mais
importantes, a Alexander Platz, o Bairro de São Nicolau e a Praça de Gendarmeria. No final da nossa
visita, transfer ao hotel para jantar e alojamento.
28 AGO PC – BERLIM
Pequeno-almoço. Visita do Museu de Pérgamo, localizado na ilha dos Museus de Berlim. O seu projeto
foi desenhado por Alfred Messel e Ludwig Hoffmen, que se inspiraram no Altar de Pérgamo para o
planear. A sua construção demorou cerca de vinte anos, tendo tido início em 1910 e fim em 1930. Aqui
encontra uma das coleções de arte antiga mais importantes do mundo, com peças valiosas. Aqui se
destacam o fabuloso Altar de Pérgamo, a Porta de Ishtar e a Fachada de Mshatta. Almoço em
restaurante local. De tarde, embarque para um passeio de barco pelo rio Spree, admirando a Ilha dos
Museus, o Bairro de S. Nicolas, o Reichstag, etc. Resto da tarde livre. Passear por Berlim é viajar através
de um passado recente marcado por revoluções, pelo domínio nazi, por bombardeamentos, divisões e
pela reunificação das duas partes da cidade. Jantar e alojamento. Em hora a indicar partida para visita
noturna de Berlim, conhecendo o Bairro Judeu, cenário da trágica “Noite dos Cristais” durante a época
hitleriana, o Bairro Governamental com o Reichstag (parlamento alemão), a Porta de Brandemburgo
iluminada e a Potsdamer Platz, o grande centro de Berlim depois da queda do muro.
29 AGO PC – BERLIM
Pequeno-almoço. Excursão a Potsdam, cidade onde Atlee (sucessor de Churchill), Truman e Estaline
decidiram o destino da Alemanha no fim da II Guerra Mundial com a assinatura do Tratado de Potsdam
no Palácio de Cecilienhof. Conheça a joia da coroa do estado de Brademburgo, passando pelo típico
Bairro dos Holandeses, localizado no centro histórico da cidade, admirando os belos bosques e jardins e
deslumbrando-se com os palácios dos reis da Prússia, como o Palácio de Sanssouci. Visita do interior de
um dos palácios construídos durante a presença da família real prussiana assim como os jardins do
Palácio de Sanssouci. Almoço em restaurante local e regresso a Berlim. Jantar e alojamento.
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30 AGO PC – BERLIM – DRESDEN – NUREMBERGA
Pequeno-almoço. Saída para Dresden, a “Florença do Elba”. Visita panorâmica da cidade para observar o
seu património artístico, magnificamente restaurado depois dos bombardeamentos da II Guerra Mundial: o
Zwinger, a Hofkirche, a Semperoper, etc. Almoço em restaurante local e continuação para Nuremberga,
cidade ligada à história do século XX em consequência dos famosos Processos de Guerra de Nuremberga,
uma série de julgamentos por crimes de guerra cometidos durante a II Guerra Mundial. Jantar e alojamento.
31 AGO PC – NUREMBERGA – ROTHENBURG – MUNIQUE
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da parte antiga da cidade: o Castelo Imperial medieval, a casa de
Dürer, a Igreja de S. Sebaldo, etc. Saída para Rothenburg-ob-der-Tauber, um belo exemplo de uma
povoação medieval muito bem conservada, rodeada de muralhas e famosa pelo seu centro histórico.
Tempo livre para descobrir as suas portas, torres, a Câmara e estreitos passadiços. Almoço em restaurante
local. De tarde, continuação para Munique, capital da Baviera. A cidade, fundada pelos monges beneditinos
no século IX, atrai visitantes de todo o mundo devido à sua riqueza monumental e vida cultural ativa,
enchendo-se de turistas durante a Oktoberfest. Jantar e alojamento.
1 SET PC – MUNIQUE
Pequeno-almoço. Visita panorâmica: a Câmara, a Marienplatz, centro geográfico e social de Munique, a
Maximilianstrasse, a Cidade Olímpica, o edifício da BMW, a Igreja de S. Pedro, etc. Almoço em restaurante
local. De tarde, excursão ao sul da Baviera para visitar o Castelo de Neuschwanstein, também conhecido
como o do Rei Louco (Luís II da Baviera). Inserido numa paisagem espetacular que relembra os contos de
fadas, o castelo serviu de modelo a Walt Disney para a criação do castelo da “Bela Adormecida”. Regresso
a Munique. Jantar numa das famosas cervejarias de Munique. Alojamento.
2 SET MP – MUNIQUE – LISBOA / PORTO
Pequeno-almoço. Tempo livre. As malas podem ser guardadas no hotel com check-out até às 12:00.
Encontro no hotel pelas 13:30 e saída para almoço, e após este, transfer para o aeroporto conforme o
horário de voo. Formalidades de embarque e saída em voo com destino à sua cidade de origem. Voos do
Porto via Lisboa. Chegada.
Passageiros com destino a Lisboa:
TP 551 MUC  LIS 19:40 – 21:55

(Horários sujeitos a confirmação)

Passageiros com destino ao Porto:
TP 551 MUC  LIS 19:40 – 21:55
TP 1928 LIS  OPO 23:15 – 00:10

(Horários sujeitos a confirmação)

HOTÉIS PREVISTOS:
Hamburgo – LEONARDO HAMBURG AIRPORT NORD ou similar
Berlim – ANDEL'S BERLIN ou similar
Nuremberga – MERCURE CONGRESS ou similar
Munique – FERINGAPARK ou similar

Custos

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Q. Duplo (por pessoa): €1.755,00;

Q. Solteiro – Suplemento: €300,00.

Preços para outros sócios auxiliares:
Q. Duplo (por pessoa): €1.825,00;

Q. Solteiro – Suplemento €300,00.
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Inclui:
 Autocarro privativo para todas as visitas e transfers;
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet hotéis
conforme os hotéis indicados ou similares mediante disponibilidade no ato da reconfirmação
dos serviços terrestres;
 16 refeições, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de
acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;
sendo 1 jantar especial de despedida numa cervejaria típica de Munique com cerveja incluída;
 Guia acompanhante local de Hamburgo a Munique;
 Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa;
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção
de viagem conforme apólice que juntamos em anexo;
 Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Flash Viagens/ Guia;
 Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia;
 Assistência telefónica 24 horas;
 Condições gerais conforme programação V. Tempo Europa.
Exclui:
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

O débito será efetuado em 8 prestações nos dias 25MAI, 25JUN, 25JUL, 24AGO, 25SET,
25OUT, 23NOV e 21DEZ de 2018.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube terão um custo mínimo de €40,00 a título de Taxa
de Reserva.

Diversos

Os interessados devem inscrever-se até 26 de abril.
A 30 de abril informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

