
 
LESTE EUROPEU E ALEMANHA 

SAÍDAS GARANTIDAS 2023 

ABRIL: 13, 27 – MAIO: 11, 25 – JUNHO: 08, 22 – JULHO:  06 , 20 – AGOSTO: 03, 17, 31 – SETEMBRO: 14, 28. 

 
DIA 1 - QUINTA-FEIRA 
VIENA 
Chegada ao aeroporto, traslado para o hotel e acomodação. Jantar de boas-vindas no exclusivo 
restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas.  
 
DIA 2 - SEXTA-FEIRA 
VIENA 
Café da manhã e visita panorâmica à cidade percorrendo a “Ringstrasse“ com os seus suntuosos 
monumentos como a Ópera, o Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria 
Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro Nacional e Palácio Imperial “Hofburg“. Visitamos também 
os jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe Eugênio de Saboya, com uma vista magnífica 
da cidade, imortalizada por Canaletto em suas pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo 
centro antigo de Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung com seus 
palácios e a Praça dos Heróis, onde está o Palácio Imperial. O passeio termina com a visita ao 
interior da Catedral de Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde livre. 
 
DIA 3 – SABADO 
VIENA 
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena. Possibilidade de excursão ao famoso Vale do 
Danúbio (não incluída). 

TARIFAS EM EUROS 
Por pessoa em  quarto duplo 

€ 2870 
Suplemento individual 

€ 1120 
Por pessoa suplemento alta temporada em Munique 

setembro 14  
€   150 

    
NOTAS 
VIENA:    Devido a congressos internacionais em Viena, 
a acomodação em Maio 18,19 e Outubro 5, 6  será em 
um hotel 4 estrelas nos arredores da cidade (30   km 
do centro).  
         
JANTAR DE BOAS-VINDAS / VIENA:   Os clientes que 
chegam depois das 15:00h terão o jantar de boas-
vindas no sábado.      
       
 



 
DIA 4 – DOMINGO 
VIENA - BUDAPESTE    
Café da manhã e saída em ônibus para a Hungria, chegando ao meio-dia em Budapeste. À tarde, 
visita panorâmica a Budapest, a pérola nàs margens do Danúbio que está dividida em duas partes: 
“Buda“ onde se encontra o lado antigo da cidade, as residências da alta sociedade e as embaixadas 
e “Pest“, onde está o centro de comércio com todos os hotéis e restaurantes. Os monumentos 
mais interessantes para visitar são: o Bastião dos Pescadores e a Igreja de Matias. Hospedagem. 
 
DIA 5 - SEGUNDA-FEIRA 
BUDAPESTE 
Café da manhã e caminhada pela rua de pedestres ao edifício do Grande Mercado, que oferece a 
maior e mais rica seleção tanto de verduras e frutas frescas como de artesanato típico e produtos 
famosos da Hungria, como as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao 
hotel e hospedagem. 
 
DIA 6 - TERCA-FEIRA 
BUDAPESTE – BRATISLAVA - PRAGA  
Café da manhã e saída para Praga passando por Bratislava, capital da Eslováquia. Tempo livre 
para passeios pelo centro antigo. Continuação para Praga e hospedagem. À tarde, breve passeio 
percorrendo o caminho que nos tempos medievais os reis faziam após a coroação na Catedral de 
São Vito. Oportunidade para apreciar as mais belas vistas da cidade e conhecer os núcleos mais 
antigos de Praga. 
 
DIA 7 - QUARTA-FEIRA 
PRAGA      
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos monumentos históricos 
mais interessantes da cidade como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional e também visita ao 
interior do Castelo de Praga. Numa pequena caminhada a pé vemos a famosa Praça da Cidade 
Antiga com seu relógio astronômico, a igreja gótica da Virgem de Tyn e a famosa Ponte Carlos. 
Tarde livre e hospedagem. 
 
DIA 8 - QUINTA-FEIRA 
PRAGA 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem em Praga. 
 
DIA 9 - SEXTA-FEIRA 
PRAGA – DRESDEN - BERLIM 
Café da manhã e saída para Dresden, uma das cidades mais belas da Alemanha, situada às 
margens do rio Elba, chamada também de ‘a Florença do Elba‘, que sofreu grandes danos durante 
bombardeio da aviação norte-americana, mas atualmente recuperou sua antiga beleza 
arquitetônica. É digna de nota a jóia barroca de Zwinger, a Ópera de Semper e a Igreja da Corte. 
Continuação da viagem para Berlim. Hospedagem. 
 
DIA 10 – SABADO 
BERLIM 
Café da manhã e visita panorâmica à cidade, na qual se destacam as famosas avenidas de 
Kurfürstendamm, Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã, praça 
Alexanderplatz, Universidade de Humboldt e Museu de Pérgamo. Ao finalizar a visita oferecemos 
um passeio de barco pelo rio Spree, a melhor forma de admirar esta bonita cidade e seus belos 

VALE DO DANÚBIO: Nas duas primeiras saidas de abril 
e última de outubro o percurso será feito em ônibus e 
não em barco, pois devido a corrente fluvial nestes 
períodos o Danúbio não é navegável.  
   
BUDAPESTE:    Nos feriados húngaros em que o prédio 
do Grande Mercado esteja   fechado (10/abril, 
01/maio, 19/junho e 23/outubro), está previsto como 
alternativa que o grupo faça a excursão   para San 
Andres.   
 

FORMA DE PAGAMENTO: 
Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista 
(sem o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% em 
até 5 vezes sem juros com cartões de crédito Visa, 
MasterCard e Diners. A Rota da Seda Viagens e 
Turismo reserva-se o direito de alterar a forma de 
pagamento sem aviso prévio a qualquer momento 
antes do recebimento do sinal. 
 

HOTEIS PREVISTOS 
(Ou similares na categoria indicada em cada   

VIENA: 
LINDNER AM BELVEDERE * * * * 

PARKHOTEL SCHÖNBRUNN * * * *     
BUDAPESTE: 

NOVOTEL DANUBE * * * * 
PRAGA: 

HERMITAGE  * * * *  
BERLIM: 

CROWNE PLAZA POTSDAMER PLATZ  * * * * (*) 
FRANKFURT: 

MARITIM * * * *  (*)     
HEIDELBERG: 

MARRIOTT  * * * * (*) 
INNSBRUCK: 

AC HOTEL INNSBRUCK  * * * * (*) 
MUNIQUE: 

NOVOTEL MÜNCHEN CITY  * * * *  
 

OS PREÇOS INCLUEM: 
• Carregadores nos hotéis 
• Guia acompanhante em espanhol (com 

conhecimentos de português)      
• 16 noites com café da manhã tipo buffet 
• Jantar de boas-vindas 
• Passeio em barco pelo rio Spree em Berlim 

 
 
 



edifícios e pontes. Tarde livre e hospedagem. 
  
DIA 11 – DOMINGO 
BERLIM - FRANKFURT                                         
Café da manhã e saída para Frankfurt passando pela cidade de Weimar, capital da Turíngia, que 
conserva ainda hoje  muito  de  seu  caráter  medieval. É digna de menção a Igreja Paroquial (1500)  
no  centro  da  praça  que  abriga  um  coreto  começado  por  Lukas Cranach  O  Velho,  o  Teatro  
Nacional  Alemão,  no  qual  a  Assembléia Constituinte  redigiu  a  constituição da República Alemã 
em 1914. Continuação para Frankfurt. Hospedagem. 
 
DIA 12 - SEGUNDA-FEIRA 
FRANKFURT - HEIDELBERG 
Pela manhã, saída para Rüdesheim, cidade típica nàs margens do rio Reno. Embarque  em  cruzeiro  
fluvial  que passa  por  encantadoras  paisagens seguindo  para  a  localidade  de  Sankt 
Goarshausen,  onde  desembarcamos. Continuação para Heidelberg, a cidade  universitária  mais  
antiga  da  Alemanha. Com sua romântica atmosfera tirada de um conto de fadas e sua idílica 
localização entre florestas e vinhedos bem ao lado do rio Neckar, combina vida estudantil, becos 
pitorescos, locais  românticos  e  jovens,  cultura  e monumentos  impressionantes.  Acomodação 
em Heidelberg. 
 
DIA 13 - TERCA-FEIRA 
HEIDELBERG - INNSBRUCK 
Café da manhã e saída para a fronteira da Suíça com Alemanha, onde está localizada a ilha de 
Mainau, um lugar único do Lago de Constança, famoso por seus 20.000 tipos de plantas, que 
inclui  flores  exóticas  únicas,  além  de animais que raramente associaríamos à região dos Alpes. 
Visita a um grande jardim de 45 hectares, onde a diversidade e esplendor das plantas em floração 
merecem uma visita obrigatória. Entre as principais atrações de Mainau se destacam também a 
escadaria italiana em forma de cachoeira e flores, as coníferas e sequoias gigantes, e os jardins 
de frutas tropicais. À tarde, saída para Innsbruck e acomodação. 
 
DIA 14 - QUARTA-FEIRA 
INNSBRUCK    
Café  da  manhã  e  visita  panorâmica incluindo  o  mausoléu  do  imperador Maximilian e o centro 
antigo, onde se destaca o famoso “Telhado de Ouro“. Depois,  saída  para  o  Lago  Achen,  o maior 
nas montanhas tirolesas. Breve parada na pitoresca cidade de Pertisau, nas margens do lago, para 
apreciar as mais belas vistas. Tarde livre para compras. Hospedagem. 
 
DIA 15 - QUINTA-FEIRA 
INNSBRUCK - MUNIQUE 
Café da manhã e em seguida visita ao Castelo de Neuschwanstein, construído pelo rei Ludwig II 
de Bavária, mais conhecido  pelo  apelido  de “Rei  Louco“.  A  construçao  foi  inspirada  nos 
castelos  medievais  dos  “Cavaleiros Teutônicos“  e  seus  salões  aludem  a mitos,  fábulas  e  
lendas.  Em  seguida, visita ao Palácio de Linderhof, o me- nor dos três palácios construídos por 
Ludwig  ll  da  Bavária,  que  pretendia emular o Castelo de Versailles. À tarde, continuação  da  
viagem  para  Oberammergau,  célebre  por  seu  Auto  da Paixão,  que  data  de  1633  e  é  
representado a cada 10 anos, Em seguida, visita também à Abadia Beneditina de Ettal,  fundada  
pela  Casa  de  Wittelsbacher.  Continuação  para  Munique passando pela parte alpina da Baviera 
e pelo famoso Lago Tegernsee. 
 
 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
• Passagens aéreas de voos domésticos ou 

internacionais que não estejam mencionados no 
tour; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto 
turístico se faz necessário, nem serviço de 
despachante; brasileiros estão isentos de 
necessidade de visto turístico para estes países, 
desde que a permanência seja menor ou igual a 
noventa dias e que o passaporte tenha validade 
mínima de três meses a contar da data de saída do 
território de cada um deles; 

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje sem 
seguro de viagem!), que deve ser contratado 
separadamente; 

• Refeições não citadas no roteiro; 
• Serviço de guarda-volumes nem de carregadores de 

bagagem  em aeroportos; 
• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-

vouchers, capa de passaporte nem nenhum outro 
brinde; 

• Nenhum material impresso (toda a documentação de 
viagem é enviada apenas eletronicamente); 

• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, atividades 
e refeições OPCIONAIS que venham a ser oferecidos 
pelo guia; 

• Direito de fotografia e filmagem nas atrações 
visitadas em que ele é cobrado à parte; 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas adicionais 
em hotéis, bebidas nas refeições, telefonemas, táxi 
etc., sendo estas de responsabilidade exclusiva do 
passageiro; 

• Gorjetas para o guia e para o motorista (sempre a 
critério do passageiro, mas tradicionalmente 
esperadas em qualquer país). 

 



DIA 16 - SEXTA-FEIRA 
MUNIQUE  
Café  da  manhã  e  visita  panorâmica à capital da Bavária, nas margens do rio  Isar  e  na  base  
norte  dos  Alpes. Destaque para a Catedral de Nossa Senhora, austera  construção  do  gótico 
tardio,  igreja  gótica  do  Espírito  Santo, igreja de São Miguel e São Nepomuceo.  De  fama  
mundial  é  a  Antiga Pinacoteca,  por  sua  coleção  de  pinturas  da  escola  flamenca-holandesa, 
alemã e francesa e a Gliptoteca com esculturas  antigas  da  Assíria,  Egito, Grécia e Roma. 
Visitamos também os jardins do Palácio das Ninfas. Tarde livre. Acomodação em Munique. 
 
DIA 17 – SABADO 
MUNIQUE     
Café da manhã e fim dos nossos serviços.(o traslado para o aeroporto não está incluído). 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
1) A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota da Seda Viagens e Turismo no momento do recebimento do sinal, e 
a inscrição é efetivada no momento do recebimento pela Rota da Seda Viagens e Turismo da integralização do pagamento e do contrato de aquisição de 
programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as páginas dentro do prazo estipulado. O pagamento do sinal pelo passageiro implica 
sua aceitação integral do programa, dos preços, das formas de pagamento, das presentes observações, das dicas de viagem e do contrato anexo. 
2) Os preços deste tour estão fixados em euros, e serão convertidos para reais pelo câmbio do euro turismo a ser informado pela Rota da Seda Viagens e 
Turismo no dia do pagamento do sinal. Não serão aceitos pagamentos em moeda estrangeira. 
3) A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as páginas, da autorização de débito original 
corretamente preenchida e assinada sem rasuras, da fotocópia legível da frente e do verso do cartão de crédito usado para o pagamento, da carteira de 
identidade e do CPF do seu titular, deve ser feita à Rota da Seda Viagens e Turismo no prazo máximo de 1 semana após o pagamento do sinal. A não 
observação desse prazo, bem como a entrega de documentos incompletos, rasurados, incorretamente preenchidos ou sem assinatura válida, serão 
consideradas desistência do tour, com o consequente cancelamento dos serviços solicitados e aplicação da multa de cancelamento. 
4) O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda Viagens e Turismo. 
5) Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo (inclusive de saúde) até trinta dias antes do início do tour, será cobrada multa 
de 20% (vinte por cento) do valor total do tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de trinta dias do início do tour, a multa será acrescida de 
todo e qualquer valor a qualquer título que comprovadamente venha a ser cobrado da Rota da Seda pelo fornecedor. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
No momento da reserva, é imprescindível encaminhar as cópias das principais páginas do seu passaporte (válido por mais de seis meses a contar da data 
de saída do passageiro do último país visitado) onde constam: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, número do passaporte com data de 
emissão e validade, endereço completo, número de CPF. 
BAGAGENS: 
Nas viagens de ônibus, cada viajante poderá viajar com até uma unidade de bagagem de tamanho médio com peso máximo de 30 quilos. O excesso de 
bagagem será aceito sempre e quando a capacidade de carga do veículo o permitir e com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada caso a caso, 
podendo ser recusado sempre a critério do guia ou do motorista do ônibus. A bagagem não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido para 
todos os efeitos que o passageiro deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja a parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e que é 
transportada pelo passageiro por sua conta e risco, sem que a Rota da Seda Viagens e Turismo possa ser obrigada a responder contratualmente pela perda 
ou danos que possa sofrer, seja qual for a razão. 
 

 

 


