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Nossas dicas

Amo Viena no inverno, a cidade oferece muitas ati-
vidades. O que eu mais gosto é de patinar no gelo, 

na pista que fica ao lado da bela prefeitura. Eu gosto 
de ir patinar ao pôr do sol quando todas as luzes se 
acendem, é muito lindo. Não se esqueça de vestir 

roupas quentes.
Stefan

Viena

A rota romântica entre Würzburg e Füssen fascina 
no verão e no inverno. Em dezembro, ao longo do 

caminho, as pequenas cidades oferecem alguns dos 
mercados mais pitorescos da Alemanha. Entre eles 
Rothenburg, Dinkelsbühl, Nördlingen e Landsberg. 

No final da rota, fica o Castelo Neuschwanstein, com 
os Alpes nevados ao fundo. Um sonho de inverno!

Sünje

Rota Romântica

Meu mercado de Natal favorito na Alemanha é o 
Striezelmarkt, em Dresden. A atmosfera é mágica. 

Uma das iguarias tradicionais que recomendo expe-
rimentar é a tradicional Christstollen, que é um pão 
doce com uma massa enriquecida com especiarias e 

frutas cristalizadas. Delicioso!

Narcisa

„Striezelmarkt“

Meu mercado natalino favorito na Alemanha é o de 
Friburgo. Eu realmente gosto da ambiente idílico e 
de que tudo é mantido bem pequeno. Eu particu-
larmente gosto de diversidade culinária. Para mim, 

vinho quente nunca deve faltar. Nada é mais agradá-
vel do que aquecer as mãos no copo a temperaturas 
abaixo de zero e apreciar o aroma de canela, frutas 

cítricas e vinho tinto ou branco quente.

Francisca

Friburgo

Algo muito especial para mim, é ver o Papai Noel 
voar em Montreux. Quando o Papai Noel no seu 
trenó atravessa o Holzfällerdorf e a praça central, 

os olhos de todas as pessoas brilham, não importa 
a idade.

Giuliana

Papai Noel em Montreux

Pratique caiaque de inverno em Interlaken (Lago 
Brienz): fuja das pistas de esqui lotadas por um 

momento para apreciar o ambiente mágico e calmo, 
com algumas das vistas mais impressionantes do 

Lago Brienz do seu caiaque, cercado por montanhas 
cobertas de neve. Neve que é maravilhosamente 

refletida na água.

Interlaken

Uma das atividades que mais gosto no inverno é 
descer de uma montanha em trenó. Um local ideal 
para fazer isso é no sopé dos Alpes, por exemplo na 
região de Allgäu. Sem dúvida uma experiência única 

e cheia de emoção.
Eduardo

Região de Allgäu

Alemanha

Suiça

Áustria

Castelo Hohenschwangau, Füssen / Alemanha

Lara



Preços 

Preços por pessoa em €.

Saídas Garantidas
Datas 2022
Dezembro 04: .......................................1.165,-
Suplemento individual: ...........................419,-
Desc. terceira pessoa em cama extra: ...... 5 %

Prenight em Frankfurt 
em duplo ...................................................75,-
em individual...........................................125,-
em triplo ....................................................65,-
Saídas garantidas a partir de 2 pessoas!

Alternativa: Viagens Privadas
Datas 2022/23 no inverno
Saídas: Diariamente
N° de participantes
2  ...........................................................3.925,-
4 ...........................................................2.625,-
6 ...........................................................2.025,-
Suplemento individual: ...........................355,-
Viagem exclusiva para 2, 4, 6 pessoas ou 
grupos!

com suas barraquinhas decoradas, vendas 
de artesanato, além de alegrar o paladar 
com os doces de Natal e com o „Glühwein“ 
(vinho quente com especiarias), entre ou-
tras especialidades regionais. Hospeda-
gem no Congress Hotel Mercure Nürnberg 
An Der Messe****. 
 
  Nuremberg - Dresden

De manhã, city tour em Nuremberg. 
Durante este passeio, vamos visitar a parte 
antiga da cidade, onde a maioria dos monu-
mentos de interesse turístico estão localiza-
dos. Admire o castelo, um dos mais import-
antes palácios imperiais da Idade Média. 
Sua posição elevada oferece vistas incríveis 
da cidade. A tarde, traslado para Dresden. 
Dresden é um dos principais centros turísti-
cos da Alemanha, tanto pela sua localização 
geográfica, ás margens do Elba e as portas 
da Suíça Saxon, quanto pelo seu extraordi-
nário patrimônio arquitetônico e artístico. 
Hospedagem no Holiday Inn Dresden - Am 
Zwinger****.

  Dresden
Pela manhã uma visita especial, onde 

irá aprender tudo sobre a „Christstollen“ de 
Dresden (pão doce típico de Natal). Depois 
city Tour pela cidade. Pela tarde, visita ao 
famoso mercado natalino “Striezelmarkt”. 
A origem deste mercado aconteceu em 
1434, com a permissão do Principe-Eleitor 
Federico II. O mercado possui este nome 
“Striezelmarkt” devido ao pequeno bolo 
chamado “Strutzel” ou “Striezel” também 
é uma especialidade da cidade de Dresden. 
Hospedagem no Holiday Inn Dresden - Am 
Zwinger****.

  Dresden - Berlim 
Pela manhã continuação da viagem à 

Berlim. A capital alemã é uma das cidades 
mais importante e mais dinâmicas da Euro-
pa. Berlin seduz por sua extraordinária va-

3

4
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  Frankfurt
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e 

traslado ao hotel. Resto do dia livre a sua 
disposição. Frankfurt é o centro financeiro 
e comercial da Alemanha. Nesta época do 
ano, a cidade conta com vários mercados 
natalinos. Nós aconselhamos aproveitar seu 
tempo livre para conhecer Römerberg, Paul-
platz, Mainkai, Hauptwache e a Friedrich-
Stoltze-Platz. Também se pode aproveitar 
a oportunidade desta chegada à Frankfurt 
para visitar a casa do célebre poeta alemão 
Goethe ou fazer compras na famosa rua co-
mercial “Zeil”. Hospedagem no Maritim Ho-
tel Frankfurt****.

1   Frankfurt - Rothenburg ob der Tauber 
- Nuremberg

Saída de Frankfurt para Rothenburg ob 
der Tauber, a cidade mais bonita da famo-
sa “Rota Romântica”. Suas ruas estreitas 
e casas antigas fazem recordar os tempos 
medievais. Visita à cidade e ao mercado de 
Natal. À tarde, traslado para Nuremberg, ci-
dade histórica e cultural com muito charme, 
principalmente no inverno. Passeie pelo 
centro histórico e suas praças repletas pela 
atmosfera mágica de final de ano. O merca-
do de Natal em Nuremberg, o „Christkind-
lesmarkt“, é o mais famoso da Alemanha. 
Com uma história de quase 400 anos, atrai a 
cada ano mais de dois milhões de visitantes 

2

 R Visita aos Mercados de Natal mais bonitos da Alemanha
 R Berlim, capital da Alemanha
 R Degustação de vinho quente

Mercados de Natal

Saídas Garantidas 
7 Dias de Frankfurt a Berlim
Datas 2022: 04 de Dezembro

Este programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus  

 de turismo durante todo o roteiro
 . Guia bilíngue espanhol-português   

 do dia 2 ao dia 6 (motorista-guia   
 para grupos com menos de 8 pessoas)
 . Traslado de chegada do aeroporto de  

 Frankfurt ao hotel do tour
 . Traslado de saida do hotel  

 ao aeroporto de Berlim
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis  

 mencionados ou similares
 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o programa  

 indicado
 . Visita temática sobre fabricação do   

 “Christstollen” de Dresden
 . Subida à torre da televisão
 . Degustação de vinho quente com  

 biscoitos de gengibre

riedade de monumentos e pela riqueza de 
sua vida cultural. A noite, visita ao mercado 
natalino nesta cidade. Hospedagem no Hotel 
NH Kurfürstendamm Hollywood Media****.

  Berlim 
Pela manhã, te espera uma subida 

espetacular da torre de televisão, podendo 
desfrutar de uma vista maravilhosa sobre 
a capital da Alemanha. Depois conhecera 
seus lugares mais representativos, como 
a Avenida „Unter den Linden“, restos do 
muro e o Portão de Brandenburgo. Tam-
bém poderá descobrir a parte mais moder-
na da cidade, como o Parlamento alemão e 
a Praça de Potsdam. Tarde livre para visitar 
Berlin, por sua conta podendo assim apro-
veitar o útlimo dia de viagem pela Aleman-
ha seu encanto natalino. Hospedagem no 
Hotel Hollywood Media****.

  Berlim 
Depois do café da manhã, traslado para 

o aeroporto de Berlim.

6

7

7 Dias 

de Frankfurt 

a Berlim
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nuação da viagem à cidade de Munique. 
Hospedagem no Hotel Holiday Inn Munich  
City Center****.

  Munique    
Depois do café da manhã, visita das 

principais atrações conhecidas da cidade, 
finalizando na praça principal “Marienplatz” 
para admirar a prefeitura com seu famoso 
carrilhão. Munique, capital do estado fede-
ral da Bavária, é famosa pela sua “Festa da 
Cerveja” que é festejada no mês de setem-
bro. À noite, celebre com um jantar de Ré-
veillon num restaurante em Munique. Ho-
spedagem no Hotel Holiday Inn München 
City Center****.

  Munique
Manhã livre. À tarde, excursão aos 

arredores de Munique para visitar, por ex. 
o Allianzarena, o Olympiapark e o Palácio 
Nymphenburg. Durante a noite poderá 
desfrutar um jantar típico. Hospedagem no 
Hotel Holiday Inn Munich City Center ****.

5

6

  Frankfurt
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e 

traslado ao hotel. Restante do dia livre a sua 
disposição. Frankfurt o centro financeiro e 
comercial da Alemanha, está marcada pe-
los seus contrastes fascinantes entre o mo-
derno e o histórico. Hospedagem no Hotel  
Mövenpick Frankfurt City****.

  Frankfurt - Heidelberg - 
Floresta Negra - Freiburg 

Pela manhã traslado à cidade de Heidelberg 
para visitar ao seu famoso castelo. Logo pass-
eio pelo centro histórico. Heidelberg, a cidade 
universitária mais antiga da Alemanha, é um 
dos lugares mais visitados devido à sua locali-
zação idílica às margens do rio Neckar. Conti-
nuamos o nosso roteiro até Freiburg. Explore 
esta adorável cidade e visite a sua famosa 
torre da igreja, conhecida como “a mais bela 
torre do Cristianismo”. Jantar e hospedagem 
no Novotel Freiburg am Konzerthaus****.

1

2

   Freiburg - Floresta Negra - Titisee - 
Lindau - Kempten

Após o café da manhã, viagem para a famo-
sa região da Floresta Negra com suas paisa-
gens de tirar o fôlego. Parada no Lago Titi. 
Viagem à pequena ilha de Lindau no Lago 
de Constança, da qual terá uma vista ma-
ravilhosa dos Alpes. Continuação do roteiro 
até Kempten. Hospedagem no bigBox Hotel 
Kempten****.

  Kempten - Neuschwanstein - 
Wieskirche - Oberammergau - 

Abadia de Ettal - Munique
O dia começa com uma visita ao castelo 
de Neuschwanstein, construído por Luís II, 
o famosos Rei Louco. Ao meio-dia viagem 
a Oberammergau, aldeia famosa pela sua 
representação da Paixão de Cristo e pelo 
seu artesanato. No caminho visita à Igreja  
Wieskirche (UNESCO). Depois breve pa-
rada na abadia beneditina de Ettal. Conti-

3

4

 R 2 castelos românticos
 R Jantar de Réveillon

Alemanha Romântica com 
Réveillon em Munique

Munique / Alemanha

Réveillon em Munique / Alemanha

  Munique - Rothenburg ob der 
Tauber - Frankfurt   

Depois do café da manhã saída para Ro-
thenburg ob der Tauber, uma das cidades 
mais bonitas e antigas da “Rota Românti-
ca”. Passeio pela cidade dos sonhos para 
os românticos. Continuação da viagem a 
Frankfurt. O tour termina no aeroporto de 
Frankfurt por volta das 19h. Depois trasla-
do ao Hotel Mövenpick Frankfurt City para 
os passageiros que têm noites adicionais.

7

Saídas Garantidas 
7 Dias de/a Frankfurt

Datas 2022: 27 de Dezembro

Este programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus  

 de turismo durante todo o roteiro
 . Guia de língua espanhola durante todo  

 o roteiro (motorista-guia para grupos de  
 menos de 8 pessoas)
 . Traslado de chegada do aeroporto de  

 Frankfurt ao hotel do tour 
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis  

 mencionados ou similares
 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o  

 programa indicado
 . Jantar  de Réveillon 
 . Jantar típico bávaro em Munique
 . Entradas aos castelos de Heidelberg  

 e Neuschwanstein

Preços 

Preços por pessoa em €.

Saídas Garantidas
Dezembro 27: .......................................1.175,-
Suplemento individual: ...........................345,-
Desc. terceira pessoa em cama extra: ...... 5 %
Suplemento meia pensão: ......................245,-

Prenight em Frankfurt 
em duplo ...................................................79,-
em individual...........................................129,-
em triplo ....................................................69,-
Saídas garantidas a partir de 2 pessoas! 

Alternativa: Viagens Privadas
Datas 2022/23 no inverno
Saídas: Diariamente
N° de participantes
2  ...........................................................3.895,-
4 ...........................................................2.575,-
6 ...........................................................2.029,-
Suplemento individual: ...........................295,-
Viagem exclusiva para 2, 4, 6 pessoas ou 
grupos!
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nuação da viagem à cidade de Innsbruck 
na Áustria, localizada no vale do rio Inn e 
no meio da cordilheira dos Alpes. Hos-pe-
dagem no Hotel Grauer Bär****.

  Innsbruck - Munique  
Depois do café da manhã, fará um Pass-

eio turístico por Innsbruck. A capital do Tirol 
oferece uma arquitetura moderna e edifícios 
históricos os quais convidam a fazer uma via-
gem fascinante ao passado da família Habs-
burger. Após o almoço, traslado a Munique. 
Hospedagem no Hotel Holiday Inn Munich 
City Center****.

  Munique
Visita das atrações conhecidas da cida-

de, finalizando na praça principal “Marien-
platz” para admirar a prefeitura com seu 
famoso carrilhão. Munique, a capital do es-
tado da Baviera é famosa pela sua Festa da 
Cerveja “Oktoberfest”, que é comemorada 
no mês de setembro. Tempo livre. Duran-

5

6

  Frankfurt
Chegada ao aeroporto de Frankfurt e 

traslado ao hotel. Resto do dia livre à sua 
disposição. Frankfurt, o centro financeiro e 
comercial da Alemanha, está marcada pe-
los seus contrastes fascinantes entre o mo-
derno e o histórico. Hospedagem no Hotel  
Mövenpick Frankfurt City****.

  Frankfurt - Heidelberg - Triberg - 
Villingen-Schwenningen 

(Floresta Negra)
Pela manhã traslado à cidade de Heidelberg 
para visitar o seu castelo famoso. Logo depois, 
passeio pelo centro histórico. Heidelberg, a ci-
dade universitária mais antiga da Alemanha, é 
um dos lugares mais visitados devido à sua lo-
calização idílica às margens do rio Neckar. A via-
gem continua pela Rota Alta da Floresta Negra, 
com paisagens impressionantes, como o Lago 
Mummel onde fará uma breve parada. Em Tri-
berg verá o maior relógio cuco do mundo. Em 
seguida, viagem para Villingen-Schwenningen. 
Passeio pela típica cidade da Floresta Negra. 
Hospedagem no Hotel Dormero ****.
 

1

2

  Villingen-Schwenningen - 
Cataratas do Reno - Lindau - Füssen

Após o café da manhã, irá para o sudeste, 
onde fará uma parada em Schaffhausen, na 
Suíça. Lá visitará as Cataratas do Reno, uma 
das mais impressionantes da Europa. A viagem 
continua à pequena ilha de Lindau, no Lago de 
Constança, da qual terá uma vista maravilhosa 
dos Alpes. Depois, viagem a Füssen, o ponto 
mais ao sul da “Rota Romântica”. Hospedagem 
no Best Western Plus Hotel Füssen****.

  Neuschwanstein - Wieskirche - 
Oberammergau - Linderhof - 

Abadia de Ettal - Innsbruck
O dia começa com uma visita ao Castelo de 
Neuschwanstein, construído por Luís II, o 
famosos Rei Louco. Ao meio-dia viagem a 
Oberammergau, aldeia famosa pela sua re-
presentação da Paixão de Cristo e pelo seu 
artesanato. No caminho visita da Igreja Wies-
kirche (UNESCO). Pela tarde visita do Palácio 
de Linderhof. Este é um dos três castelos 
construídos pelo rei Luís II da Baviera e o úni-
co onde viveu por mais tempo. Depois breve 
parada à Abadia Beneditina de Ettal. Conti-

3

4

 R Uma mistura entre cidades modernas e tradicionais com belas paisagens 
 R Deixe-se encantar pelo mundo dos Alpes: com uma parada na Suíça e uma noite na Áustria
 R Conheça o famoso Castelo de Neuschwanstein, conhecido como Castelo da Cinderela

Alemanha Romântica

Heidelberg / Alemanha

Castelo de Neuschwanstein, Füssen / Alemanha

te a noite desfrutará de um jantar típico. 
Hospedagem no Hotel Holiday Inn Munich 
City Center****.

  Munique - Rothenburg ob der Tauber 
- Frankfurt

Depois do café da manhã saída a Rothen-
burg ob der Tauber, uma das cidades 
mais bonitas e antigas da “Rota Românti-
ca”. Passeio pela cidade dos sonhos para 
os românticos. Continuação da viagem a 
Frankfurt. O tour termina no aeroporto de 
Frankfurt por volta das 19h. Depois trasla-
do ao Hotel Mövenpick Frankfurt City para 
os passageiros que têm noites adicionais.

7

Saídas Garantidas 
7 Dias de/a Frankfurt

Este programa inclui:
 . Transporte em carro, minivan ou ônibus  

 de turismo durante todo o roteiro
 . Guia de língua espanhola durante todo  

 o roteiro (motorista-guia para grupos de  
 menos de 8 pessoas)
 . Traslado de chegada do aeroporto de  

 Frankfurt ao hotel do tour 
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis  

 mencionados ou similares
 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Visitas e excursões segundo o  

 programa indicado
 . Jantar típico bávaro em Munique
 . Entradas aos castelos de Heidelberg,  

 Neuschwanstein e Linderhof

Preços 

Preços por pessoa em €.

Saídas Garantidas
Datas 2022/2023

2022
Outubro 09 / 16* .................................1.125,-
Novembro 20* .....................................1.125,-
Dezembro 27** ........................  ver página 11

Suplemento individual: ...........................345,-
Desc. terceira pessoa em cama extra: ...... 5 %
Suplemento meia pensão: ......................245,-

Saídas garantidas a partir de 2 pessoas!
* Datas com guía bilíngue espanhol/português
** Data com itinerário diferenciado, 
ver página 10

Prenight em Frankfurt 
em duplo ...................................................79,-
em individual...........................................129,-
em triplo ....................................................69,-
Saídas garantidas a partir de 2 pessoas!

Alternativa: Viagens Privadas
Datas 2022/23 no inverno
Saídas: Diariamente
N° de participantes
2  ...........................................................3.385,-
4 ...........................................................2.159,-
6 ...........................................................1.645,-
Suplemento individual: ...........................335,-
Viagem exclusiva para 2, 4, 6 pessoas ou 
grupos!

Castelo de Neuschwanstein, 
Füssen / Alemanha

Sa
íd

as
 G

ar
an

tid
as

Vi
ag

en
s d

e 
Tr

em
Fo

ra
 d

as
 ro

ta
s t

ra
di

ci
on

ai
s

Ex
pe

riê
nc

ia
s ú

ni
ca

s
Vi

ag
en

s e
m

 F
am

íli
a

Es
ca

pa
da

s
Vi

ag
en

s d
e 

Lu
xo

1110



Preços 

Preços por pessoa em € 

Saídas: Diariamente 
Mín. 2 pessoas 

  Goslar - Harz - Dessau   
Depois de um curto trajéto de carro, em-

barcará no trem até o topo da montanha Bro-
cken (1.125 m) na cordilheira do Harz. Depo-
is, continuação para Dessau com sua famosa 
Bauhaus (UNESCO). Aqui também encontrará 
outro patrimônio cultural da UNESCO: “O Rei-
no dos Jardins“ –  mais de 140 km² de jardins 
encantadores e belos castelos encravados às 
margens do rio Elba e Mulde.

    Dessau - Wittenberg - Lübbenau    
À tarde, o passeio continua até Witten-

berg, para visitar o maior museu do mundo 
sobre a história da Reforma e a igreja Schloss-
kirche, onde se encontra o túmulo de Martinho 
Lutero. Hospedagem em Lübbenau.  

  Lübbenau - Potsdam - Berlim
Aqui o rio Spree se divide em mais de 300 

riachos diferentes, como um labirinto, pelos 
quais se fará um passeio inesquecível de canoa 
para descobrir a reserva natural com suas al-
deias e granjas. Depois, visita a Potsdam, para 
admirar o belo parque e o palácio de Sanssouci 
(UNESCO). À tarde, chegada a Berlim. 

5

6

7

  Frankfurt - Limburg - Koblenz - Colônia
Pela manhã, saída para Limburg. Visite a 

catedral e o centro histórico. Continuação
para o “Deutsches Eck” (o canto alemão),
onde o rio Mosela se une ao rio Reno, nas pro-
ximidades de Koblenz. Depois, cruzará o rio em 
um teleférico panorâmico que permite ter uma 
vista espetacular. Visita da fortaleza de Ehren-
breitstein, a segunda maior fortaleza da Euro-
pa.

  Colônia - Essen
Colônia, a grande metrópole do Rio Reno, 

é a quarta cidade da Alemanha pela sua po-
pulação e uma das mais ilustres pela sua arte, 
história e tradição. As pontas da catedral gótica 
(patrimônio pela UNESCO) dominam esta anti-
ga cidade alemã que possui inumeros tesouros 
artísticos, famosos museus e uma vida cultural 
muito ativa.

1

2

  Essen - Münster 
Depois do café da manhã, visite o museu 

de Zollverein (patrimônio cultural UNESCO), em 
Essen. Uma antiga mina considerada a maior e 
mais moderna planta de mineração de carvão 
mineral do mundo. Em
seguida, saída para Münster. Esta cidade pos-
sui um precioso centro histórico e um encanto 
especial.

  Münster - Hamelin - Goslar 
Pela manhã, saída para Hamelin. Reviva o 

conto do famoso flautista, passando pela Gran-
de Rota Alemã dos Contos de Fadas.   Igual-
mente fascinante é o centro histórico de Goslar 
(UNESCO), com suas 47 igrejas e capelas que 
marcam a imagem desta cidade incrível. Além 
disso, existe a possibilidade de visitar as minas 
de Rammelsberg (UNESCO). 

3

4

 R Conheça o „Deutsches Eck“ (a esquina da Alemanha), onde o rio Mosela se une ao rio Reno
 R Mina Zollverein em Essen (UNESCO), um patrimônio de 150 anos de história industrial
 R Passeio de barco pelo rio Spree

Alemanha diferente

Viagens Privadas | Selfdrive
 Temporada: 01.06.2022 - 31.03.2023

Saídas: Diariamente

Este programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis  

 da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis

Viagem Privada:
 . Transporte em carro ou minivan durante  

 todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa ou  

 espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o programa  

 indicado
 . Entradas ao castelo Eltz (Abr-Out), o  

 museu Zollverein em Essen, a Bauhaus  
 em Dessau, a casa de Lutero em Witten- 
 berg e para o palácio Sanssouci em  
 Potsdam
 . Viagem de trem para o cume do Brocken
 . Passeio de barco pelo rio Spree

Selfdrive:
 . Um carro de aluguel na categoria  

 econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos para  

 conhecer as condições)
 . Assistência em português ou espanhol  

 para a entrega do carro no dia da chegada

Não inclui (Selfdrive) 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Importante 
Cartão de crédito obrigatório (Selfdrive),  
Carro automático por solicitação, É necessária 
uma máscara de proteção. Será obrigatório 
fornecer seus dados pessoais para alguns 
locais de interesse

Colônia

Goslar

N° de 
part.

Viagem privada 
(com guia)

3**** 4**** 4-5*****

2 3.689,- 4.085,- 4.229,-

4 2.399,- 2.729,- 2.855,-

6 1.815,- 2.115,- 2.259,-

Supl. 
individual

295,- 345,- 269,-

N° de 
part.

Selfdrive 
(sem guia)

3**** 4**** 4-5*****

2 1.255,- 1.299,- 1.455,-

4 1.189,- 1.239,- 1.385,-

6 999,- 1.055,- 1.199,-

Supl. 
individual

295,- 345,- 269,-

Potsdam

Wittenberg
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Hamburgo

  Hamburgo
Chegada ao aeroporto e traslado para o 

hotel. A excursão começa com uma visita pano-
râmica desta cidade que deve sua fama mund-
ial à elegância de suas antigas avenidas, ao seu 
enorme porto, o segundo maior da Europa, e 
ao peculiar bairro portuário de St. Pauli.

  Hamburgo - Bremen - Hamburgo
Visita à cidade hanseática de Bremen, 

berço do famoso conto dos irmãos Grimm “Os 
Músicos de Bremen”. O centro antigo da cida-
de oferece diversas atrações como a Catedral, 
a rua Böttcherstrasse, além da Praça do Merca-
do e da Estátua de Rolando que fazem parte da 
lista do Patrimônio Mundial da Humanidade da 
UNESCO. Outra visita de grande interesse é o 
bairro Schnoor, a parte mais antiga de Bremen. 
Pela tarde retorno a Hamburgo.

1

2

    Hamburgo - Lübeck - Schwerin
Saída para Lübeck. Com mais de 1000 anos 

de história, Lübeck foi um dos centros mais im-
portantes da liga hanseática e uma das cidades 
mais ricas da Europa durante a Idade Média. 
O centro histórico, rodeado pela água, foi de-
clarado Patrimônio Cultural pela UNESCO. Mo-
numentos como o Holstentor (a porta Holsten) 
caracterizam a bela imagem da cidade. Pela 
tarde, continuação para Schwerin, cujas ab-
undantes águas e bosques, diversos tesouros 
culturais e um fascinante centro histórico, são 
algumas de suas principais características. 

  Schwerin - Wismar - 
Bad Doberan - Rostock

Visita ao maravilhoso Castelo de Schwerin, 
localizado em uma ilha no centro da cidade. 
Continuação para a cidade de Wismar, que foi 

3

4

 R Cidades hanseáticas do Norte
 R Lübeck com seu centro histórico: uma das cidades mais ricas da Europa durante  
 a Idade Média
 R Descubra as falésias brancas da Ilha Rügen durante um passeio de barco

As Pérolas do Norte

Viagens Privadas | Selfdrive
 Temporada: 01.06.2022 - 31.03.2023

Saídas: Diariamente

Este programa inclui:
Viagem Privada:

 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis  
 da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan durante  

 todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa ou  

 espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o programa  

 indicado
 . Entradas para o Castelo de Schwerin
 . Passeio de barco pelas famosas falésias  

 brancas de Rügen
Selfdrive:

 . Hospedagem em quarto duplo em hotéis  
 da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

 econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos para  

 conhecer as condições)

Não inclui (Selfdrive) 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Importante 
Cartão de crédito obrigatório; É necessário o 
uso de máscara de proteção; Alguns lugares 
podem solicitar seus dados pessoais para um 
registro de controle, isso é obrigatório;

Preços 

Preços por pessoa em € 

Saídas: Diariamente 
Mín. 2 pessoas 

construída às margens do Mar Báltico. É con-
hecida pelo seu porto, seus monumentos his-
tóricos de tijolo em típico estilo gótico e pela 
hospitalidade de seus habitantes. A viagem 
segue para Rostock com uma breve parada em 
Bad Doberan.

    Rostock - Stralsund - Rügen
Rostock, a cidade hanseática de quase 800 

anos, conserva muito de seu antigo encanto e 
oferece atualmente, além do balneário maríti-
mo de Warnemünde, diversos aspectos cultu-
rais. Esta  cidade universitária e portuária, com 
as típicas construções de tijolo do seu centro his-
tórico, está marcada pelo encanto do mar. Den-
tro do conjunto arquitetônico da cidade se de-
stacam as casas históricas com suas fachadas de 
estilos de diferentes épocas: gótico, renascentis-
ta e barroco. A excursão prossegue para Stral-
sund. Nas ruelas medievais desta cidade ainda é 
possível sentir o “Seefahrtsromantik”. Ao sair de 

5

Stralsund, a excursão atravessará uma das pon-
tes mais longas da Alemanha para chegar à Ilha 
de Rügen, famosa pelas suas impressionantes 
falésias brancas que será possível conhecer em 
uma excursão de barco.

    Rügen - Güstrow - Berlim
No caminho para Berlim, uma parada na 

encantadora cidade de Güstrow. O centro histó-
rico de Güstrow impressiona pelas suas típicas 
casas em enxaimel ou de estilo Gótico de tijolos 
ou Gótico báltico, pelas suas magníficas edifi-
cações renascentista e sua prefeitura em estilo 
neoclássico. 

    Berlim
Visita à cidade de Berlim que permitirá 

conhecer seus principais atrativos. Final do 
tour.

6

7

N° de 
part.

Viagem privada 
(com guia)

3**** 4**** 4-5*****

2 3.739,- 3.829,- 4.445,-

4 2.465,- 2.529,- 3.145,-

6 1.875,- 1.935,- 2.549,-

Supl. 
individual

295,- 349,- 539,-

N° de 
part.

Selfdrive 
(sem guia)

3**** 4**** 4-5*****

2 1.159,- 1.199,- 1.819,-

4 1.149,- 1.195,- 1.799,-

6 989,- 1.029,- 1.645,-

Supl. 
individual

295,- 349,- 539,-

RügenLübeck
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Constança

  Stuttgart - Ludwigsburg
Saída de Stuttgart para Ludwigsburg. Hoje 

visitará o Palácio Residencial Ludwigsburg, a 
antiga residência dos reis de Württemberg e o 
maior e mais preservado palácio barroco ori-
ginal da Alemanha. Este palácio está cercado 
por um conjunto de belos jardins chamados 
„Blühendes Barock“ (barroco florescente), eles 
representam diferentes períodos artísticos. Ho-
spedagem em Ludwigsburg.

  Ludwigsburg - Mosteiro de Maulbronn - 
Karlsruhe

A viagem continua até o Mosteiro de Maul-
bronn, Patrimônio Mundial da UNESCO. A an-
tiga abadia cisterciense, uma obra representa-
tiva da arquitetura medieval, é considerada o 
complexo monástico mais bem preservado e 
impressionante do norte dos Alpes. Continu-
ação para a cidade de Karlsruhe, perto da fron-

1

2

teira com a França. O destaque desta cidade é 
o seu palácio em estilo barroco no coração da 
cidade, de onde 32 ruas se irradiam como as 
dobras de um leque e por isso é apelidada de 
“cidade leque” (Fächerstadt). Hospedagem em 
Karlsruhe.

  Karlsruhe - Baden-Baden -
Triberg / Floresta Negra

Continuação para a cidade de Baden-Baden, a 
antiga residência de verão da alta nobreza eu-
ropéia e conhecida mundialmente como uma 
elegante estação hidrotérmica. Metrópole 
internacional de cultura e arte, Baden-Baden 
cativa visitantes de todo o mundo. A viagem 
continua ao longo da Rota Alta da Floresta Neg-
ra, que te levará a aldeias tradicionais como 
Baiersbronn e Freudenstadt. Hospedagem na 
região de Triberg, na Floresta Negra. 

3

 R Descubra a Floresta Negra, uma região muito verde e tradicional
 R Lago de Constança: um paraíso maravilhoso no sopé dos Alpes
 R Pequenas cidades encantadoras, castelos, palácios e mosteiros

Sul da Alemanha - 
tesouros escondidos

Viagens Privadas | Selfdrive
 Temporada: 01.06.2022 - 31.03.2023

Saídas: Diariamente

Este programa inclui:
Viagem Privada:

 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis  
 da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Transporte em carro ou minivan durante  

 todo o roteiro
 . Motorista-guia de língua portuguesa ou  

 espanhola durante todo o roteiro
 . Visitas e excursões segundo o programa  

 indicado
 . Taxas de entrada no Palácio de Ludwigs- 

 burg, Mosteiro de Maulbronn,  
 Cachoeira de Triberg, Museu ao ar livre  
 “Vogtsbauernhöfe”, Ilha Mainau,   
 Castelo Hohenzollern e Mosteiro de  
 Bebenhausen
 . Passagem de barco para Constança  -  

 Ilha Mainau  - Meersburg  - Constança
Selfdrive:

 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis  
 da categoria selecionada
 . Café da manhã em todos os hotéis
 . Um carro de aluguel na categoria  

 econômica
 . Quilometragem ilimitada, A/C
 . Seguros obrigatórios (consulte-nos para  

 conhecer as condições)
 . Assistência em português ou espanhol  

 para a entrega do carro no dia da chegada

Não inclui (Selfdrive) 
Guia, ingressos, excursões, gasolina, custos de 
estacionamento, multas, pneus de inverno, 
GPS etc.

Importante 
Tarifas não válidas durante feiras e congres-
sos. Cartão de crédito obrigatório (Selfdrive).  
É necessária uma máscara de proteção. Será 
obrigatório fornecer seus dados pessoais para 
alguns locais de interesse. É possível fazer o 
passeio com outros aeroportos de chegada / 
partida.

Preços 

Preços por pessoa em € 

Saídas: Diariamente 
Mín. 2 pessoas 

  Triberg / Floresta Negra - 
Vogtsbauernhöfe - Wolfach - 

Triberg / Floresta Negra
Hoje você visitará o fascinante museu ao ar li-
vre „Vogtsbauernhöfe“. Lá a história e a cultura 
da Floresta Negra ganham vida. Todas as fazen-
das representam a arquitetura e a economia 
de sua região de origem, cobrindo praticamen-
te toda a Floresta Negra. Em seguida, visite a 
fábrica de vidro Dorotheenhütte em Wolfach. 
Continue para Triberg, onde poderá admirar o 
maior relógio cuco do mundo e as famosas ca-
choeiras de Triberg. Hospedagem na região de 
Triberg, na Floresta Negra.

  Triberg / Floresta Negra - Lago Titi - 
Ilha das flores Mainau - 

Meersburg/ Lago de Constança
Após o café da manhã, saída para o Lago Titi, de 
origem glacial, localizado no coração da Floresta 
Negra. Lá você pode descansar, fazer um passeio 
de barco e apreciar a paisagem. Continuação em 
direção ao Lago Constança, que oferece inúme-
ras atrações e atividades turísticas e conecta a 
Alemanha com seus vizinhos Áustria e Suíça. De 
Meersburg, pegará o barco para a Ilha de Mai-
nau, também chamada de Ilha das Flores, que 
o impressionará com sua grande variedade de 
flores ao longo do ano e o esplendor barroco de 
seu palácio. Meersburg irá cativá-lo com o seu 
Novo Palácio, que se destaca impressionante-
mente por vinhas pitorescas e o azul profundo 
do Lago Constança. Hospedagem em Meers-
burg.

4

5

  Lago de Constança - 
Castelo Hohenzollern - Tübingen   

Viagem para o castelo Hohenzollern, onde o 
tempo parece que não passou. Localizado no 
topo do Monte Hohenzollern, que dá nome ao 
castelo, e a 855 metros de altitude, oferece uma 
vista quase tão espetacular quanto ao desenho 
da fortaleza. A viagem continua até Tübingen, 
uma famosa cidade universitária, cujo centro 
medieval cuidadosamente restaurado é perfei-
tamente combinado com a atividade diária de 
uma jovem estudantil aberto ao mundo. Esca-
das íngremes, ruas estreitas e telhados pontia-
gudos delinearam a silhueta do centro histórico. 
Hospedagem em Tübingen.

  Tübingen - Mosteiro de Bebenhausen -  
Waldenbuch - Nürtingen

Após o café da manhã, partida para o Mosteiro 
Bebenhausen, uma antiga abadia cisterciense 
e um dos mosteiros mais bem preservados do 
sudoeste da Alemanha. Parada em Waldenbuch, 
lar da empresa familiar Ritter Sport, que faz um 
dos melhores e mais famosos chocolates da Ale-
manha. Após a visita da exposição de chocolate 
e uma imperdível degustação, a viagem conti-
nua até Nürtingen. Hospedagem em Nürtingen.

  Nürtingen - Stuttgart   
Stuttgart não é apenas a sede da Merce-

des-Benz e Porsche, é também uma das ci-
dades mais verdes da Europa, com um belo 
centro histórico. Você pode ver obras arqui-
tetônicas, como o Antigo Castelo Medieval, o 
Novo Palácio Barroco, o belo Mercado Markt-
halle e a colônia Weißenhof. A viagem termina 
no aeroporto de Stuttgart.

6

7

8

N° de 
participantes

Viagem Privada 
(com guia)

3**** 4****

2 4.165,- 4.285,-

4 2.695,- 2.785,-

6 2.099,- 2.175,-

Supl. 
individual

345,- 415,-

N° de 
participantes

Selfdrive 
(sem guia)

3**** 4****

2 1.129,- 1.189,-

4 1.099,- 1.155,-

6 979,- 1.035,-

Supl. 
individual

345,- 415,-

Castelo Hohenzollern

Mosteiro de Bebenhausen
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  Zurique - Interlaken 
Retire seus vouchers e outros documen-

tos de viagem no guichê da SBB, diretamente 
no aeroporto e depois continue a viagem,  de 
trem para Interlaken. Chegada a cidade loca-
lizada no sopé da montanha Jungfrau. Hospe-
dagem em Interlaken.

  Interlaken - Jungfraujoch/
Top of Europe - Interlaken

Um funicular te levará ao Jungfraujoch “Top 
of Europe”, a estação ferroviária mais alta da 
Europa, com 3.454 metros de altura. Gelo e 
neve estão garantidos aqui durante todo o 
ano. Retorno a Interlaken. Hospedagem em 
Interlaken.

  Interlaken - Brünig Pass - Lucerna 
Viagem de trem pelo Paso Brünig com 

o Brünig Express até Lucerna. Hospedagem 
em Lucerna. Famosa por sua ponte medieval, 
é uma das mais belas cidades da Suíça. Não 
deixe de visitar o centro histórico e seus belos 
edifícios coloridos. Hospedagem em Lucerna.

  Lucerna (Monte Rigi, Stanserhorn ou, 
opcional, Monte Pilatus ou Monte Titlis)

Dia livre. Neste dia, com seu ticket Swiss 
Travel Pass, possível  subir gratuitamente ao 
Monte Rigi a 1800m ou ao Stanserhorn em 
um teleférico conversível. Também, opcio-
nalmente, poderá subir ao Monte Pilatus ou 
ao Monte Titlis (não incluído). Hospedagem 
em Lucerna.

1

2

3

4

  Zurique - Lucerna
Retire a sua passagem de trem no 

balcão de SBB no aeroporto. Viagem à 
Lucerna. Caracterizada pela ponte medie-
val da Capela (Kapellbrücke), Lucerna é 
uma das mais belas cidades da Suíça. Não 
esqueça de visitar o centro histórico com 
suas fachadas multicoloridas.

  Lucerna - Titlis - Lucerna
Ao meio-dia, excursão regular para o 

Monte Titlis. Com seus 3.238 metros aci-
ma do nível do mar, o Monte Titlis é um 
dos picos mais altos na região de Lucerna. 
A partir de Engelberg, sobe-se de teleféri-
co giratório Rotair. A vista do glaciar e dos 
Alpes Centrais é simplesmente espetacular. 
Retorno à Lucerna à tarde.

  Lucerna - Golden Pass Line - Montreux
No trem do Golden Pass Line, cruza-

mos os Alpes Suíços. Passamos pela cidade 
de Interlaken, localizada entre os dois lagos 
de Thun e Brienz e conhecida entre os al-
pinistas por suas famosas montanhas Eiger, 
Mönch e Jungfrau. Deixamos para trás o 
mundo alpino de Oberland Bernês e chega-
mos à Riviera Suíça. Montreux, conhecida 
mundialmente por seu festival de jazz, fica 
às margens do lago de Genebra. Um passeio 
ao dique de Montreux é uma atividade im-
prescindível para todos os visitantes.

1

2

3

  Lucerna - Túnel de base de São Gotardo 
- Lugano 

Viagem de trem de Lucerna para Lugano. 
Desfrute do novo túnel de São Gotardo. 
Com 57 km de extensão, São Gotardo é o 
túnel ferroviário mais longo do mundo. Leva 
apenas 17 minutos para fazer todo o per-
curso, atravessando os Alpes. Chegada em 
Lugano, no cantão Tesino, uma bela cidade 
às margren do lago  Lugano. Passeie pelo pi-
toresco centro histórico, o cais, e as praças 
mediterrâneas. Hospedagem em Lugano.

  Lugano - Zurique  
Viaje de trem para Zurique. Dia livre. A 

maior cidade da Suíça oferece uma varieda-
de de atividades de lazer, com excelentes 
lojas para fazer compras ou lindos lugares 
para relaxar à beira do lago. 

5

6

  Montreux - Täsch 
Pela manhã, tempo livre para desfru-

tar de Montreux ou para visitar o castelo 
de Chillon (opcional). Continuação da via-
gem a Täsch que fica ao lado de Zermatt, a 
vila mais famosa dos Alpes Suíços. 

  Täsch - Gornergrat - Zermatt - Täsch
Viagem de trem de Täsch à Zermatt. 

Em seguida, ao Gornergrat. De uma altu-
ra de 3.089 metros acima do nível do mar, 
tem-se uma vista espetacular da montan-
ha mais famosa do mundo - o Matterhorn 
ou Monte Cervino. Descida e tempo livre 
em Zermatt, à tarde regresso a Täsch.

  Täsch - Zermatt - Glacier Express - 
Chur - Zurique

Saída cedo para tomar o Glacier Express 
em Zermatt. Na comodidade de um vagão 
panorâmico podemos desfrutar da paisa-
gem dos Alpes Suíços. Escala em Chur para 
tomar o trem regular para Zurique. 

4

5

6

 R Ticket Swiss Travel Pass
 R Monte Rigi e Stanserhorn
 R Jungfraujoch, a estação ferroviária mais alta da Europa

 R Subida ao Gornergrat em Zermatt
 R Viagem no Glacier Express
 R Excursã ao Monte Tittlis

As montanhas suíças 
e o Tesino mediterrâneo

Suíça Impressionante 
e Glacier Express

Viagens de Trem
Temporada: 19/10/2022 - 01/04/2023

Saídas: Diariamente
6 Dias de/a Zurique

Este programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis  

 da categoria escolhida 
 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Ticket de trem em 2a classe durante  

 todo o trajeto
 . Passeio de trem no Brünig Express
 . Ticket de trem para Jungfraujoch
 . Passeio de trem pelo novo túnel  

 de São Gotardo 
 . Com o swiss travel pass, é possível subir  

 gratuitamente ao Monte Rigi  
 e Stanserhorn

Importante:
• Em Interlaken, Lucerna e Lugano, os hotéis 

previstos ficam ao lado da estação de trem, 
por isso não há traslados.

• Não inclui city tax, a mesma deve ser paga 
diretamente nos hotéis.

Preços

Preços por pessoa em €. Mín. 2 pessoas!

Suplemento para trem na 1a classe*: .............399,-
Suplemento para o Monte Titlis: .....................129,-
Suplemento para o Monte Pilatus: ....................89,-
Suplemento para o Monte Rigi: .........................95,-

* exceto no trem para Jungfraujoch, aqui há 
somente assentos de 2a classe

Glacier Express / SuíçaLugano / Suíça

Viagens de Trem
Temporada: 12/12/2022  - 18/12/2022

09/01/2023 - 01/04/2023
Saídas: Diariamente
6 Dias de/a Zurique

 

Este programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos   

 hotéis de 4* (Hotel de 3* em Täsch)
 . Buffet de café da manhã em  

 todos os hotéis
 . Ticket de trem Zurique - Lucerna,  

 Montreux - Täsch e Chur - Zurique  
 em 2a classe
 . Ticket de trem Lucerna - Montreux   

 Golden Pass Line em 2a classe
 . Ticket de trem Zermatt - Chur Glacier  

 Express em 2a classe 
 . Ticket de trem Gornergrat
 . Excursão regular ao Monte Titlis  

 (com  guia que fala alemão e inglês;   
 espanhol sujeito à disponibilidade)  

Importante:
• Não inclui city tax, a mesma deve ser 

paga diretamente nos hotéis.
• Os preços para a temporada 19.12.22 até 

08.01.23 sob consulta 

Preços

Preços por pessoa em €. Mín. 2 pessoas!

Suplemento para trem de 1a classe:............189,-
Suplemento para almoço
no Glacier Express ..........................................85,-

N° de 
participantes 3* 4*

2 1.739,- 1.819,-

Suplemento 
individual

225,- 409,-

N° de participantes 3* 4*

2 1.685,- 1.869,-

Supl. indiv. 245,- 335,-
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Pacote de 4 Dias

  Zurique - Lucerna
Retire seus documentos de viagem no 

guichê da SBB no aeroporto e viagem de 
trem para Lucerna. Caracterizada pela pon-
te medieval Kapellbrücke, Lucerna é uma 
das cidades mais bonitas da Suíça. Não es-
queça visitar o centro histórico com as suas 
fachadas multicoloridas.

  Lucerna - Monte Pilatus - Lucerna
Com 2.132 m acima do nivel do mar, o 

Monte Pilatus é um dos picos mais altos na 
zona de Lucerna. De Kriens subida em gôn-
dola e funicular até o pico. Aprecie a vista 
espetacular da paisagem alpina no inverno! 
Retorno a Lucerna e tempo livre pela tarde.

  Lucerna - Golden Pass Line - Interlaken
De trem Golden Pass Line, viagem de 

aprox. 2 h à Interlaken. Localizado entre os 
dois lagos Thun e Brienz, esta cidade tran-
quila é o ponto de partida para excursões 
nas montanhas próximas, entre elas o famo-
so triunvirato das montanhas Eiger, Mönch 
e Jungfrau. 

  Interlaken - Zurique
Viagem com o trem a Berna, a capital da 

Suíça. Troca de trem e continuação à Zurique.

1

2

3

4

  Zurique - Genebra
Retire seus documentos de viagem no 

guchê da SBB no aeroporto de Zurique, de-
pois viagem de de trem para Genebra. Ao 
chegar, traslado privado para seu hotel.

  Genebra - Montreux
Após o café da manhã, desfrute de um 

city tour a pé pelo centro de Genebra. Esta 
excursão de 2 horas, passará pelos bairros 
internacionais da cidade e suas principais 
atrações turísticas, como a bela fonte do 
Lago de Genebra (Jet d‘Eau) e o maravilho-
so Relógio de Flores. Após o passeio, você 
experimentará um fondue de queijo em um 
restaurante típico acompanhado de uma 
taça de vinho ou água. Retorne ao hotel 
por conta própria. À tarde, traslado do hotel 
para a estação central e viagem ao longo do 
impressionante Lago Léman até Montreux. 
Conhecida mundialmente por seu festival 
de música Jazz, está localizada às margens 
do Lago Léman. Um passeio ao longo do 
calçadão de Montreux é uma atividade es-
sencial para todos os visitantes.

  Montreux - Gruyére - Montreux
Pegue o trem panorâmico de Mont-

reux à Montbovon (saída as 09:44 h). De-
pois, continue até a fábrica de queijo „La 
Maison du Gruyère“, onde aprenderá tudo 
sobre a produção do famoso queijo Gruy-
ères. Depois, visita a cidade medieval de 
Gruyères com a oportunidade de conhecer 
o castelo bem preservado. Continuação 
para o lendário „Maison Cailler“ em Broc. 
Lá será apresentado os segredos da fabri-
cação do chocolate e poderá fazer uma 
degustação de chocolate. Retorno a Mon-
treux de trem.

1

2

3

Pacote de 6 Dias

         ver pacote de 4 Dias 

  Interlaken - Jungfraujoch - Interlaken
O Topo da Europa! A Jungfraujoch é um 

mundo de gelo e neve eterna. Numa altura 
de 3.454 metros se encontra a estação fer-
roviária mais alta da Europa. Construído em 
1912, o trem percorre uma distância de 9 
km, passando na maior parte do tempo o 
túnel dentro da montanha Eiger. Na chega-
da a vista ao glaciar Aletsch e a região Ober-
land Bernês é impressionante.

  Interlaken - Golden Pass Line - 
Montreux

Deixamos para trás o mundo alpino do 
Oberland Bernês e chegamos de trem Gol-
den Pass Line à Riviera Suíça. Montreux, 
conhecido mundialmente pelo seu festival 
de música Jazz está localizada nas margens 
do Lago de Genebra. 

  Montreux - Zurique
Manhã livre e ao meio-dia retorno de 

trem a Zurique.

1-3
4

5

6

   Montreux - Interlaken - Lucerna - 
Golden Pass Line 

Deixamos para trás a Riviera Suíça e pass-
amos com o trem Golden Pass Line pelo 
mundo alpino de Oberland Bernés. Via 
Zweisimmen e Interlaken chegada em Lu-
cerna. A viagem oferece vistas espetacula-
res da paisagem suíça com inúmeros lagos 
e montanhas, como Rigi, Pilatus e os Alpes 
como plano de fundo. Lucerna é um dos de-
stinos turísticos mais visitados da Suíça.

  Lucerna - Chocolatier Aeschbach 
- Zurique

Pela manhã, visite o „Mundo do Chocola-
te“ na aldeia de Root, com um guia local. 
O „World of Chocolate“ fica a apenas 10 
minutos de trem de Lucerna. No tour de 
aprox. 1,5 horas, irá aprender tudo sobre o 
tema do chocolate e ao final se pode pre-
parar sua própria barra de chocolate. Em 
seguida, viagem de trem para Zurique ou 
Genebra, onde sua viagem termina.

4

5

 R Suíça em trem panorâmico
 R Hotéis próximos das estações
 R Espetaculares cenários de montanha

 R Queijo, chocolate e trens da Suíça
 R Hotéis próximos das estações de trem
 R Visita a uma fábrica de chocolate

Picos nevados 
e o Golden Pass Line

Queijo e Chocolate

Viagens de Trem
Temporada: 19/10/2022 - 01/04/2023

Saídas: Diariamente
4 ou 6 Dias de/a Zurique

Este programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis  

 da categoria selecionada
 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Ticket de trem Zurique - Lucerna -  

 Interlaken - Zurique de 2a classe
 . Ticket ao Monte Pilatus   
 . Pacote de 6 dias: Ticket de trem Zurique 

 - Lucerna - Interlaken - Montreux - Zurique 
 de 2a classe e ticket de trem de  
 cremalheira ao Jungfraujoch

Importante:
• Em Lucerna, Interlaken e Montreux os 

hotéis previstos estão próximos da estação 
ferroviária, por isso não há traslados.

• Não inclui city tax, a mesma deve ser paga 
diretamente nos hotéis.

Preços

Preços por pessoa em € Mín. 2 pessoas! As 
tarifas não são válidas em datas de feiras etc.!

Pacote de 4 Dias

Pacote de 6 Dias

* exceto no trem para Jungfraujoch, aqui há 
somente assentos de 2a classe

Elaboração artesenal de queijo / Suíça

Golden Pass Line / Suíça

Viagens de Trem
Temporada: 29/10/2022  - 01/04/2023

Saídas: Diariamente
5 Dias de/a Zurique ou Genebra

 

Este programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos   

 hotéis da categoria selecionada
 . Café da manhã buffet em todos  

 os hotéis
 . Bilhete de trem Zurique - Genebra - 

 Montreux - Lucerna - Zurique  
 em 2a classe
 . Bilhete e reserva de assentos no trem  

 Montreux  - Montbovon  - Montreux
 . Bilhete de trem Montbovon  -  

 Gruyeres  - Broc  - Montbovon
 .  Entradas a „Maison du Gruyères“ e loja  

 de chocolates „Maison Cailler“ 
 . Traslados de chegada e saída  

 em Genebra
 . Um fondue de queijo + 1 taça de vinho,  

 água ou uma outra bebida no  
 restaurante típico de Genebra
 . Visita ao „Mundo do Chocolate“ em   

 Aeschbach com guia local, com a  
 duração de 3 horas, entradas incluídas 

Importante:
• Em Lucerna e Montreux, os hotéis previs-

tos ficam próximos da estação de trem, 
portanto, não há traslados incluídos.

• Não inclui city tax, a mesma deve ser 
paga diretamente nos hotéis.

Preços

Preços por pessoa em €. Mín. 2 pessoas! As 
tarifas não são válidas em datas de feiras 
etc.!

N° de 
participantes 3* 4*

2 2.099,- 2.335,-

4 1.775,- 2.015,-

6 1.665,- 1.899,-

Supl. individual 249,- 299,-

Supl. trem de 1a 
classe 179,- 179,-

N° de participantes 3* 4*

2 965,- 1.019,-

Supl. individual 145,- 205,-

Supl. trem 1a classe 169,- 169,-

N° de participantes 3* 4*

2 1.495,- 1.629,-

Supl. individual 265,- 419,-

Supl. trem de 1a 
classe* 155,- 155,-
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Preços 

Preços por pessoa em €. Mín. 2 pesso-
as! As tarifas não são válidas em datas 
de feiras etc.!

Pacote de 5 Dias

Pacote de 6 Dias

* exceto para trem da Jungfraujoch, 
aqui há somente assentos de 2a classe

Pacote de 6 Dias

  Zurique - Chur
Retire a sua passagem de trem no 

balcão de SBB no aeroporto. Viagem à Chur.

  Bernina Express: Chur - Tirano 
Pela manhã, ida para a estação de 

trem Chur. A travessia mais espetacular 
dos Alpes: o Bernina Express, de Chur 
(Suíça) à Tirano (Itália), conecta regiões e 
culturas diferentes. Em Tirano tempo livre 
para almoçar e aporveitar para ver os be-
los palácios nobres dos séculos XVI a XVIII. 
Esta cidade é famosa pelo seu santuário 
barroco mariano. Tarde livre e hospeda-
gem em Tirano.
 
  Bernina Express: Tirano - Chur

Pela manhã, retorno com o Berni-
na Express de Tirano à Chur. Tempo livre 
para descobrir este belo lugar. A cidade 
de Chur está localizada no vale do Reno, 
o ponto de encontro entre as culturas la-
tinas e germânicas. Um dos monumentos 
mais emblemáticos da cidade é a catedral 
romano-gótica Também vale a pena visitar 
a Cidade Velha, o Museu de Recia, a galeria 
de arte, assim como o Museu Natural. Ho-
spedagem em Chur.

1

2

3

Pacote de 5 Dias

  Zurique - Chur
Retire a sua passagem de trem no balcão 

de SBB no aeroporto. Viagem à Chur.

  Bernina Express: Chur -Tirano - Chur 
Pela manhã, dirija-se para a estação de 

trem em Chur. A travessia mais espetacular 
dos Alpes: o Bernina Express, de Chur (Suíça) 
à Tirano (Itália), conecta regiões e culturas 
diferentes. Em Tirano, tempo livre para almo-
çar e conhecer os belos palácios nobres dos 
séculos XVI a XVIII. Esta cidade é famosa pelo 
seu santuário barroco mariano. Pela tarde re-
torno com o Bernina Express para Chur.

   Glacier Express: Chur - Brig - Interlaken 
Após o café da manhã, viagem com o 

famoso Glacier Express. Do conforto de um 
vagão panorâmico desfrute da paisagem ro-
mântica dos Alpes suíços entre Chur e Brig. 

1

2

3

O destaque desta viagem é a desfiladeiro 
do Reno e a passagem „Oberalp“ (2.000 
m.s.n.m). Aprecie a paisagem espetacular 
do inverno suíço. Depois de chegar em Brig, 
continue de trem até a cidade de Interlaken.

  Trem Jungfrau
Um trem de cremalheira te levará ao 

Jungfraujoch „Top of Europe“, a estação fer-
roviária mais alta da Europa, a 3.454 metros. 
Gelo e neve são garantidos durante todo o 
ano - uma experiência inesquecível. A tarde 
retorno à Interlaken.

  Interlaken - Zurique    
Manhã livre. Ao meio dia continuação 

de trem até Zurique.

4

5

 R Suíça em trens panorâmicos
 R Hotéis próximos das estações 
 R Jungfraujoch, a estação ferroviária mais alta da Europa

Glaciares Suíços 
em trens panorâmicos

Glacier Express / Suíça

Jungfraujoch / Suíça

Viagens de Trem
Temporada: 12/12/2022 - 01/04/2023

Saídas: Diariamente
5 ou 6 Dias de/a Zurique

Este programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos hotéis  

 da categoria selecionada
 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Ticket de trem Zurique - Chur, Brig -  

 Interlaken e Interlaken - Zurique  
 em 2a classe
 . Ticket de trem Bernina Express:  

 Chur - Tirano - Chur em 2a classe
 . Ticket de trem Glacier Express:  

 Chur - Brig em 2a classe
 . Ticket de trem para o Jungfraujoch
 . Reserva de assentos em 2a classe nos  

 trens panorâmicos Glacier Express  
 (Chur-Brig) e Bernina Express (Chur -  
 Tirano - Chur)
 . Pacote de 6 Dias: 1 noite extra em Tirano 

Importante:
• Não inclui city tax, a mesma deve ser paga 

diretamente nos hotéis.

N° de participantes 3* 4*

2 1.495,- 1.695,-

Supl. individual 229,- 165,-

Supl. trem na 1a 
classe* 415,- 415,-

Supl. almoço 
Glacier Express 85,- 85,-

N° de participantes 3* 4*

2 1.599,- 1.835,-

Supl. individual 235,- 245,-

Supl. trem na 1a 
classe* 415,- 415,-

Supl. almoço 
Glacier Express 85,- 85,-

  Glacier Express: Chur -Brig - 
Interlaken

Após o café da manhã, viagem com o fa-
moso Glacier Express. Do conforto de um 
vagão panorâmico desfrute da paisagem ro-
mântica dos Alpes suíços entre Chur e Brig. 
O destaque desta viagem é a desfiladeiro 
do Reno e a passagem „Oberalp“ (2.000 
m.s.n.m). Aprecie a paisagem espetacular 
do inverno suíço. Depois de chegar em Brig, 
continue de trem até a cidade de Interlaken.

  Trem Jungfrau    
Um trem de cremalheira te levará ao 

Jungfraujoch „Top of Europe“, a estação fer-
roviária mais alta da Europa, a 3.454 metros. 
Gelo e neve são garantidos durante todo o 
ano - uma experiência inesquecível. A tarde 
retorno à Interlaken.

  Interlaken - Zurique   
Manhã livre. Ao meio dia continuação 

de trem até Zurique.

4

5

6
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Nosso portfólio oferece verdadeiros tesouros de inverno para aqueles que buscam experiências de viagens mais intensas. Explore as 
belezas e as aventuras mais especiais da Alemanha, Áustria e Suíça. 

Passeios inesquecíveis com atividades especiais para o inverno

Atividades 
esportivas 

Experiencias 
Culinarias

Experiências românticas 
de inverno  

Sua viagem terá aventuras de tirar 
o fôlego:
. Corrida de dog sled 
 (trenó puxado por cachorros)
. Caminhada de raquete de neve
. Corrida alucinante em 
 quadriciclo de neve 
. Snowtubing
. Passeio de tobogã

Descubra  lugares especiais e as 
maravilhas de inverno:
. Visita a uma fábrica de chocolate  
. Aprenda a cozinhar pratos 
 autênticos da culinária alemã
. Jantar com uma família suíça
. Faça seu próprio pão de gengibre 

Descubra lugares especiais e as mara-
vilhas de inverno:
. Passe a noite em um romântico iglu
. Passeio de charrete

Experiências únicas
  Zurique

Chegada ao aeroporto de Zurique e tras-
lado ao hotel.

  Zurique
Descubra esta cidade extraordinária, 

vencedora do prêmio „Cidade com Melhor 
Qualidade de Vida“. Veja a construção do 
Museu Nacional, que se parece a um cas-
telo, conheça o famoso centro de negócios 
na Bahnhofstrasse, o Limmatquai com a 
cidade velha e que tem vista para o Linden-
hof, onde as bravas mulheres de Zurique 
salvaram a cidade dos invasores, o relógio 
da igreja de São Pedro com a maior esfera 
da Europa, as casas gremiais, a Ópera com 
os famosos festivais em junho, o Lago de 
Zurique. Viaje em um trem de cremalhei-
ra (Dolderbahn) para a área residencial do 
„Zürichberg“, com suas vilas e parques. 
Também vemos a Universidade de Zurique 
e o Instituto Federal de Tecnologia (ETH 
Zürich). Seu aluno e professor mais famo-
so foi Albert Einstein. Finalmente, parada 
no centro histórico para visitar a igreja de 
Fraumünster (visita apenas por fora).

1

2

  Zurique - Grindelwald - Zurique
Desfrute da viagem panorâmica pelo 

belo campo enquanto escuta os relatos inter-
essantes de seu guia poliglota. Rápida parada 
fotográfica no famoso destino de montanha 
Interlaken. Depois de sua chegada a Grindel-
wald, será fornecido todo o equipamento 
necessário e conhecerá seu instrutor pro-
fissional. Traslado a área de esqui para uma 
emocionante tarde as dóceis pistas de Bodmi 
Arena – sem dúvida é o lugar perfeito para 
aprender a esquiar! Durante sua aula de 2,5 
horas seu instrutor lhe mostrará as técnicas 
necessárias para que depois você possa ten-
tar sozinho e deslizar pela neve branca. Des-
frute da linda vista da face norte da montan-
ha Eiger enquanto esquia pelas impecáveis
pistas. Antes do retorno, terá um pouco de 
tempo para explorar o povoado alpino de 
Grindelwald.
 
  Zurique

Transfer privado para o aeroporto e 
fim dos nossos serviços.

3

4

 R Desfrute de um passeio panorâmico até a região de Jungfrau no Bernese Oberland
 R Faça uma aula de esqui para iniciantes de 2,5 horas com um instrutor certificado
 R Deslize por a neve branca da área para iniciantes da bodmiARENA

Experiência de esqui 
na Suíça

Experiências únicas
Temporada: 01/12/2022  - 28/03/2023

Saídas: Diariamente
4 Dias de/a Zurique 

Este programa inclui:
 . Hospedagem em hotel 4*
 . Café da manhã diário
 . Traslado in: aeroporto Zurique –  

 hotel em Zurique
 . Transfer out: hotel em Zurique –  

 aeroporto Zurique
 . Passeio regular pela cidade de Zurique 

Excursão de 1 dia (12 horas):
 . 2,5 horas de aula de esqui com  

 instrutor profissional que fala inglês   
 com max. 8 participantes por grupo
 . Equipamento de esqui (esqui, botas,  

 bastões, capacete)
 . Casaco e calças de esqui, luvas
 . Visita parcialmente guiada por guia   

 profissional multilíngue: inglês, espanhol
 . Transporte em ônibus confortável  

 com AC 

Não inclui: 
Comidas e bebidas, despesas pessoais

Restrições: 
min. idade 10 anos

Preços

Preços por pessoa em €. Mín. 2 pessoas!

N° de part. 4*

2 1.295,-

4 1.199,-

6 1.169,-

Supl. indiv. 365,-

Incluindo equipamento 
de esqui

Grindelwald / Suíça

Nuestro consejo:

¡Combine este tour con un 

paquete de esquí p.ej. en Engelberg, 

Davos, St. Moritz o en Zermatt!
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  Genebra - Montreux
Chegada ao aeroporto de Genebra. Via-

gem de trem para Montreux. Localizada em 
uma baía, protegida e rodeada por vinícolas 
no Lago Lemán, Montreux fica ao pé da be-
líssima paisagem dos Alpes cobertos de neve.

  Montreux
Não precisa ir à Lapônia para conhecer o 

Papai Noel! De manhã, retirada dos bilhetes 
de trem no guichê do “MOB” na estação de 
trem. Viagem de trem para visitar a casa do 
Papai Noel. O trem histórico percorre o tril-
ho até o topo da montanha e oferece uma 
vista espetacular. Uma viagem que  não é 
só para as crianças. Pela tarde, tempo livre 
para visitar o tradicional mercado de natal 
em Montreux, localizado às margens do Lago 
Lemán. Aqui não só as crianças irão arregalar 
os olhos: Todas as noites o Papai Noel vem 
voando em seu trenó para o mercado!

  Montreux - Castelo de Chillón
Tempo livre para visitar o Castelo de Chil-

lón (entrada não incluída). Se pode chegar ao 
famoso castelo a pé, de ônibus ou de bar-
co. O Castelo de Chillón, localizado em uma 
pedra às margens do Lago Lemán, é uma 
das construções históricas mais visitadas da  

1

2

3

  Basilea, Zurique, Frankfurt ou 
Stuttgart - Rust / Europa-Park®

Chegada ao aeroporto e retirada do carro 
alugado. Viagem para Rust, na Floresta Neg-
ra, onde fica o Europa-Park®, o maior e mais 
popular parque de diversões da Alemanha. 
É um dos poucos parques que abrem suas 
portas durante o inverno. Os visitantes 
do Europa-Park® podem desfrutar de um 
mundo de maravilhas: 3.000 pinheiros co-
bertos de neve, 10.000 brilhantes bolinhas 
de Natal e milhões de luzes, que criam uma 
atmosfera mágica e festiva. Várias barra-
quinhas de Natal, cuidadosamente deco-
rados, convidam o visitante a desfrutar de 
um vinho quente e doces típicos de Natal. 
Hospedagem em Rust ou no Europa-Park®.

  Europa-Park® 
Desfrute de um dia inesquecível no par-

que. O interior é dividido em 15 áreas temáti-
cas européias, que também oferecem diver-
sas atrações e eventos dos sonhos no inverno. 
Superam até as expectativas dos mais exigen-
tes. A gigantesca montanha-russa de madeira 
„WODANTimburcoaster“, que atinge veloci-
dades superiores a 100 km/h e a montanha-
russa de looping prometem muita diversão 
e emoção. A roda gigante „Bellevue“, de 55 
metros de altura, oferece uma vista espeta-
cular do parque iluminado. Sente-se no novo  
„Eurosat-CanCan Coaster“ e faça uma viagem 

1

2

Suíça. Descubra as paredes deste maravilho-
so castelo, que esconde tantos segredos há 
séculos e atraiu vários escritores românticos. 
De Jean-Jacques Rousseau a Victor Hugo, in-
cluindo Alexandre Dumas, Gustave Flaubert e 
Lord Byron, o castelo inspirou poetas de todo 
o mundo. Durante o Natal, o castelo é trans-
formado em um ambiente mágico e extraor-
dinário para as famílias.

  Montreux - Genebra
Depois do café da manhã, viagem de 

trem ao aeroporto de Genebra.
4

pela noite de Paris. O „Voletarium“, o cinema 
em 4D e as muitas outras estações temáticas 
interativas são igualmente emocionantes. 
Hospedagem em Rust ou no Europa-Park®.

  Europa-Park®
Continue a desfrutar deste parque 

emocionante. Os amantes de neve e gelo 
podem patinar sobre uma grande pista 
de gelo, e para os mais pequenos, há uma 
escola de esqui, onde as crianças expe-
rimentarão sua primeira aventura como 
esquiadores. O Europa-Park® se veste de 
inverno. Não importa, se gosta da neve 
ou se quer fugir do frio, as centenas de 
atrações e eventos no parque irão encan-
tar qualquer um. Hospedagem em Rust ou 
no Europa-Park®.

  Rust / Europa-Park® - Basilea Zurique, 
Frankfurt ou Stuttgart

Saída para o aeroporto e devolução do  
carro alugado. 

3

4

 R Visita a casa do Papai Noel!
 R Mercados natalinos às margens do Lago Lemán
 R Uma aventura para toda a família

 R Diversão total no Europa-Park®
 R Mercados de Natal dentro do Europa-Park®
 R Uma aventura para toda a família

Papai Noel em Montreux
Europa-Park® natalino

Viagens em Família
4 dias de/a Genebra

Temporada: 17/11/2022  - 23/12/2022
Saídas: Diariamente

Este programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo nos  

 hotéis de 4*
 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Ticket de trem na 2a classe para todas as  

 conexões mencionadas
 . Tickets de trem e entradas para visitar  

 o Papai Noel (2° Dia)
 . Montreux Riviera Card (Transporte  

 público da rede „Mobilis“, na zona de  
 Montreux-Vevey-Chillón sem custo e 50%  
 de desconto em várias atividades, como  
 por exemplo: entrada ao Castelo de  
 Chillón, entre outras coisas)

Importante:
• Viagem de trem a casa do Papai Noel:  

Em caso de condições climáticas difíceis  
(raramente), o trem não opera. 

• A casa do Papai Noel permanece fechada as 
segundas e terças-feiras.

• Temporada e preços sujetos a alterações

Preços

Preços por pessoa em €. 

Adulto
em quarto duplo .............................................799,-
em quarto triple ..............................................679,-
Supl. individual ................................................299,-

Criança 6-15 anos
em quarto duplo .............................................715,-
em quarto triple ..............................................569,-

Criança 3-5 anos
em quarto duplo .............................................615,-
em quarto triple ..............................................489,-

Crianças 0-2 anos ........................................... gratis

Europa-Park®, Rust / Alemanha

Casa do Papai Noel, Montreux / Suíça

Viagens em Família
4 Dias de/a BSL, ZRH, FRA o STR 

Temporada: 03/12/2022  - 08/01/2023
Saídas: Diariamente

 

Este programa inclui:
 . 3 noites de hospedagem em um hotel  

 de 3* em Rust ou em hotel de 4*  
 dentro do Europa-Park®
 . Café da manhã buffet 
 . Entrada ao Europa-Park® válida para  

 2 dias 
 . Um carro de aluguel tipo VW Passat   

 com A/C
 . Quilometragem ilimitada
 . Seguros obrigatórios incluido  

 franquia zero
 . Estacionamento gratuito no 
 . Europa-Park® (apenas para hospedagem  

 dentro do parque)

Não inclui: 
Guia, excursões, gasolina, custos de estacio-
namento, multas, GPS, caução. Cadeirinha 
infatil para o carro

Importante:
Cartão de crédito obrigatório para retirar o 
carro alugado. (Nota: o Europa-Park® está fe-
chado durante os dias 24/12/22 e 25/12/22)

Preços

Preços por família em €. 

* crianças: de 4 a 11 anos

N° de 
participantes

Hotel 3* 
em Rust

Hotel em 
Europa-
Park®

1 adulto 1 
criança* 1.565,- 1.785,-

2 adultos 1.595,- 1.949,-

2 adultos 1 
criança* 1.949,- 2.149,-

3 adultos 1.979,- 2.319,-

2 adultos 2 
crianças* 2.299,- 2.399,-

3 adultos 1 
criança* 2.335,- 2.569,-

4 adultos 2.365,- 2.739,-
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  Munique 
Na chegada a Munique, traslado priva-

do opcional para o seu hotel.

  Munique
Hoje você vai explorar a cidade em 

uma excursão regular, usando o ônibus de 
turismo Hop on/Hop off. Você pode descer 
em qualquer parada e aproveitar o tempo 
para conhecer a cidade. Destaques incluem 
a praça Marienplatz, a Prefeitura, a famosa 
Igreja de Nossa Senhora e o mercado Viktu-
alienmarkt. Explore o tradicional mercado 
natalino de Munique, localizado na praça 
Marienplatz, com a sua histórica Prefeitu-
ra. A poucos passos dali, você encontrará o 
maior mercado de presépios na Alemanha.

1

2

  Berlim 
Na chegada a Berlim, traslado privado opcional para o seu 

hotel.

  Berlim 
Aproveite e descubra a cidade no seu próprio ritmo em um 

city tour regular (ônibus Hop on/Hop off). Seu bilhete é válido 
por 24 horas. Visite as famosas atrações turísticas de Berlim, 
como o Kurfürstendamm, o Portal de Brandenburg e a praça 
Potsdam. Durante o período do Advento, Berlim fica impreg-
nada de festivas luzes brilhantes. Os grandes boulevards e pra-
ças, assim como as ruas estreitas e os museus, são lindamente 
decorados e irradiam o espírito das festas. O mercado natalino 
na Gendarmenmarkt, uma das mais bonitas praças da cidade, 
proporciona um ambiente charmoso.

1

2

  Frankfurt 
Na chegada a Frankfurt, traslado privado opcional para 

o seu hotel. 

  Frankfurt - Rothenburg
Tempo livre para visitar o bonito mercado natalino em 

Römerberg. Mais de 200 estandes natalinos esperam por você 
em Römerberg, na praça Paulsplatz e no cais do rio Main. Você 
então viaja de trem para Rothenburg, a cidade mais bonita da 
famosa „Rota Romântica“. A cidade medieval se converte no 
Advento em um sonho de inverno com seu mercado Reiter-
lesmarkt. Tempo livre para visitar o centro histórico e o belo 
mercado, assim como o famoso Museu de Natal que lhe dá um 
toque verdadeiramente pitoresco.

1

2

  Munique - Nuremberg  - Munique
Pela manhã você viajará de trem para 

Nuremberg. Tempo livre para visitar a ci-
dade velha e passear no mais famoso mer-
cado natalino na Alemanha: o “Christkind-
lesmarkt”. Este mercado de mais de 400 
anos atrai mais de 2 milhões de visitantes 
por ano. Seu “passe de Mercado Natalino” 
inclui várias especialidades locais, como a 
salsicha “Bratwurst”, um pão de ervas e, 
claro, uma caneca de vinho quente. Volta 
à tarde para Munique de trem.

  Munique
Traslado privado opcional para o  

aeroporto.

3

4

  Berlim - Dresden - Berlim
Viagem de trem para Dresden. Explore os pontos princi-

pais desta impressionante cidade barroca em um ônibus de 
turismo regular de Hop on/Hop off e visite o famoso merca-
do natalino “Striezelmarkt”, um dos mercados de Natal mais 
antigos e maiores na Alemanha. O mercado recebeu o nome 
de um tradicional pão doce natalino de Dresden, chamado 
‘Strietzel’. Volta à tarde para Berlim de trem.

  Berlim
Traslado privado opcional para o aeroporto.

3

4

  Rothenburg - Nuremberg - Frankfurt
Pela manhã viagem de trem até Nuremberg. Tempo livre 

para visitar o centro histórico e o  mercado natalino mais fa-
moso da Alemanha, o “Christkindlesmarkt“; no qual, com sua 
história de quase 400 anos, a cada ano atrai mais de dois milh-
ões de visitantes. Seu “passe de Mercado Natalino” inclui vári-
as especialidades locais, como a salsicha “Bratwurst”, um pão 
de ervas e, claro, uma taça de vinho quente. Pela tarde retor-
no de trem até Frankfurt.

  Frankfurt
Traslado particular opcional para o aeroporto.

3

4

 R Os mercados natalinos mais românticos e bonitos
 R Uma festa para todos os sentidos
 R Os melhores destinos de natal

Escapadas de Natal

Escapadas
Temporada: 27/11/2022  - 22/12/2022

Saídas: Diariamente

Este programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em  

 hotéis de 4*
 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Ticket de trem, com reserva de assento  

 na 2a classe para todas as conexões  
 mencionadas (trajeto Rothenburg- 
 Nuremberg sem reserva de assentos,  
 Pacote III)
 . City tour em Munique (ônibus regular  

 Hop on/Hop off) com audioguia em  
 português (Pacote I)
 . City tour em Berlim e em Dresden (ônibus  

 regular Hop on/Hop off) com audioguia  
 em português (Pacote II)
 . Passe do Mercado Natalino Nuremberg  

 (inclui vinho quente, salsicha, pão de  
 ervas, etc...) (Pacote I e III)

Importante:
• Roteiros turísticos ou city tours privados 

com guias locais que falam português 
ou espanhol estão disponíveis mediante 
solicitação. 

• Roteiros regulares devem ter embarque 
nos pontos de encontro estabelecidos em 
cada cidade.

Preços

Preços por pessoa em €.

*exceto trajeto Rothenburg-Nuremberg, aqui há 
somente assentos de 2a classe 

Supl. traslados privados de chegada e saída 
(até 6 pess.):
Munique ..........................................................475,-
Berlim  .............................................................385,-
Frankfurt .........................................................359,-

N° de 
participantes Pacote

1 2 3

2 689,- 555,- 659,-

Supl. indiv.: 199,- 215,- 269,-

Supl. trem de 
1a classe* 119,- 105,- 125,-

Pacote 1: Munique e Nuremberg

Pacote 2: Berlim e Dresden

Pacote 3: Frankfurt, Rothenburg e Nuremberg
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  Stuttgart
Ao chegar a Stuttgart traslado privado 

opcional ao seu hotel.

  Stuttgart - Heidelberg - Stuttgart
Aproveite o tempo e descubra a 

cidade e seu mercado natalino no seu 
ritmo. 300 barracas resplandecientes e 
carinhosamente decoradas, o aroma de 
ponche e bolos recém feitos: Tudo isto 
faz que o mercado natalino de Stuttgart 
seja um dos mercados mais belos e gran-
des da Europa. Depois viagem de trem a 
Heidelberg, uma bela cidade com grande 
influência medieval nas suas construções. 
O seu Mercado Natalino tem por volta de 
140 barracas encantadoras, perfeitas para 
quem busca idéias de presentes. Agora, 
se está buscando uma atividade esport-
iva, é possível patinar em uma das mais 
belas pista de gelo da Alemanha, em fren-
te ao romântico cenário do castelo.

1

2

  Basilea - Friburgo
Chegada ao aeroporto da Basileia e viagem de trem à 

Friburgo. 

  Friburgo
Hoje você tem o dia todo para conhecer a cidade de Frei-

burg, com sua catedral e a „Torre mais bonita do cristianismo“. 
Freiburg, a capital da Floresta Negra, é uma cidade universitária 
com uma atmosfera muito boa. Em dezembro, suas ruas bril-
ham com um grande número de barracas, formando o maior 
mercado de Natal do sul da Floresta Negra. Um grande desta-
que, é o número de bandas que tocam canções natalinas nas 
ruas, criando uma autêntica atmosfera natalina.

1

2

  Zurich
Ao chegar a Zurique traslado privado opcional ao seu hotel.

  Zurique - Lucerna - Zurique
A cada ano, por volta de 150 bancas de mercado te convi-

dam a desfrutar do lindo período pré-natalino, em um dos maio-
res mercados natalinos cobertos da Europa. No coração de Zuri-
que, com acesso direto a trens, ônibus e bondes, nas imediações 
da famosa Bahnhofstrasse, se encontra o „Christkindlimarkt“ de 
Zurique. Depois, viagem de trem à Lucerna. Com os montes Rigi, 
Pilatos e os Alpes como tela de fundo, Lucerna é um dos destinos 
turísticos mais visitados na Suíça. Nesta antiga cidade estão as 
pontes cobertas mais antigas da Europa, assim como ruas pa-
vimentadas, igrejas barrocas e casas carregadas de história.No 
coração do centro histórico medieval, ao redor da igreja franci-

1
2

  Stuttgart - Baden-Baden - Stuttgart
Pela manhã viagem de trem a Baden-

Baden. A cidade balneário é um deleite de 
jardins, grandes vilas e um centro de cul-
tura. Descubra as ruínas romanas, visite o 
recinto de uma das termais mais antigas: 
„Frie-drichsbad“. Admire a arquitetura do 
famoso Cassino, um dos mais elegantes da 
Europa e a antiga estação de trem, transfor-
mada em Teatro, que recebe contínuos fes-
tivais, reconhecidos mudialmente. Rodeado 
pelas montanhas da Floresta Negra, o tra-
dicional „Christkindelsmarkt Baden-Baden“ 
com suas numerosas atrações, te levará a 
um conto de fadas de inverno muito espe-
cial. Pela tarde, retorno a Stuttgart de trem.

  Stuttgart
Se tiver tempo suficiente, pode vi-

sitar opcionalmente o mercado de Natal 
em Esslingen, famoso por oferecer um 
ambiente medieval muito especial.Trasla-
do privado opcional ao aeroporto.

3

4

  Friburgo - Estrasburgo - Friburgo
Pela manhã, viagem de trem à Estrasburgo, capital da Al-

sácia, na França. Com sua catedral extraordinária, esculpida 
como uma renda, Estrasburgo é uma das cidades mais boni-
tas da Europa. Seu mercado de Natal é o mais antigo da Fran-
ça, que desde 1570 é realizado na Praça da Catedral. Cente-
nas de comerciantes oferecem aos visitantes idéias originais 
de presentes e lindas decorações para sua árvore de natal e 
presépio. Além disso, existem diferentes especialidades culi-
nárias, como doces típicos, vinho quente, bolos e muito mais. 
Retorno de trem à Freiburg.

  Friburgo - Basilea
Viagem de trem ao aeroporto da Basilea. 

3

4

scana, reina um ambiente natalino festivo e mágico. Pela tarde, 
retorno a Zurique de trem.

  Zurique - Constança - Zurique
Pela manhã viagem de trem  à Constança, na Alemanha. 

A cidade está localizada nas margens do Lago de Constança, o 
maior lago da Alemanha.  O seu Mercado Natalino se extende 
desde o centro histórico da cidade até o porto. Este é o  mer-
cado de Natal mais popular no Lago de Constança,  que atrai a 
mais de 450,000 visitantes por ano. O especial aqui é o „Barco 
de Natal“, que está ancorado no cais do porto. Pela tarde retor-
no a Zurique de trem.

  Zurique
Traslado privado opcional ao aeroporto.

3

4

 R Os mercados natalinos mais românticos e bonitos
 R Uma festa para todos os sentidos
 R Os melhores destinos de natal

Escapadas de Natal

Pacote 4: Stuttgart - Heidelberg - Baden-Baden

Pacote 5: Floresta Negra e Estrasburgo

Pacote 6: Zurique, Lucerna e Lago de Constança

Escapadas
Temporada: 27/11/2022  - 22/12/2022

Saídas: Diariamente

Este programa inclui:
 . Hospedagem em quarto duplo em  

 hotéis de 4*
 . Café da manhã buffet em todos os hotéis
 . Ticket de trem, com reserva de assento  

 na 2a classe para todas as conexões   
 mencionadas (pacote VI: sem reserva de  
 assentos)

Importante:
• Passeios panorâmicos ou city tours privados 

com guias locais que falam português 
ou espanhol estão disponíveis mediante 
solicitação. 

• Traslados privados em Stuttgart somente 
com motorista de fala inglesa, em Zurique 
traslado em espanhol a pedido.

Preços

Preços por pessoa em €.

Supl. traslados privados de chegada e saída 
(até 6 pess.):
Stuttgart ..........................................................435,-
Zurique  ...........................................................435,-

N° de 
participantes Pacote

4 5 6

2 699,- 689,- 755,-

Supl. indiv.: 345,- 279,- 359,-

Supl. trem de 
1a classe* 165,- 125,- 99,-
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  Munique - Neuschwanstein - Füssen
Pela manhã, viagem à Füssen para 

conhecer o famoso castelo Neuschwan-
stein, construído por Luís II, o famoso “Rei 
Louco”.  À tarde, desfrute de um passeio de 
trenó puxado por cavalos através da encan-
tadora paisagem de inverno (dependendo 
das condições climáticas).

  Füssen - Oberammergau - 
Garmisch - Zugspitze

Viagem a Oberammergau, aldeia conhecida 
por sua representação da Paixão de Cristo. 
Seguimos para Garmisch-Partenkirchen, 
onde se encontra o Zugspitze, a montan-
ha mais alta da Alemanha (2.962 m). Em 
trem de cremalheira, subida a Zugspitzplatt 
(2.600 m). Após uma curta caminhada, che-
gada até a aldeia iglu. Neste momento, des-
pedida do seu guia e continuação junto aos 
guias locais da aldeia. Ao chegar, aperitivos 
e atividades no iglu ou nos seus arredores. 
À noite, aguarda um delicioso jantar de fon-
due de queijo e uma acolhedora reunião 
informal. Hospedagem no iglu romântico, 
decorado artisticamente.

  Zugspitze - Castelo Elmau
Pela manhã, serviço de chá ao desper-

tar. Em seguida, excursão a um restauran-
te e café da manhã. Retorno de trem para 
Garmisch-Partenkirchen. Daqui seu guia o 
leva a seu hotel Schloss Elmau Luxury Spa 
Retreat, a 1.000 m de altitude, em um vale 
pitoresco em meio aos Alpes da Baviera. 
Desfrute de uma massagem no Spa do ho-
tel e relaxe o resto do dia em um ambiente 
acolhedor. Jantar no hotel.

1

2

3

   Castelo Elmau - Innsbruck
Depois do café da manhã, continuação 

para a cidade de Innsbruck na Áustria. Visita 
aos monumentos mais importantes, como 
o Te-lhado de Ouro e a Igreja Hofkirche. 
Subida de teleférico do centro histórico até 
a estação Seegrube (a 1.905 m). Aprecie a 
vista excepcional da cidade e dos Alpes. À 
tarde, tempo livre para ir às compras.

  Innsbruck - St. Anton - Vaduz - Zurique
Viagem pelos Alpes Austríacos até 

chegar à Suíça. Passeo por St. Anton, fa-
mosa aldeia de esqui e fazemos uma pa-
rada em Vaduz, capital do pequeno País de 
Liechtenstein. À tarde, chegada em Zuri-
que, a maior cidade da Suíça.

  Zurique
Aproveite este dia em Zurique. Pass-

eie pela cidade que é um paraíso de com-
pras, com butiques de luxo e marcas inter-
nacionais. Como opcional, é possível fazer 
uma excursão à cidade de Lucerna e subir 
ao Monte Titlis - uma experiência ímpar no 
mundo dos Glaciares Alpinos, com uma vi-
sita fascinante dos Alpes Suíços (não incluí-
do). Jantar de despedida no hotel ou em 
um restaurante em Zurique.

  Zurique
Na hora adequada, traslado ao aero-

porto.

4

5

6

7

R  Os Alpes da Alemanha, Áustria e Suíça
R  Transporte em carro de luxo
R  Hospedagem exclusiva

Os Alpes de Luxo

Elmau Castle / Germany

Viagens de Luxo

Viagens de Luxo
7 Dias de Munique à Zurique

Este programa inclui:
Seu luxuoso roteiro, inclui transporte em 
um veículo de luxo, com um motorista-guia 
de língua portuguesa ou espanhola (exce-
to a noite na Aldeia Iglu e no hotel do spa), 
hospedagem em hotéis 5* e 1 pernoite em 
um iglu (somente aberto de 28/12/2022 
- 01/04/2023), 1 massagem relaxante no 
Schloss Elmau Luxury Spa Retreat e todas 
as excursões e serviços conforme mencio-
nados no programa.

Hotéis de 4 e 5*

Füssen: .............. Wellness Hotel Sommer
Garmisch-Partenkirchen: ...Schloss Elmau
Zugspitze: ....................................Igludorf
Innsbruck: .........STAGE 12 - Hotel by Penz
Zurique: ................................Eden Au Lac

Um itinerário 

personalizado

Teremos o prazer em adaptar este itinerário 
de luxo de acordo com os seus interesses e 
preferências pessoais.

Preços

A base de 2 pessoas. A partir de 7.835,- € 
por pessoa em quarto duplo. Min. 2 pes-
soas! Para confirmar os preços, envie-nos 
a data desejada para verificarmos a dis-
ponibilidade e os preços de acordo com a 
temporada.

Dias inesquecíveis
Vivencie experiências únicas, como por exemplo um voo de 
helicóptero  - organizamos as suas experiências prediletas.

O mundo gourmet
Desfrute de sabores maravilhosos em restaurantes exclusivos - 

buscamos os melhores lugares para agradar o seu paladar.

Um luxo especial
Faça compras em lojas de luxo com assistência personalizada - 

ajudamos a compor o seu „look” individual.

Deluxe
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Condições Gerais

Miller Incoming GmbH
Millerhof 2-5 · 88281 Schlier, Alemanha
Tel. +49 (0)75 29/97 13-60 · Fax +49 (0)75 29/97 13-53
brazil@miller-incoming.de I www.miller-incoming.de 
Registro de comércio: Ulm, HRB 551623
N° de fazenda: DE147356713

Fonte das fotos: Dresden Marketing GmbH, Europa-Park®,  
Montreux-Vevey Tourisme, Swiss Travel System By Line swiss-
image.ch: Glacier Express Andrea Badrutt y Christof Sondereg-
ger; ZentralbahnAG Christian Perret; Titlis Bergbahnen Roger  
Gruetter; GoldenPass Line Marcus Gyger; Rhaetische Bahn  
Tibert Keller, Switzerland Tourism By Line swiss-image.ch;  
Andreas Gerth, Maison Cailler, Jungfrau-Bahnen, Erlebniswelt 
Muotathal GmbH.

Miller Incoming GmbH
Miller Incoming GmbH atua como intermediário entre as 
companhias de transporte, hotéis, ou qualquer outro pro-
vedor ou pessoa particular. Estas Condições Gerais determi-
narão - sujeito a acordos suplementares adicionais - a relação 
contratual entre a Miller Incoming GmbH e o cliente. Quais-
quer termos de contratação do cliente que desviarem do pre-
sente documento ficam aqui expressamente nulos.

Política de Privacidade / Proteção de Dados
Você como sócio da B2B, tem a obrigação de informar seus 
clientes que, conforme o Regulamento Geral de Proteção de 
Dados Europeu (RGPD), os dados de seus clientes serão envia-
dos aos provedores da Miller Incoming como parte de nosso 
processo de reserva.

Documentação
É responsabilidade de cada viajante o porte de um passapor-
te válido e dotado de todos os vistos e requisitos necessários. 
O organizador se isenta de toda a responsabilidade em caso 
de que o viajante seja deportado por não cumprir algum dos 
requisitos exigidos ou por anormalidades em seu passaporte, 
ficando por conta do viajante qualquer gasto que se origine, 
aplicando-se assim as condições estabelecidas para cancela-
mento e anulação voluntária de serviços.

Selfdrive Tours
No momento da retirada do veículo alugado, o motorista 
deve apresentar um documento de carteira de habilitação 
nacional válido que possua há pelo menos 1 ano. Recomen-
da-se fortemente a apresentação de Carteira de Habilitação 
Internacional (IDP) para locadores que não sejam da União 
Europeia. Além desta, exige-se também a apresentação de 
documento de identificação com foto (passaporte, etc.) junto 
com um cartão de crédito válido.

Vouchers
Depois de receber o pagamento total de uma reserva envia-
remos por correio eletrônico nossos vouchers. Os clientes 
deverão apresentá-los nos hotéis ou aos guias. Em caso de 
emitir seus próprios vouchers, os mesmos devem incluir a 
seguinte nota: „reservation and payment through Miller In-
coming GmbH“.

Hotéis
Todos os hotéis em nossos tours foram escolhidos cuidado-
samente. A maioria dos hoteis fica localizada no centro da ci-
dade, e o café-da-manhã está sempre incluído. A maioria dos 
hoteis na Alemanha não oferecem ar-condicionado, e o aces-
so à internet é geralmente pago separadamente. Os hoteis 
geralmente oferecem quartos single ou double para não-fu-
mantes; quartos triple e com duas camas de solteiro não são 
padrão. No entanto, uma cama adicional/separada pode ser 
fornecida mediante solicitação. O horário de check-in é geral-
mente às 15:00 e o check-out ao meio-dia. Todos os hoteis 
selecionados para os programas estão sujeitos a mudança. Se 
for necessária uma alteração por qualquer motivo, os clientes 
serão hospedados em hotéis similares previstos, tanto em 
categoria como em preço. Em datas de feiras, congressos e 
eventos especiais a hospedagem poderá estar localizada nos 
arredores das cidades. As visitas e excursões normalmente
não serão afetadas por estes eventos.

Transporte
O transporte nos nossos tours é feito de carro, minivan ou 
ônibus de turismo, dependendo do número de passageiros. 
Se o número de participantes inscritos em um circuito é mui-
to limitado, com o intuito de cumprir nosso compromisso 
de „Saídas Garantidas“, a Miller Incoming GmbH poderia lhe 
conceder o transporte em veículo particular ou minivan con-
duzida por nosso guia.

Serviços e excursões
Para reservas individuais, como traslados e excursões, se apli-
cada as condições do nosso tarifário de serviços „Traslados 
e Excursões“.

Bagagem
Cada passageiro tem direito a uma peça de bagagem de 
tamanho médio com peso máximo de 23 kg por pessoa. O 
transporte de excesso de bagagem estará sujeito à disponi-
bilidade de espaço. Caso a bagagem supere a capacidade de 
carga do veículo, o viajante terá que deixar uma parte de sua 
bagagem ou pagar pelo transporte adicional (por exemplo 
um taxi). A bagagem será transportada por conta e risco do 
usuário. A organização não é responsável por perdas, roubos 
ou danos de bagagem que venham a acontecer durante a 
viagem. Recomenda-se aos viajantes que estejam presentes 
em todos os momentos em que suas bagagens estiverem 
sendo manuseadas. Com relação ao transporte de bagagem 
por via aérea, marítima ou fluvial, aplicam-se as condições 
das companhias transportadoras, conforme especificados 
na passagem do viajante. Em caso de dano ou extravio, re-
comenda-se apresentar queixa imediatamente junto à com-
panhia responsável pelo transporte. Gostaríamos de lembrar 
os passageiros de que são responsáveis por seus pertences.

Guia de turismo de língua espanhola ou portuguesa
Os viajantes serão acompanhados por um guia de turismo de 
língua espanhola ou portuguesa durante todo o período de 
viagem, salvo declaração específica do contrário (ou um guia-
motorista, para grupos com até 7 participantes). Todos os 
nossos guias possuem vasta experiência e são especialmente 
treinados para cada programa de viagem.

Condições especiais para crianças
Em geral (confirmar antes da reserva), crianças de menos de 2 
anos pagam 10% do valor cheio, e crianças entre 2 e 12 anos 
receberão um desconto de 20%, com a condição de que com-
partilhem o quarto com os pais ou acompanhantes. Em cada 
quarto duplo se permite só uma criança.

Temporadas
A chegada dos passageiros é possível até o último dia da tem-
porada mencionada em cada viagem

Pagamentos
Todos os serviços solicitados deverão ser pagos em sua to-
talidade nos prazos mencionados a seguir, de acordo com as 
seguintes condições:

Saídas Garantidas, Viagens de Trem, Hotéis e Escapadas*
100% até 21 dias antes da chegada (exceto em datas de feiras, 
congressos etc.)

Viagens privadas ou sob medida, Viagens em grupo
30% até 90 dias antes da chegada 
70% até 21 dias antes da chegada

Reservas durante feiras, congressos e eventos
100% no momento da confirmação

Hotéis de esqui, Combinações com esqui
50% no momento da confirmação
50% até 35 dias antes da chegada
Aplicam-se as condições do hotel seleccionado.

O não cumprimento desse importantíssimo requisito dá to-
dos os direitos ao organizador de não aceitar o passageiro no 
momento de sua apresentação. 

Até uma quantia de 5.000,- € o pagamento deverá ser efetua 
do via cartão de crédito (Mastercard, VISA ou AMEX) ou por 
transferência bancária. O custo para transferência bancária 
deverá ser coberto 100% por parte do cliente. (Modalidades 
de transferência SWIFT „OUR“: Todas as despesas do pagador, 
também as despesas do banco do beneficiário). A partir de 
5.000,- € o pagamento deve ser efetuado via transferência 
bancária. Para pagamentos com Mastercard ou VISA adicio-
namos 2%, com AMEX 3% sobre o preço total. 

Caso os adiantamentos ou o valor total remanescente não se-
jam pagos pelo cliente dentro do período acordado, a Miller 
Incoming poderá se recusar a prestar os serviços, e, após a 
concessão de prazo razoável, retirar-se do contrato uma vez 
que o serviço ainda não foi prestado. Neste caso, a Miller In-
coming GmbH faturará ao cliente os custos de cancelamento 
conforme previsto no item “Cancelamentos”.

Alteração dos Serviços
A Miller Incoming GmbH terá o direito de alterar os serviços 
contratados em casos de sérios motivos que ocorram após 
a contratação e tornem tais alterações inevitáveis. Nenhuma 
alteração ou desvio poderá ser admitida que afete substanci-
almente o caráter geral da prestação de serviços com relação 
aos serviços de pacote - ou que sejam inaceitáveis ao cliente 
em consideração de interesses mútuos, ou discriminatórios 
sob o princípio da boa-fé. As provisões de garantia perma-
necerão intactas na medida em que tais serviços alterados 
possuam falhas e defeitos. A Miller Incoming GmbH deverá 
informar o cliente imediatamente sobre alterações contem-
pladas na oração 1 destes termos.

Cancelamentos
Cancelamentos devem ser enviados de forma escrita. Os cus-
tos de anulação são: (custos por pessoa sobre o valor total 
por passageiro)*

Saídas Garantidas, Viagens privadas*
- Cancelamento até 30 dias antes da chegada  sem custos
- Cancelamento de 29 dias a 20 dias antes da chegada  10%
- Cancelamento de 19 dias a 15 dias antes da chegada  25%
- Cancelamento de 14 dias a 10 dias antes da chegada  30%
- Cancelamento de 9 dias a 7 dias antes da chegada  50%
- Cancelamento de 6 dias a 0 dias antes da chegada  95%

Saídas garantidas (reservas a partir de 5 quartos)*
- Cancelamento até 60 dias antes da chegada           sem custo
- Cancelamento de 59 a 40 dias antes da chegada 10%
- Cancelamento de 39 a 20 dias antes da chegada  30%
- Cancelamento de 19 a 7 dias antes da chegada  50%
- Cancelamento de 6 a 0 dias antes da chegada  95%

FIT - hotéis, serviços, escapadas Alemanha, Suíça e Áustria*
- Cancelamento até 30 dias antes da chegada sem custo
- Cancelamento de 29 a 20 dias antes da chegada 10%
- Cancelamento de 19 a 15 dias antes da chegada 35%
- Cancelamento de 14 dias ou menos antes da chegada 95%

Viagens de Trem Suíça*
- Cancelamento após a confirmação até 45 dias 
   antes da chegada 15%
- Cancelamento de 44 a 35 dias antes da chegada 30%
- Cancelamento 34 - 25 dias antes da chegada 50%
- Cancelamento 24 - 20 dias antes da chegada 75%
- Cancelamento 19 - 0 dias antes da chegada 95%

Hotéis de esqui, Combinações com esqui
- Cancelamento até 92 dias antes da chegada sem custos
- Cancelamento até 91 dias a 32 dias antes da chegada  40%
- Cancelamento até 31 dias a 9 dias antes da chegada  70%
- Cancelamento até 8 dias a 0 dias antes da chegada  95%
Aplicam-se as condições do hotel seleccionado. Ver oferta!

* Condições não válidas durante feiras, congressos e eventos.

Cancelamentos por falta de neve
Uma vez efetuada a viagem e chegando na estação, ésta não 
se encontra em ótimas condições para esquiar e por isso o 
passageiro decide não esquiar, o passageiro não terá direito 
ao reembolso de nenhum serviço. Em caso de cancelar uma 
reserva por temor ou dúvida de falta de neve, e de não rea-
lizar a viagem à estação, aplicar-se-ám as condições estabe-
lecidas para o cancelamento e rejeito voluntário de serviços.

Número de Participantes
Caso não se alcance o número mínimo de participantes publi-
cado em nossos tours até 4 semanas antes do início do tour, 
Miller Incoming GmbH se reserva ao direito de suspender o 
tour. Miller Incoming GmbH se compromete de informar de 
forma imediata ao cliente o motivo do cancelamento. O clien-
te receberá uma oferta de recolocação ou então o reembolso 
de 100% do valor pago.

Alterações na reserva
Quaisquer alterações em reservas que tenham sido previa-
mente confirmadas (data de chegada ou partida, condições de 
viagem, etc.) que ocorram mais de 4 semanas antes da exe-
cução planejada dos serviços estão sujeitas a uma multa de 
50 €, exceto caso a Miller Incoming comprove ter incorrido em 
despesas maiores que este valor. 
Requisições de alteração de reserva feitas pelo cliente em até 
4 semanas antes da execução planejada dos serviços podem 
ser honradas - se possível for - apenas através da retirada da 
reserva e sua simultânea refeitura. Isto não se aplica a requi-
sições de alteração que envolvam apenas custos menores. 
Se um passageiro desejar alterar sua viagem significativamen-
te durante a viagem, quaisquer alterações deverão ser confir-
madas e aplica-se uma multa de 70 €, exceto caso a Miller In-
coming comprove ter incorrido em despesas maiores que este 
valor. O passageiro também será responsável por quaisquer 
possíveis custos cobrados por prestadores de serviço como 
resultado de quaisquer cancelamentos ou alterações.

Responsabilidade Limitada
Por força legal, a Miller Incoming GmbH será responsável por 
danos à vida, corporais e de saúde resultantes de violações 
intencionais ou inconsequentes das obrigações da Miller In-
coming GmbH, seus representantes legais ou agentes e re-
presentantes. A Miller Incoming GmbH deverá também ser 
responsável por quaisquer danos não cobertos pela oração 1 
mas que resultem de violações intencionais ou inconsequen-
tes das obrigações da Miller Incoming GmbH, seus represen-
tantes legais ou agentes e representantes - em conformidade 
com as regulações legais em vigor. A responsabilidade por 
danos materiais e perdas financeiras resultantes será limitada 
ao preço por pessoa do serviço prestados pela Miller Inco-
ming GmbH, mesmo em caso de violação de uma obrigação 
contratual significativa. As limitações de responsabilidade aci-
ma aplicar-se-ão similarmente em favor de pessoas jurídicas, 
representantes legais ou outros agentes e representantes da 
Miller Incoming GmbH. Em outros aspectos, exclui-se respon-
sabilidade pela Miller Incoming GmbH, salvo se requerida por 
lei. O cliente manterá a Miller Incoming GmbH isenta e in-
denizada contra qualquer reivindicação de qualquer terceira 
parte contra a Miller Incoming GmbH que seja baseada em 
circunstâncias situadas na esfera do cliente.

Direito de Rescisão pela Miller Incoming GmbH
A Miller Incoming GmbH poderá rescindir o presente contrato 
sem aviso prévio caso viajantes individuais perturbem grave-
mente a viagem apesar dos avisos da Miller Incoming GmbH, 
ou se comportem de tal maneira que justifique uma rescisão 
imediata do contrato. Em caso de rescisão pela Miller Inco-
ming GmbH, a última ainda terá direito ao pagamento do pre-
ço, a ser compensado de quaisquer despesas economizadas e 
benefícios obtidos a partir do diferente uso dos serviços não 
utilizados - incluindo quaisquer montantes creditados pelos 
prestadores de serviços. 

Força maior
Em caso de que o serviço contratado não possa ser concluído 
devido a motivos de força maior, como guerra, greve, catás-
trofes etc., ou devido a algum perigo eminente, como subidas 
ou descidas do nível do mar/rio, ou obstrução de algum canal 
por onde passe água, o cliente e o Miller Incoming GmbH terá 
o direito de reincidir o contrato. A Miller Incoming GmbH 
poderá requisitar compensação razoável de provimentos e 
despesas incorridas até então - dependendo do respectivo 
preço total. O cliente não terá direito algum à compensação.

Climatologia
Se por qualquer razão de força maior ou meteorológica (chu-
vas, neve, vento, afundamento, desprendimento, movimento 
de terra, fechamento de estradas e passos etc.) os passagei-
ros não puderam chegar ao destino no tempo previsto, ou se 
tiverem que permanecer na estação de esqui mais tempo do 
previsto, o organizador não se faz responsável do alojamen-
to e manutenção adicional dos passageiros durante o tempo 
que dure o inconveniente até o reinício da viagem, uma vez 
que as condições meteorológicas o permitam.

Serviços não inclusos
Geralmente não inclusos, salvo menção do contrário: Car-
regamento de malas, seguros, refeições e bebidas, gorjetas, 
despesas pessoais e taxas de entrada não mencionadas.

Seguro de viagem
Em nossos programas não está incluído o seguro de viagem. 
Aconselhamos contratar esse serviço em seu país antes de 
iniciar a viagem. Sua agência de viagens lhe oferecerá infor-
mações a respeito.

Discrepâncias
Miller Incoming GmbH não se responsabiliza, e não aceita-
rá reclamações, em caso de discrepâncias entre os preços e 
informações orais e escritas. Neste caso, aplicam-se as infor-
mações por escrito com relação a quaisquer acordos adicio-
nais que tenham sido celebrados de forma eletrônica com 
explícita relação a isto.

Reclamações
No caso de surgir algum descumprimento em relação ao nos-
so programa, pedimos que informem ao nosso guia acompan-
hante ou co-responsável, ou que nos chamem em nosso tele-
fone de emergência para que possamos tratar de buscar uma 
solução o mais rápido possível para o problema, sendo ne-
cessário assim mesmo uma nota por escrito que indica o de-
scumprimento. Solicitamos levar em conta que é necessário 
um prazo de tempo suficiente para que a empresa solucione 
o problema em questão. Se não for cumprido esse aspecto, a 
responsabilidade pela prova dos acontecimentos que se rec-
lamem corresponderá ao consumidor. Miller Incoming GmbH 
se compromete a responder todos as cartas ou reclamações 
que receba nos 30 dias posteriores à data de término da via-
gem e não atenderá reclamações recebidas posteriormente à 
data indicada. Aplicar-se-ão as leis alemãs.

Disposições gerais
Salvo outros acordos individuais, o inteiro teor do acordo 
entre a Miller Incoming GmbH e o cliente deverão ser gover-
nados pelas leis da Alemanha.O foro exclusivo para dirimir to-
das as reivindicações resultantes ou relacionadas ao presente 
contrato fica aqui acordado como sendo o domicílio da Miller 
Incoming GmbH. Caso alguma disposição do presente instru-
mento se torne inválida, tal fato não resultará na invalidade 
do contrato como um todo.
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