ALEMANHA
COM LESTE EUROPEU
REPÚBLICA TCHECA, ÁUSTRIA,
ESLOVÁQUIA E HUNGRIA
16 DIAS, 13 NOITES E 01 REFEIÇÃO
Saída: 19 de junho de 2022, domingo
Chegada: 04 de julho de 2022, segunda-feira

Berlim, Alemanha

ROTEIRO ALEMANHA E LESTE EUROPEU

INTRODUÇÃO
BERLIM: a capital da Alemanha, existe desde o século XIII. A cidade guarda recordações da
história turbulenta do século XX em seu Memorial do Holocausto e nas ruínas do Muro de
Berlim, carregadas de grafites. Usado como divisão de fronteiras durante a Guerra Fria, o
Portão de Brandemburgo, construído no século XVIII, tornou-se um símbolo da reunificação.
Também é conhecida por seu cenário artístico e seus monumentos modernos. É impossível
andar pelas ruas de Berlim e não sentir a energia que se faz presente em cada esquina da bela
capital da Alemanha. Uma metrópole pulsante e rica em história, onde o antigo e o novo se
misturam com perfeição; um verdadeiro celeiro de arte e cultura com opções de
entretenimento para todos os tipos de público, gastronomia de qualidade, entre tantos outros
motivos que fazem deste um dos destinos europeus mais procurados por turistas do mundo
todo.

ROTA DO ELBA: é possível desfrutar de uma belíssima paisagem, muita história e arquitetura
fazendo o incrível trajeto entre Alemanha e a República Tcheca. Da nascente até sua foz no
Mar do Norte, a rota do Elba mede mais de mil quilômetros (620 milhas) sendo quase 400 km
(250 milhas) na República Tcheca e, nesta jornada, o majestoso rio Elba é o seu guia. Ele
serpenteia a partir dos vales das montanhas majestosas e místicas de Krkonoše, continua pelas
extensas planícies, passa por cidades medievais, por formações rochosas únicas e lugares
envoltos em mitos e lendas.
POTSDAM: a cidade ao leste que faz fronteira com Berlim e mundialmente conhecida por seu
legado histórico como residência dos reis da Prússia, bem como pelo seu grande número de
belos parques e palácios; enfim, um conjunto que engloba parques e edifícios erguidos entre
1730 e 1916 e que foi nomeado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1990
DRESDEN: cidade da Alemanha, capital do estado da Saxónia, localiza-se nas margens do rio
Elba. É hoje uma das principais atrações turísticas da Alemanha.

PRAGA: a capital da República Tcheca, é dividida pelo rio Moldava. Apelidada de "a cidade
dos cem pináculos", ela é conhecida pela Praça da Cidade Antiga, no coração do seu centro
histórico, com construções barrocas coloridas, igrejas góticas e o Relógio Astronômico
Medieval, que faz uma apresentação animada de hora em hora. Concluída em 1402, a Ponte
Carlos, exclusiva para pedestres, é cercada por estátuas de santos católicos. Embora tenha
outras cidades de mesmo nome no mundo, Praga é a capital da República Checa, no
continente europeu.
CESKY KRUMLOV: uma cidade ao sul da República Tcheca, registrada na lista da UNESCO
como Patrimônio da Humanidade. Se encontra na Boêmia do Sul, é a capital antiga da região
de Rosenberg, a nobreza mais rica e influente do país. A construção da cidade e seu Castelo
começou no século XIII. Ceský Krumlov é uma das cidades medievais mais bem preservadas
do mundo e fica distante apenas 170 km de Praga e visitá-la é como entrar num portal mágico
e voltar ao tempo de reis, rainhas, castelos e cidades cercadas por muralhas medievais.
Graças a sua localização e sua história pacífica, não foi bombardeada durante a Segunda
Guerra e hoje, intacta, recebeu o título de Patrimônio da Humanidade em 1992 pela Unesco.
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INTRODUÇÃO
VIENA: a capital da Áustria, fica no leste do país, às margens do rio Danúbio. Seu legado
artístico e intelectual se consolidou com as obras de figuras como Mozart, Beethoven e
Sigmund Freud, que nela viveram. A cidade também é conhecida por seus palácios imperiais,
como Schönbrunn, a casa de veraneio da família Habsburgo. Caminhar pelas ruas de Viena,
na Áustria, e conhecer alguns de seus principais pontos turísticos é quase como reviver o
passado estando no presente. Nos palácios e igrejas, jardins e monumentos, a história da
cidade é contada a partir da influência da dinastia
HABSBURGO, uma das mais influentes na Europa entre os séculos XIII e XV. Palácio de
Schönbrunn: conhecido também como o “Palácio de Versalhes de Viena”, é um dos principais
monumentos históricos e culturais da Áustria. Está localizado no Hietzing, o 13º distrito de
Viena. O Schönbrunn tem sido uma das principais atrações turísticas da cidade de Viena
desde o século XIX, sendo um dos mais importantes e mais visitados monumentos culturais da
Áustria. O palácio e o seu parque de cerca de 160 ha está classificado desde 1996 como parte
do Património da Humanidade pela UNESCO. Tem aparecido em postais, documentários e
diversas produções cinematográficas.
BRATISLAVA: a capital e a principal cidade da Eslováquia, situada no sudoeste do país, junto
da fronteira com a Áustria e da fronteira com a Hungria, tornando-se, assim, a única capital
europeia situada na fronteira do seu país com os outros dois. A cidade é também cortada pelo
rio Danúbio em seu curso. Sede da presidência, do parlamento e do governo eslovacos,
Bratislava conta ainda com universidades, museus, teatros e toda infraestrutura comum às
grandes cidades no que tange à vida política, cultural e social do ocidente.
BUDAPESTE: é a capital da cidade mais populosa e principal centro financeiro, corporativo,
mercantil e cultural da Hungria. É a sexta maior cidade da União Europeia Localizada às
margens do rio Danúbio, foi fundada em 17 de novembro de 1873 com a fusão das cidades
de Buda, na margem direita do Danúbio, com Peste, na margem esquerda. Seus habitantes
chamam-se budapestinos. Considerada uma das cidades mais belas da Europa, Budapeste é
um dos maiores destinos turísticos no mundo. Em 2011, a cidade recebeu 4 376 900 turistas,
tornando-se o 25º maior destino de turistas no mundo e a 6ª cidade mais visitada da Europa.
Budapeste é também um importante centro financeiro da Europa Central. A cidade ficou em
terceiro lugar no Índice de Mercados Emergentes desenvolvido pela MasterCard, em uma
lista de 65 cidades. Foi classificada como a melhor área urbana da Europa Central e Leste
Europeu em qualidade de vida, de acordo com a Economist Intelligence Unit. Também é
classificada como um dos lugares idílicos da Europa, considerada pela revista Forbes, e a
nona cidade mais bonita do mundo pela UCityGuides.
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PROGRAMAÇÃO
1º DIA, 19 DE JUNHO DE 2022, DOMINGO, RIO DE JANEIRO / BERLIM.
Apresentação para embarque no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) e no
Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) em voo com conexão em Frankfurt a Berlim.
Os dois grupos vão se encontrar no Aeroporto de Frankfurt e vão seguir juntos a Berlim. O guia
acompanhante saíra do Rio de Janeiro e os passageiros de São Paulo terão apoio no embarque
em São Paulo.
2º DIA, 20 DE JUNHO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, BERLIM.
Chegada a Berlim, Capital da Alemanha, recepção, traslado e HOSPEDAGEM no Hotel Westin
Grand Berlim ou similar.
3°DIA, 21 JUNHO DE 2022, TERÇA-FEIRA, BERLIM.
Faremos um lindo passeio por essa linda e vibrante Capital da Alemanha com destaques: o
famoso Portão de Brandemburgo, (cartão postal e marco divisório da cidade durante os anos da
Guerra Fria), o bairro de Nikolaiviertel (o bairro onde nasceu Berlim), a famosa Potsdamer Platz, o
Museu Pergamon ( o mais famoso das Ilhas dos Museus em Berlim), a Gendarmenmarkt ( a praça
mais agradável de Berlim), o Edifício da Ópera de Berlim, a importante Avenida Unter Den
Linden, a famosa Avenida Kurfürstendamm, o exterior do Palácio de Charlottenburg e o Prédio
do Parlamento Alemão “Palácio Reischstag”. CAFÉ DA MANHÃ incluído.
4°DIA, 22 JUNHO DE 2022, QUARTA-FEIRA, BERLIM.
Dia livre. Sugerimos um agradável passeio de barco pelo Rio Spree, fazer compras nas famosas
lojas de departamentos entre elas a “KADEWE”, uma das maiores lojas de departamentos da
Europa e os tradicionais cabarés berlinenses com shows de variedades do estilo Broadway. CAFÉ
DA MANHÃ incluído

Portão de Brandemburgo, Berlim, Alemanha

Bratislava, Hungria

5º DIA, 23 DE JUNHO DE 2022, QUINTA-FEIRA, BERLIM / ROTA DO ELBA / POSTDAM /
DRESDEN.
Saída pela manhã, percorrendo as rodovias as margens do Rio Elba. Visita a histórica e agradável
cidade de Potsdam (um dos mais bonito complexo palacianos da Europa). Considerado
Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Prosseguindo iremos a Dresden, a antiga
Capital da Saxônia. Na chegada, faremos um tour pelo seu centro histórico. HOSPEDAGEM no
Hotel Maritim ou similar. CAFÉ DA MANHÃ incluído.
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6º DIA, 24 DE JUNHO DE 2022, SEXTA-FEIRA, DRESDEN/PRAGA.
Nosso destino de hoje é seguir com destino a Capital da Republica Tcheca “ Praga” (capital
tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Chegada e HOSPEDAGEM no Hotel
Ambassador Ziata Husa ou similar. CAFÉ DA MANHÃ incluído.
7º DIA, 25 DE JUNHO DE 2022, SÁBADO, PRAGA.
Um sonho de cidade. Nosso passeio por Praga consiste em grande parte de deslumbrantes
caminhadas que vão desvendar em detalhes as inúmeras atrações desta harmoniosa cidade: na
primeira parte do tour veremos: a Catedral de São Vitor (uma das principais construções da
cidade), o Beco do Ouro, o antigo Palácio Real, Mala Strana (a cidade pequena), antigo bairro da
antiga nobreza tcheca, o bairro de Hradcany (de onde teremos uma vista majestosa vista desta
cidade, que tem mais igrejas que Roma e mais sinagogas que Jerusalém. Na segunda parte do
nosso tour, passaremos por Stare Mesto (a Cidade Velha), a Praça do Relógio Astronômico, a
Prefeitura, a Igreja de Nossa Senhora de Tyn, o Mercado Medieval e o bairro de Josefov (o mais
antigo bairro judeu em toda Europa). Passaremos pela Ponte de Carlos, o Teatro Nacional e a
Torre de Pólvora. CAFÉ DA MANHÃ incluído.
8º DIA, 26 DE JUNHO DE 2022, DOMINGO, PRAGA.
Dia livre. No tempo livre, aproveite para percorrer o Bairro do Castelo com os seus arcos, onde
funcionam charmosos restaurantes e para conhecer os finíssimos cristais tchecos. No final da
tarde, assista ao pôr-do-sol caminhando pela Ponte de Carlos, ladeada por dezenas de
magníficas esculturas. CAFÉ DA MANHÃ incluído.
9ºDIA, 27 DE JUNHO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, PRAGA/CESKY KRUMLOV/VIENA.
Deixaremos a Republica Tcheca e seguiremos com destino a bela e romântica Viena, Capital da
Áustria. Neste trajeto visitaremos ainda em território tcheco a cidade medieval Cesky Krumlov
com suas típicas casas coloniais góticas, renascentistas e barrocas e a parte externa do seu
Castelo do século XIII. Prosseguindo, chegaremos a Viena. HOSPEDAGEM no Hotel
Intercontinental ou similar. CAFÉ DA MANHÃ incluído.
10º DIA, 28 DE JUNHO DE 2022, TERÇA-FEIRA , VIENA E PALÁCIO DE SCHÖNBRUNN.
Um dia com diversos lugares incríveis para conhecer. É impossível não se encantar com essa
linda cidade. Realizaremos visitas, destacando-se a Ringstrasse (anel que circunda a cidade), as
imponentes construções da Ópera de Viena, a Prefeitura e o Parlamento austríaco; a badalada
Rua Graben (repleta de cafés sofisticados e lojas exclusivas), a Catedral Gótica de Staphansdom,
o Palácio de Hofburg (residência de inverno da família imperial austríaca) e o magnífico Palácio
de Schönbrunn, antiga residência de verão dos imperadores austro-húngaros, construído para
superar em luxo e beleza o Palácio de Versalhes na França. Visita aos deslumbrantes salões onde
desfilaram personagens históricas como Napoleão Bonaparte, as Imperatrizes Maria Thereza,
Sissi e a poderosa dinastia dos Habsburgos. CAFÉ DA MANHÃ incluído.

Palácio de Schönbrunn, Áustria
@nature.turismo

Rio Danúbio, Budapeste
@nature.turismo

ROTEIRO ALEMANHA E LESTE EUROPEU

11º DIA, 29 DE JUNHO DE 2022, QUARTA-FEIRA , VIENA.
Dia livre. Como dica, aproveite para caminhar pela movimentada rua de pedestre Kartntner
Strasse, assistir uma apresentação de opera ou um concerto na terra de Strauss e Mozart.
CAFÉ DA MANHÃ incluído.
12ºDIA, 30 DE JUNHO DE 2022, QUINTA-FEIRA, VIENA/BRASTILAVA/BUDAPESTE.
Pela manhã, saída rumo a Hungria, a sua capital Budapeste. Neste dia, visitaremos no
trajeto, Brastilava, a Capital da Eslováquia. Na chegada, visitaremos o seu lindo centro
histórico com a Catedral, a Torre Medieval, o Palácio Presidencial e suas lojinhas, bares,
restaurantes e cafés. Tudo bem charmoso. Aproveite o tempo livre para almoçar. A seguir,
prosseguiremos a Budapeste para hospedagem no Hotel Mercure Budapeste City Center
ou similar. CAFÉ DA MANHÃ incluído
13º DIA, 01 DE JULHO DE 2022, SEXTA-FEIRA , BUDAPESTE.
Dia dedicado à capital húngara, incluindo um tour completo pela belíssima Budapeste,
conhecida como a “Pequena Paris”, emoldurada e dividida em duas partes pelo Rio
Danúbio. As atrações são muitas: a histórica Colina do Castelo, o Bastião dos Pescadores, a
Ponte das Correntes, o Monte Gellert, a Ilha de Santa Margarida, o imponente Parlamento
Nacional, a Praça dos Heróis com esculturas retratando as diversas fases da história
húngara. Vamos conhecer a elegante Rua Vaci Utca, com seu elegante comércio. CAFÉ DA
MANHÃ incluído.

14º DIA, 02 DE JULHO DE 2022, SÁBADO, BUDAPESTE.
Dia livre. Não deixe de visitar uma tradicional “Casa de Banho” com as luxuosas Termas
Gellert, as favoritas da Rainha Elizabeth II e fazer um tour à Curva do Danúbio, incluindo
Szentendre, a “Aldeia dos Artistas” e as Ruínas Romanas de Aquincum. O nosso JANTAR
DE DESPEDIDA será a moda romântica será a bordo de lancha pelas águas do Rio
Danúbio. CAFÉ DA MANHÃ e JANTAR incluídos.
15º DIA, 03 DE JULHO DE 2022, DOMINGO, BUDAPESTE/VIAGEM DE REGRESSO.
Em horário determinado, traslado ao Aeroporto de Budapeste para embarque em voo com
conexão ao Rio de Janeiro. CAFÉ DA MANHÃ incluído.
16º DIA, 04 DE JULHO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, RIO DE JANEIRO.
Chegada pela manhã ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) e Aeroporto
Internacional de São Paulo (Guarulhos). Fim dos nossos serviços.

Centro Histórico de Budapeste
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HOSPEDAGEM

HOTEL WESTIN GRAND BERLIM
Endereço: Friedrichstrabe 158-164, 10117 Berlim, Alemanha
Telefone: +49 30 20270
Site: www.eventhotels.com/Hotels/the-westin-grand-berlin
Período: 20 a 23.06.22

HOTEL MARITIM DRESDEN
Endereço: Devrientstraße 10-12, 01067 Dresden, Alemanha
Telefone: +49 351 2160
Site: https://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotelinternationales-congress-center-dresden/
Período: 23 a 24.06.22
HOTEL AMBASSADOR ZIATA HUSA
Endereço: Václavské nám. 840/5, 110 00 Praga , Tchéquia
Telefone: +420 224 193 111
Site: https://www.ambassador.cz/cs/
Período: 24 a 27.06.22

HOTEL INTERCONTINENTAL.
Endereço: Johannesgasse 28, 1030 Wien, Áustria
Telefone: +43 1 711220
Site:
https:www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/vienna/
Período: 27 a 30.06.22
HOTEL MERCURE BUDAPESTE CITY CENTER.
Endereço: Ntak:, Budapest, Váci u 20, 1052 Hungria
Telefone: +36 1 485 3100
Site:all.accor.com/hotel/6565/index.pt-br.shtml
Período: 30.06.22 à 03.07.22

Os hotéis e navio acima mencionados poderão ser substituídos por outros da mesma categoria em caso
de necessidade.
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AÉREO
SAÍDA: RIO DE JANEIRO
19.06.2022 Galeão – Frankfurt
19.06.2022 Frankfurt – Berlim

LH 501
LH 166

21h35min
16h15min

14h30min
17h25min

03.07.2022 Budapeste – Frankfurt
03.07.2022 Frankfurt – Galeão

LH 1341
LH 500

18h30min
22h15min

20h10min
05h35min(04/07/22)

19.06.2022 Guarulhos – Frankfurt
19.06.2022 Frankfurt – Berlim

LH 507
LH 166

18h15min
16h15min

10h50min
17h25min

03.07.2022 Budapeste – Frankfurt
03.07.2022 Frankfurt – Guarulhos

LH 1341
LH 506

18h30min
22h05min

20h10min
04h55min(04/07/22)

SAÍDA: SÃO PAULO

INFORMAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO PARA ESTA VIAGEM:
Para esta viagem, é necessário para brasileiros passaporte com validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data da saída da viagem. Visto de Turismo é necessário a brasileiros,
recomendamos que o mesmo seja emitido no Brasil. Certificado Internacional da Febre
Amarela também é exigido. Portadores de passaportes emitidos por outros países, favor
consultar.
Por favor consultar por ocasião da viagem os protocolos e documentos referente ao Covid
19 exigidos para este destino a turistas brasileiros que estão em constantes mudanças.
Desde já o passaporte de vacinação que comprova imunização contra o Covid em inglês é
obrigatório.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
A Nature Turismo não se responsabiliza nem se responsabilizará pelo relacionamento
pessoal entre clientes que usarem acomodação em apartamentos duplos, solicitados ou
não, durante toda a duração deste programa.
A Nature Turismo não se responsabiliza nem se responsabilizará por garantir que um (a)
cliente seja acomodado (a) em apartamento duplo solicitado, uma vez que a confirmação
deste tipo de acomodação dependerá da existência de outro (a) cliente do mesmo sexo e
que tenha o mesmo interesse por este tipo de acomodação, e para o mesmo programa. Na
hipótese da não haver condições para a acomodação em apartamento duplo solicitado, o
(a) cliente utilizará um apartamento individual, e deverá pagar a Nature Turismo o valor
integral do adicional para este tipo de apartamento previsto para o programa em questão.
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INFORMAÇÕES
Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por outros da mesma categoria sem aviso
prévio.
Em todos os city tours mencionados neste programa, a ordem dos passeios e visitas
mencionadas poderá variar em função do tráfego e de outros fatores locais.
ESTE PROGRAMA INCLUI:
• Parte aérea: Rio ou São Paulo/Frankfurt/Berlim//Budapeste/Frankfurt/Rio de Janeiro ou
São Paulo em classe econômica ou turística, em vôos com conexões e utilizando
companhias aéreas filiadas a IATA. As companhias aéreas, os vôos e horários previstos
para este programa poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
• (13) noites em hotéis, classificados em seus respectivos países com quatro estrelas, e
com café da manhã incluído.
• (01) Jantar.

• Guia acompanhante profissional, credenciado pelo Ministério do Turismo.
• Todos os passeios mencionados na programação como INCLUÍDOS.
• Viagens rodoviárias em ônibus de turismo com ar condicionado, no qual haverá
marcação de assentos prévia. Se o grupo tiver menos do que 15 integrantes, os
transportes terrestres poderão ser realizados em micro-ônibus ou em veículos chamados
de Vans.
• Bolsa de viagem.
• Viagens rodoviárias em ônibus de turismo com ar condicionado, no qual haverá
marcação de assentos prévia. Se o grupo tiver menos do que 15 integrantes, os
transportes terrestres poderão ser realizados em micro-ônibus ou em veículos chamados
de Vans.
• Bolsa de viagem.Cartão de Assistência Internacional, Plano Europa EURO MAX com
cobertura até 75.000,00 dolares para clientes com até 85 (oitenta e cinco anos) anos de
idade completos. Para clientes com idades superiores aos 85 anos não esta incluído esse
cartão de assistência. A opção deste cartão de assistência internacional é facultativo,
reserva o direito ao passageiro de não adquirir e optar caso seja do seu interesse por
adquirir plano com coberturas diferenciadas. Passageiros com mais de 85 anos
completos favor consultar alternativa.
• Seguro de Cancelamento de viagem (conforme condições) até USD 5.000,00 para
passageiros com até 85 anos.
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INFORMAÇÕES
ESTE PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Despesas extras e ou pessoais de qualquer natureza, tais como refeições (exceto aquelas
discriminadas na programação como INCLUÍDAS), consumo dos itens constantes na
geladeira, nos balcões e móveis dos apartamentos dos hotéis (caso existam),
telefonemas de qualquer natureza, para qualquer local e por qualquer motivo ou razão,
uso de computadores e quaisquer outros meios de comunicação eventualmente
existentes nos hotéis, tais como fax símile, por exemplo, despesas com lavanderias, táxis,
metrôs ou qualquer outro meio de transporte não previsto na programação.
• Bebidas de qualquer tipo ou espécie durante as refeições mencionadas como
INCLUÍDAS neste programa.
• Taxas de embarque, de aeroportos e outras, incidentes no valor dos bilhetes aéreos,tais
como carburantes. No entanto, estas taxas serão cobradas no ato da compra do
programa.
• Nenhum passeio ou atividade ou refeição ou hospedagem ou serviço que não estejam
especificados como incluídos neste programa.

PREÇO POR PESSOA
APARTAMENTO SOLTEIRO
Entrada € 648,00 + 9X € 648,00
€ 6.480,00

APARTAMENTO DUPLO
Entrada € 498,00 + 9X € 498,00
€ 4.980,00

TAXA DE EMBARQUE DOS AEROPORTOS: € 135,00 ||| TAXA DE REMESSA PARA O EXTERIOR: INCLUÍDO

À VISTA COM 10% DE DESCONTO
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

OPERADORA DE TURISMO
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