
 

ÁUSTRIA | ALEMANHA | POLÔNIA – com Oktoberfest em Munique 
 
18 e 19 DE SETEMBRO DE 2020. – ORIGEM/AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS SP 
Em horário combinado, saída da cidade de origem em ônibus leito total para o aeroporto internacional 
de Guarulhos SP, chegada no dia seguinte diretamente no guichê da companhia aérea para check in 
rumo a capital Austríaca Viena. 
 
20 DE SETEMBRO DE 2020. – VIENA 
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel. 
 
21 DE SETEMBRO DE 2020. – VIENA 
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se poderá conhecer suas majestosas avenidas, belos 
palácios e grandes parques. À noite faremos um traslado à Praça da Prefeitura, onde você poderá 
desfrutar de sua iluminação e da atividade noturna das ruas vizinhas. 
 
22 DE SETEMBRO DE 2020. - VIENA - BADEN-BADEN - GRAZ - MARIA WORTH – VILLACH 
Etapa de grande beleza paisagística. Saída rumo à região conhecida como "os bosques de Viena". 
Parada em BADEN, cidade balneária barroca que traz à memória a imperatriz Maria Teresa. 
Posteriormente, viagem a GRAZ, a capital da Estíria e segunda maior cidade da Áustria, com seu 
interessante centro histórico que foi declarado como Patrimônio da Humanidade. Após a hora do 
almoço, viagem pelas belas paisagens dos Alpes. Parada em MARIA WORTH, pitoresco povoado às 
margens do lago entre montanhas. Chegada a KLAGENFURT, a capital da Caríntia; cidade pitoresca 
junto ao lago que segundo as lendas era habitado por um monstro. Nos alojamos na próxima e bonita 
cidade de VILLACH. 
 
23 DE SETEMBRO DE 2020. - VILLACH - GROSSGLOCKNER - CATARATAS DE KRIMML – INNSBRUCK 
Hoje será realizada uma das etapas mais bonitas da Europa. É hora de entrar no coração dos Alpes no 
Tirol, pela estrada que atravessa o PARQUE NACIONAL DE LOS GLACIARES. Em Grossglockner (entrada 
incluída), fantásticas paisagens de altas montanhas, glaciares e neves eternas. Paradas para desfrutar 
das paisagens e "tocar a neve". Em seguida, será possível apreciar as Cataratas de Krimml (entrada 
incluída), com suas águas caindo de 380 metros de altura. Tempo para almoçar. Continuação até 
INNSBRUCK, a capital do Tirol. Nota: Em certas ocasiões (principalmente em maio e outubro) a estrada 
no Parque Nacional de Grossglockner pode estar fechada devido a neve. Nesse caso iríamos 
diretamente a Innsbruck por uma estrada alternativa (também com bela paisagem). 
 
24 DE SETEMBRO DE 2020. - INNSBRUCK – MUNIQUE 
Pela manhã, visita panorâmica de Innsbruck, a capital do Tirol, cidade entre montanhas, com seu 
magnífico bairro histórico, seguimos a viagem para a vizinha capital da Baviera, a umas 2 horas de 
distância. Chegada em MUNIQUE e vamos diretamente conhecer seu cento histórico e suas cervejarias, 
ao final do dia e início de noite tempo livre para aproveitar a maior festa da cerveja do mundo a 
OKTOBERFEST, tentaremos junto aos nossos fornecedores locais uma reserva para o grupo em uma 
tradicional tenda de cervejas para que possam aproveitar o que a festa tem de melhor, em horário à 
combinar traslado ao hotel e pernoite. 
 
25 DE SETEMBRO DE 2020.- MUNIQUE - FÜSSEN - ROTEMBURGO – FRANKFURT 
Entre altos cumes alpinos e belas paisagens, chegamos em FUSSEN, onde se localiza o Castelo de 
Neuschwanstein, subiremos de ônibus até a Ponte de Maria, onde desfrutaremos de uma fantástica 
paisagem a partir desta pequena ponte localizada entre barrancos, em que você poderá retornar 



 

caminhando ou de charrete (não incluído). Seguindo a "Rota romântica", a viagem segue para 
ROTEMBURGO, cidade cercada de muralhas. Entrada incluída ao belíssimo "Museu do Natal". 
Continuação até FRANKFURT, capital financeira da Alemanha. 
 
26 DE SETEMBRO DE 2020. - FRANKFURT - CRUCERO RHIN - COLÔNIA - DUSSELDORF  
Hoje é dia de conhecer o Vale do Reno e Mosela, dois rios históricos e com povoados cheios de encanto. 
Se fará um pequeno cruzeiro pelo rio Reno, entre os povoados de RUDESHEIM e ST. GOAR. Sem dúvida, 
o lugar mais pitoresco do Reno. Posteriormente, tempo para almoçar em COCHEM, às margens do rio 
Mosela. Conheceremos também o incrível Burg Eltz, castelo medieval cercado de bosques entre 
montanhas. Chegada em COLÔNIA prevista para o final da tarde, tempo para passear na ativa área da 
catedral antes de dar continuidade ao nosso hotel localizado em DUSSELDORF. Nota: em alguma data 
o alojamento poderá ser feito em Colônia. 
 
27 DE SETEMBRO DE 2020. - DUSSELDORF - HAMELIN – HANNOVER 
Um passeio por DUSSELDORF, cidade às margens do Reno, no centro da região mais industrial da 
Alemanha. Continuaremos rumo a ZOLLVEREIN, um dos pontos mais importantes da “rota europeia da 
herança industrial”, visitaremos seu complexo industrial da mina de carvão, declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Seguiremos para o norte, pararemos em HAMELIN, no norte da Alemanha. 
Esta cidade se tornou popular devido ao conto folclórico "O Flautista de Hamelin". Após passar pelas 
"pegadas dos ratos", a viagem continua até HANNOVER. Tempo para conhecer o centro desta 
imponente cidade. Nota: Datas de feiras e congresso o alojamento poderá ser feito em alguma cidade 
próxima. 
 
28 DE SETEMBRO DE 2020. - HANNOVER - GOSLAR – BERLIM 
Tempo livre em HANNOVER, antes de continuar a viagem até GOSLAR, um dos mais belos povoados 
da Alemanha, com sua arquitetura de madeira, suas muralhas e praças. Tempo para passear e almoçar. 
Continuação até BERLIM. Chegada no meio da tarde. Tempo livre (ou visita da cidade dependendo da 
época do ano). 
 
29 DE SETEMBRO DE 2020. – BERLIM 
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante capital da Alemanha. Conheceremos o centro 
histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, suas artérias comerciais e seus 
parques. Conheceremos também o impressionante Memorial do Holocausto e o Museu-memorial do 
Muro de Berlim. Opcionalmente, sugere-se conhecer os arredores de Postdam com seus belos palácios. 
 
30 DE SETEMBRO DE 2020.- BERLIM – AUSCHWITZ – CRACÓVIA 
Café da manhã e saída para a Polônia, com algumas paradas técnicas chegaremos a Auschwitz situada 
a uns 60 km de Cracóvia. Visita guiada pelo antigo campo de concentração, levantado pelos nazistas 
em 1940, que junto com outro campo construído em 1942 em Brzezinka (Birkenau) chegou a ser o 
lugar de extermínio de um milhão e meio de pessoas. Continuação até a Cracóvia. Hospedagem.  
 
01 DE OUTUBRO DE 2020. – CRACÓVIA – WADOWICE – CRACÓVIA 
Café da manhã. Pela manhã visita ao Santuário da Divina Misericórdia em Cracóvia-Lagiewniki bendito 
pelo Papa João Paulo II. Este é o santuário mais novo de Cracóvia, mas atrai milhares de peregrinos 
que querem rezar junto as relíquias da Santa Faustina. Visita ao convento onde viveu a Santa Faustina 
Kowalska e a Basílica onde fica a famosa imagem do Jesus Misericordioso. Tempo livre para a 
celebração da eucaristia no santuário. A tarde traslado a Wadowice, a cidade natal do Papa João Paulo 
II. Visita à basílica onde o Karol Wojtyla foi batizado e a casa onde passou a sua infância. Noite em 
Cracóvia. 
 



 

02 DE OUTUBRO DE 2020. – CRACOVIA – BRASIL  
Após o café da manhã, Traslado ao aeroporto para início da viagem de volta para o Brasil. 
 
03 DE OUTUBRO DE 2020. – GUARULHOS – CIDADE DE ORIGEM  
Chegada no início da manhã em Guarulhos onde nosso bus estará nos aguardando para regresso as 
cidades de origem. Chegada prevista para a noite do dia 03/10. 
 

O pacote inclui: 
 

 Bilhete aéreo em classe econômica GUARULHOS/VIENA/CRACÓVIA/GUARULHOS; 

 Viagem em ônibus leito de ida e volta até o aeroporto de Guarulhos SP; 

 Traslados chegada em Viena e saída na Cracóvia; 

 12 noites de hospedagem em hotéis categoria 4*; 

 Circuito em ônibus categoria turismo com guia falando espanhol/português; 

 Entradas em locais turísticos conforme roteiro detalhado; 

 Franquia de 1 bagagem de até 23k + bagagem de mão de até 8k; 

 Acompanhante desde a saída (com grupo mínimo de 20 pessoas); 

 
VALOR DO PACOTE 
POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO: R$ 14.500,00 por pessoa com taxas. 
POR PESSOA EM APARTAMENTO INDIVIDUAL: a ser consultado. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A vista: 5% de desconto 
Parcelado: 10x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 

 
NÃO INCLUSO: 
- DESPESAS COM EXTRAS DURANTE A VIAGEM E ITENS QUE NÃO CONSTE COMO “INCLUSO” NO 
ROTEIRO; 
- SEGURO VIAGEM EUROPA SCHENGEN; 
 
 


