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Europa Espetacular 
Alemanha - República Tcheca - Áustria - Itália 

“Incluindo OKTOBERFEST de Munique” 

 
 

14/09/2022: Quarta-Feira: Porto Alegre > Berlim: 
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre, embarque no voo com conexão para a cidade de Berlim (Alemanha). 
 

15/09/2022: Quinta-Feira: Chegada em Berlim: 
Chegada no aeroporto de Berlim, segue para o Vale do Rio Reno. Hospedagem. (Jantar incluído). 

 

16/09/2022: Sexta-Feira: Berlim: 
Café da manhã e faremos um passeio panorâmico pela cidade, que levará seu passado através da Avenida "Unter den 
Linden", Kurfurstendamm, a Universidade de Humbolt, a Ópera Estatal, o Museu de Pérgamo, a Porta Brandemburgo, 
Estádio Olímpico, Restos do Muro, Torre da Televisão com Restaurante Giratório, assim como a parte mais moderna da 
cidade através do Reichtag, Postsdam Platz e Sony Center. À tarde tempo livre.  
 

17/09/2022: Sábado: Berlim > Potsdam: 
Café da manhã e seguiremos para Potsdam, capital do estado de Brandenburgo, onde faremos um passeio panorâmico, 
grande parte é reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade desde 1991. Entre as construções principais 
está o Palácio de Sanssouci, construído entre 1745-1747 por desejo de Frederico, grande Rei da Rússia. No Parque de 
Sanssouci, que possui mais de 250 hectares e 70 km de trilhas, podem ser encontradas ainda, outras construções 
interessantes, como o Novo Palácio, o Pavilhão do Chá e o Castelo de Charlottenhof. Outro destaque na cidade é 
Cecilienhof, palco da conferência dos Aliados (Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética), ocorrida entre 17 de julho 
e 02 de agosto de 1945. No local, Harry Truman, Winston Churchill e Josef Stalin decidiram pela divisão da Alemanha e de 
Berlim em quatro setores. Em horário defenido retornaremos a Berlim. 

 

18/09/2022: Domingo: Berlim > Leipzig > Dresden: 
Café da manhã, após seguiremos para Leipzig, onde em 1989 começou a queda da extinta República Democrática Alemã. 
Nela se desenvolveu uma importante atividade cultural, cuja herança musical começou em 1723 quando J. S. Bach se 
estabeleceu nesta cidade. Tempo livre para dar um passeio pela cidade para admirar seus lindos edifícios renascentistas. À 
tarde em horário oportuno seguiremos para a cidade de Dresden. Hospedagem. 
 

19/09/2022: Segunda-Feira: Dresden > Praga:  
Café da manhã, após faremos um passeio panorâmico em Dresden, capital do estado da Saxônia, bela cidade barroca 
situada às margens do Rio Elba: seus palácios, edifícios históricos e tesouros culturais. Esta mistura sem precedentes de 
joias arquitetônicas e coleções artísticas, junto com sua tradição musical e de belas artes, fazem de Dresden um destino 
sem igual. Em horário determinado seguiremos para Praga (República Tcheca). Hospedagem.  

 

20/09/2022: Terça-Feira: Praga:  
Café da manhã e conheceremos: o Castelo de Praga construído no século IX; Catedral de Santo Vito; Palácio Real Velho; 
Igreja do Menino Jesus de Praga; Ponte de Carlos construída em 1357 e suas trinta estátuas do século XVIII; o Bairro 
Barroco de Mala-Strana com palácios como o de Wallenstein, de 1630, general que traiu a protestantes e a católicos, 
arrebatando riquezas e mandado assassinar pelo Imperador Habsburgo. Conheceremos também a Prefeitura Velha e seu 
relógio astronômico de 1410, etc. À noite jantar em uma cervejaria com música ao vivo. (Jantar incluído).   
 

21/09/2022: Quarta-Feira: Praga > Pilsen > Munique: 
Café da manhã, após seguiremos para a cidade de Pils, local em que se localiza a cervejaria Urquel, onde em 1842 o 
cervejeiro Josej Groll criou a receita da cerveja mais consumida no planeta, o estilo “Pilsen” que é mundialmente conhecido.   
Faremos uma visita a fabrica e há possibilidade de degustação. Em horário determinado seguiremos a nossa viagem até a 
capital do estado da Baviera, Munique. Após a chegada faremos um passeio incluindo: Palácio das Ninfas, o Parque 
Olímpico, o Estádio Alianz Arena e o Marienplatz. Hospedagem.  
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22/09/2022: Quinta-Feira: Munique: 
Café da manhã, após seguiremos para o centro de Munique onde teremos tempo livre para aproveitar um pouco mais desta 
maravilhosa cidade. Em horário determinado iremos participar da maior festa da cerveja do mundo, a tradicional 
Oktoberfest. Pernoite em Munique.  

 

23/09/2022: Sexta-Feira: Füssen > Oberammergau > Stubaital: 
Café da manhã e seguiremos para Füssen, para conhecer o castelo mais visitado da Alemanha, o Schloss Neuschwanstein 
do Rei Ludwig, construído por Luis II que foi conhecido como “Rei Louco”. Sua construção foi entre 1869 e 1886 em estilo 
neorromântico, a semelhança dos castelos medievais dos cavaleiros alemães e o resultado desta obra nos faz entrar em 
um conto de fadas quando de repente nos deparamos frente a este castelo. O castelo serviu de inspiração para Disney na 
construção do castelo da Bela Adormecida. Os quartos do palácio estão ricamente decorados com cenas de lendas 
medievais. Após, seguiremos a nossa viagem para conhecer uma das cidades mais bonitas da Baviera, Oberammergau 
tempo livre para apreciar este pequeno Paraíso. Em horário determinado seguiremos para Stubaital (Áustria). Hospedagem. 
(Jantar incluído).   
 

24/09/2022: Sábado: Stubaital > Innsbruck: 
Café da manhã e seguiremos para o Vale de Stubaital, com paisagens de tirar o fôlego e possibilidade de subir na 
montanha com teleférico. Após seguiremos para Innsbruck, maravilhosa cidade, que por duas vezes foi sede dos jogos 
olímpicos de inverno. Poderemos visitar o Palácio de Hofburg, construído por Maximiliano I (em que viveu Maria Antonieta) 
e passeando pelo centro histórico poderemos conhecer o famoso “Telhado de Ouro”. Tempo livre. Em horário determinado 
retornaremos para Stubaital. (Jantar incluído). 
 

25/09/2022: Domingo: Stubaital > Dolomitas > Veneza:  
Café da manhã, após seguiremos para conhecer as montanhas Dolomitas, tombado pela Unesco como Patrimônio da 
Humanidade. A Nossa viagem segue até a cidade de Mestre. Hospedagem. 

 

26/09/2022: Segunda-Feira: Veneza: 
Café da manhã e seguiremos para Veneza, a “Pérola do Mar Adriático”, onde inicialmente navegaremos pelos românticos 
canais venezianos até chegarmos à Praça de São Marcos, passeio pela cidade incluindo: o Palácio Ducal, Ponte dos 
Suspiros, Basílica de São Marcos, Ponte de Rialto, (opcional um passeio de gôndola). À tarde em horário determinado 
retornamos para o nosso hotel em Mestre.   

 

27/09/2022: Terça-Feira: Veneza > Verona > Milão: 
Café da manhã, após, seguiremos para Verona, mundialmente famosa pela história de amor entre Romeu e Julieta. Tempo 
livre, à tarde em horário oportuno seguiremos para Milão. Hospedagem. 

 

28/09/2022: Quarta-Feira: Milão: 
Café da manhã e faremos um passeio panorâmico pela cidade de Milão, conheceremos o centro histórico: o Castelo de 
Sforcesco junto as muralhas medievais da cidade, a catedral que é o símbolo mais importante de Milão de estilo Gótico 
Lombardo com suas inumeráveis cristas e sua bela praça, a Galeria Vittorio Emanuel ll, o Teatro Alla Scala, Templo dos 
Divos, a Basílica do Santo Ambrosio, o Palácio dell’ Ambrosiana com a biblioteca e sua pinacoteca, etc. (Jantar incluído).   
 

29/09/2022: Quinta-Feira: Milão > Brasil: 
Café da manhã, tempo livre. Em horário determinado seguiremos para o aeroporto de Milão, com procedimento de 
embarque em voo com conexão para o Brasil. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
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Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade”. 
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