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ALEMANHA ROMÂNTICA COM RÉVEILLON EM MUNIQUE 
 

2 castelos românticos - Jantar de Réveillon 

 
 

26/12/2021: Domingo: Brasil > Frankfurt: 
Saída do Brasil com destino a Frankfurt. 

 
27/12/2021: Segunda-Feira: 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 pelos seus contrastes fascinantes entre o moderno e o histórico. Hospedagem no 
Hotel Mövenpick Frankfurt City****. 
 
28/12/2021: Terça-Feira: Frankfurt > Heidelberg > Floresta Negra > Freiburg: 
Pela manhã traslado à cidade de Heidelberg para visitar ao seu famoso castelo. Logo passeio pelo centro histórico. 
Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha, é um dos lugares mais visitados devido à sua localização idílica 
às margens do rio Neckar. Continuamos 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****. 
 
29/12/2021: Quarta-Feira: Freiburg > Floresta Negra > Titisee > Lindau > Kempten: 
Após o café da manhã, viagem para a famosa região da Floresta Negra com suas paisagens de tirar o fôlego. Parada no 
Lago Titi. Viagem à pequena ilha de Lindau no Lago de Constança, da qual terá uma vista maravilhosa dos Alpes. 
Continuação do roteiro até Kempten. Hospedagem no bigBox Hotel Kempten****. 
 
30/12/2021: Quinta-Feira: 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 parada na abadia beneditina de Ettal. Conti-nuação da viagem à cidade 
de Munique. Hospedagem no Hotel Holiday Inn Munich City Center****. 

 
31/12/2021: Sexta-Feira: 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 federal da Bavária, é famosa pela sua 
“Festa da Cerveja” que é festejada no mês de setembro. À noite, celebre com um jantar de Réveillon num restaurante em 
Munique. Hospedagem no Hotel Holiday Inn München City Center****. 
 
01/01/2022: Sábado: 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 ****. 
 
02/01/2022: Domingo: Munique > Rothenburg ob der Tauber > Frankfurt: 
Depois do café da manhã saída para Rothenburg 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. Embarque no voo com destino ao Brasil. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.  
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Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade”. 
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