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                MERCADOS DE NATAL 
Visita aos Mercados de Natal mais bonitos da Alemanha - Berlim, capital da Alemanha - Degustação de vinho quente 

 

 
 

03/12/2021: Sexta-Feira: Brasil > Frankfurt: 
Saída do Brasil com destino a Frankfurt. 
 
04/12/2021: Sábado: 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, Paulplatz, 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 comercial “Zeil”. Hospedagem no Hotel Mövenpick Frankfurt City****. 
 
05/12/2021: Domingo: Frankfurt > Rothenburg ob der Tauber > Nuremberg: 
Saída de Frankfurt para Rothenburg ob der Tauber, a cidade mais bonita da famosa “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, cidade 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 mercado de Natal em Nuremberg, o “Christkindlesmarkt”, é o mais 
famoso da Alemanha. Com uma história de quase 400 anos, atrai a cada ano mais de dois milhões de visitantes 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 outras especialidades regionais. Hospedagem no Holiday Inn Nürnberg City 
Centre****. 
 

06/12/2021: Segunda-Feira: Nuremberg > Dresden: 
De manhã, city tour em Nuremberg. Durante este passeio, vamos visitar a parte antiga da cidade, onde a maioria dos 
monumentos de interesse turístico estão localizados. Admire o castelo, um dos mais importantes palácios imperiais da 
Idade Média. Sua posição elevada oferece vistas incríveis da cidade. À tarde, traslado para Dresden. Dresden é um dos 
principais centros turísticos da Alemanha, tanto pela sua localização geográfica, às margens do Elba e as portas da Suíça 
Saxon, quanto pelo seu extraordinário patrimônio arquitetônico e artístico. Hospedagem no Maritim Hotel Dresden***. 
 
07/12/2021: Terça-Feira: 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 Príncipe 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 
Maritim Hotel Dresden***.  
 
08/12/2021: Quarta-Feira: Dresden > Berlim: 
Pela manhã continuação da viagem à Berlim. A capital alemã é uma das cidades mais importante e mais dinâmicas da 
Europa. Berlim seduz por sua extraordinária variedade de monumentos e pela riqueza de sua vida cultural. À noite, visita ao 
mercado natalino nesta cidade. Hospedagem no Hotel NH Kurfürstendamm Hollywood Media****. 
 

09/12/2021: Quinta-Feira: 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. Também poderá descobrir a parte mais moderna da cidade, como o Parlamento alemão 
e a Praça de Potsdam. Tarde livre para visitar Berlin, por sua conta podendo assim aproveitar no último dia de viagem pela 
Alemanha seu encanto natalino. Hospedagem no Hotel Hollywood Media****. 
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10/12/2021: Sexta-Feira: Berlim: 
Depois do café da manhã, traslado para o aeroporto de Berlim. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.  
 
 
 

Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade”. 
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