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Europa Fascinante 
Alemanha – Áustria – Itália 

 
Vale do Rio Reno – Alemanha 

 

04/05/2022: Quarta-Feira: Porto Alegre > Frankfurt: 
Apresentação em horário determinado no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre para o procedimento de embarque 
em voo com destino a Frankfurt (Alemanha). 
 

05/05/2022: Quinta-Feira: Chegada em Frankfurt: 
Chegada em Frankfurt, após a chegada e procedimento de imigração, seguiremos de ônibus para a cidade de 
Rüdesheim. Hospedagem. (Jantar incluído). 
 

06/05/2022: Sexta-Feira: Vale do Rio Mosela > Trier > Dickenschied: 
Café da manhã, após saída de ônibus, em seguida iremos cruzar a região do Hunsrück, onde a partir de 1824 saíram 
centenas de famílias com destino ao Rio Grande Sul. O nosso destino será a belíssima cidade de Bernkastel-Kues, 
localizada nas margens do Rio Mosela, tempo livre para fotografar, passear e apreciar o seu maravilhoso complexo de 
casas no estilo enxaimel. Em horário determinado seguiremos a nossa viagem para conhecer Trier, a cidade mais 
antiga da Alemanha, fundada pelos romanos, onde faremos um passeio panorâmico, conhecendo seus principais 
pontos turísticos como: Porta Nigra, Catedral, complexo das ruínas das águas termas romanas, etc. Em horário 
determinado seguiremos para Dickenschied (cidade Co-Irmã de Salvador do Sul) localizada na região do Hunsrück. 
(Programação organizada pelas autoridades locais). Após a visita, retornaremos para Rüdesheim. Hospedagem.  
 
07/05/2022: Sábado: Rüdesheim > Vale do Reno > Rheinböllen: 
Café da manhã, após seguiremos para conhecer o vale do rio Reno, conheceremos pequenas cidades como Boppard 
e St. Goar, onde embarcaremos num navio que nos levará num belo passeio, percorrendo o trecho mais pitoresco do 
Rio Reno, o Vale de Loreley, declarado pela UNESCO como “Patrimônio Cultural da Humanidade” até a cidade de 
Bacharach, onde teremos um tempo livre para conhecer a pequena cidade. Após seguiremos para Rheinböllen, 
(Programação organizada pelas autoridades locais). Após a visita, retornaremos para Rüdesheim. Hospedagem.  
 

08/05/2022: Domingo: Rüdesheim > Erfurt > Mülhausen: 
Café da manhã, após seguiremos para a cidade de Erfurt, capital do estado da Turíngia, situada no “coração verde da 
Alemanha”, chamado assim devido à densa floresta que cobre toda esta região central do país, a Thüringer Wald. 
Fundada como uma diocese católica em 742, crescendo muito durante a Idade Média devido ao seu forte comércio. 
Erfurt tem em torno de 200 mil habitantes e uma abundância de igrejas (36 igrejas, mais de 15 mosteiros e outros 
edifícios eclesiásticos), que lhe rendeu o apelido de “A Roma da Turíngia”. Sua catedral é fantástica e belíssima e a   
cidade também tem uma das melhores universidades da Alemanha e uma dominação cultural, intelectual e econômica 
forte que atraiu no passado grandes personalidades, entre eles Martinho Lutero, que passou seis anos em Erfurt, 
primeiro estudando na Universidade de Erfurt e em seguida vivendo como um monge em um dos mosteiros 
agostinianos da cidade. Em horário determinado seguiremos para a cidade de Mülhausen (Turíngia). Hospedagem. 
(Jantar incluído). 
 

09/05/2022: Segunda-Feira: Mülhausen (Turíngia): 
Café da manhã, após programação em Mülhausen, uma cidade maravilhosa, onde ainda poderemos ver algumas 
construções da época do domínio soviético (1945-1990). Tempo livre. Em horário determinado seguiremos para 
Niederdorla, considerada a cidade ponto central da Alemanha. Após retorno para Mülhausen. 
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Castelo de Neuschwanstein - Alemanha 

 

10/05/2022: Terça-Feira: Mülhausen > 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. 
 

11/05/2022: Quarta-Feira: Dresden > Bayreuth > Nürnberg: 
Café da manhã e conheceremos Dresden, capital do estado da Saxônia, onde faremos um passeio panorâmico nesta 
bela cidade barroca, situada às margens do Rio Elba. Veremos 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. À tarde em horário oportuno seguiremos para Bayreuth, cidade onde 
nasceu o Mestre Richard Wagner. Bayreuth é uma cidade maravilhosa que não poderemos deixar de conhecer, após 
nosso passeio panorâmico, teremos um tempo livre. Em horário determinado seguiremos para hospedagem em 
Nürnberg ou Bamberg. 
 

12/05/2022: Quinta-Feira: Nürnberg: 
Café da manhã, após, faremos um passeio panorâmico pela segunda maior cidade do estado da Baviera, 
conheceremos os pontos principais desta bonita cidade medieval, ligada a história do século XX pelo processo que 
houve depois da Segunda Guerra Mundial. Tempo livre para visitarmos a Casa da Dureno, Castelo e Igreja São 
Sebaldo, etc. À tarde, tempo livre. (Opcional) visitar uma cervejaria. (Jantar incluído). 
 

13/05/2022: Sexta-Feira: Nürnberg  > Regensburg  > Munique: 
Café da manhã, após seguiremos para Regensburg, a maior cidade medieval da Alemanha, localizada às margens 
do Rio Danúbio, que preserva quase dois mil anos de história e possui o título de Patrimônio Cultural Mundial, 
concedido pela Unesco. A história de Regensburg remonta ao ano 179, quando o imperador Marco Aurélio construiu, 
às margens do Rio Danúbio, um acampamento para legionários com o nome de Castra Regina. Em 739, o 
missionário Bonifácio fundou o bispado de Regensburg, elevado à categoria de cidade em 1245. Hoje, a localidade 
que já foi uma das mais ricas e poderosas em toda a Alemanha, mantem viva uma história de quase dois mil anos. O 
centro histórico ainda preserva os edifícios construídos nos séculos XIII e XIV. À tarde em horário determinado 
seguiremos para Munique, hospedagem. 
 

14/05/2022: Sábado: Munique: 
Café da manhã, após conheceremos a capital do estado da Baviera, a bela Munique, onde faremos um passeio 
panorâmico pela cidade, incluindo: o Palácio das Ninfas, Parque Olímpico e Marienplatz. (Opcional): conhecer o 
Museu da BMW ou o Museu Tecnológico Alemão (Deutsche-Museum), o mais completo do mundo no gênero. À noite 
teremos um jantar de confraternização na cervejaria mais famosa da Europa, a Hofbräuhaus, com show de danças 
típicas e bandas (Bayrischeabend), uma típica noite bávara. (Jantar incluído). 
 

15/05/2022: Domingo: Munique > Füssen > Oberammergau > Stubaital: 
Café da manhã, após seguiremos para Füssen, onde conheceremos o castelo mais visitado da Alemanha, o Schloss 
Neuschwanstein, do Rei Ludwig. Construído por Luis II, que foi conhecido como “Rei Louco”, amigo do compositor 
Wagner. A construção deste castelo foi entre 1869 e 1886 em estilo neorromântico à semelhança dos castelos 
medievais dos cavaleiros alemães. O resultado desta obra é que parecemos entrar em um conto de fadas quando de 
repente nos deparamos frente a este castelo. Serviu como inspiração para Disney na construção do castelo da Bela 
Adormecida. Os quartos do palácio estão ricamente decorados com cenas de lendas medievais. Após a visita ao 
castelo, seguiremos para conhecer as pequenas cidades de Oberammergau e Ettal, cidades muito bonitas da 
Baviera. Após, seguiremos para o Vale de Stubaital (Áustria), hospedagem. (Jantar incluído). 
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Tirol - Áustria 

 
16/05/2022: Segunda-Feira: Stubaital > Innsbruck > Stubaital: 
Café da manhã e seguiremos para o Vale de Stubaital, com paisagens de tirar o fôlego e possibilidade de subir na 
montanha com teleférico. À tarde seguiremos para Innsbruck, capital do estado do Tirol, faremos um passeio para 
conhecer esta 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”. Em horário determinado, retornaremos para Stubaital. (Jantar incluído). 
 
17/05/2022: Terça-Feira: Stubaital > Roma: 
Café da manhã e seguiremos para Roma. Em horário determinado, hospedagem. 
 
18/05/2022: Quarta-Feira: Roma: 
Café da manhã e seguiremos para o Vaticano para participar da audiência pública do Papa, realizada em frente à 
Basílica São Pedro, ocorre quando o Papa está no Vaticano. À tarde faremos um passeio incluindo: Circo Máximo, 
Termas de Caracala, Altar da República, Praça de Veneza, Colina do Capitólio, Coliseu, Avenida dos Foros Imperiais, 
etc. 
 
19/05/2022: Quinta-Feira: Roma:  
Café da manhã, após seguiremos para conhecer os Museus do Vaticano, a incomparável Capela Sixtina com os 
famosos afrescos de Michelangelo: “A Criação” e “A hora do Juízo Final”, a Basílica de São Pedro com sua famosa 
“Pietá”. À tarde conheceremos a Fontana de Trevi. Em horário determinado transfer para o aeroporto com 
procedimento de embarque em voo com retorno ao Brasil. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

 
 
 

 

Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade”. 
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