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ALEMANHA / AUSTRIA

GRANDE TOUR DA ALEMANHA E AUSTRIA

MUNICH, ROTA ROMANTICA E FLORESTA NEGRA

GRANDE TOUR  DA ALEMANHA

GRANDE TOUR DA AUSTRIA



GRAND TOUR ALEMANHA
E AUSTRIA

Circuito de 11  dias / 10 noites

Dia 1 – MUNIQUE
Chegada a Munique , encontro com o nosso guia local e visita panorâmica da cidade, capital da 
Baviera,  e onde viveu Frederico o “Barba Vermelha”. Passagem pelos Jardins do Palácio das Ninfas, 
o Palácio Nynphenburg, a Vila Olímpica, a Câmara, a Marienplatz, a Maximilian Strasse, o mundo da 
BMW. Jantar e Alojamento. 

DIA 2 – MUNIQUE / NÖRDLINGEN / DINKELSBÜHL / ROTHENBURG
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para percorrer a rota Romântica da Alemanha. Primeira 
parada na cidade de Nördlingen, localizada no meio da bacia do Ries, uma gigantesca cratera 
resultante do impacto de um meteorito há milhões de anos. Antiga vila imperial conserva intacta 
as suas muralhas em torno da cidade. Continuação da viagem para Dinkelsbühl, cidade medieval 
histórica da Baviera. Um dos burgos medievais mais preservados do país, a cidade possui uma 
igreja evangélica e duas igrejas católicas romanas. Almoço. Pela tarde prosseguimos viagem para 
Rothenburg. A cidade atrai todos os anos muitos turistas, pois até hoje conseguiu preservar seu 
ambiente medieval, com seu antigo muro ao redor do centro velho praticamente intacto. Passeio a pé 
para descobrir os pontos mais belos da cidade. Jantar e alojamento.

DIA 3 – ROTHENBURG / NURENBERG / HEIDELBERG 
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para Nurenberg. Visita panorâmica e a pé que possui 
um valioso passado cultural, eternamente ligada a figuras ilustres da história alemã, como Dürer, 
Tannhauser e Wagner. Apos a visita continuaçao para Heidelberg. Situada no vale do Rio Neckar e 
famosa pelo seu centro histórico e a sua Universidade, a mais antiga da Alemanha. Almoço.  Visita 
panorâmica e  a pé de Heidelberg, do Castelo e do Centro histórico. Jantar e alojamento.

DIA 4 – HEIDELBERG / BADEN BADEN / FLORESTA NEGRA / FREIBURG
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para o dia de excursão na Floresta Negra.
Iremos percorrer a famosa estrada da Floresta Negra de Baden-Baden a Freudenstadt pela famosa 
B500. Visita do museu ao ar livre da Floresta negra em Gutach. Almoço. Visita das quedas de água em 
Triberg e do maior relógio Cuco do mundo. Jantar e alojamento.

DIA 5 -  FREIBURG / TITISEE / LINDAU / FUSSEN
Após o pequeno-almoço no hotel, visita panorâmica de Freiburg com destaque para a Catedral, a 
Câmara Municipal, a Cidade Velha e a Munsterplatz. Após a visita continuação da viagem até ao lago 
Titisee, o maior lago natural da Floresta Negra, com 2 km de comprimento, 700m de largura e 40m 
de profundidade. Continuação da viagem para Fussen com parada na bonita vila de Lindau , uma 
pequena ilha situada no magnifico lago de Constança. Depois do breve passeio a pé, seguimos para 
Fussen. Jantar e alojamento.
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DIA 6 -  NEUSCHWANSTEIN / LINDERHOF / ETTAL / INNSBRUCK 
Após o pequeno-almoço no hotel. Visita do Castelo de Neuschwanstein, o famoso castelo mandado 
construir por Luis II da Baviera inspirado na obra de seu amigo e protegido, o grande compositor 
Richard Wagner. A arquitetura do castelo possui um estilo fantástico, o qual serviu de inspiração 
ao «Castelo da Bela Adormecida», símbolo dos estúdios Disney. Após a visita continuação para 
Linderhof, onde visitaremos o Palácio de Linderhof  e em Ettal visitaremos o Mosteiro de Ettal. 
Prosseguimos a viagem para Innsbruck passando pela famosa estância de esqui Garmisch-
Partenkirchen. Jantar e alojamento.

DIA 7 - INNSBRUCK / SALZBURG 
Após o pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica de Innsbruck com o nosso guia local. Tempo 
livre. No inicio da tarde seguimos viagem para Salzburg. No caminho visitaremos o famoso mundo de 
cristal de Svarowski em Wattens. Jantar e alojamento.

DIA 8 – SALZBURG
Após o pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica com guia local de alguns dos pontos turísticos 
mais importantes da cidade: os belos jardins do Palácio Mirabell, as margens do Rio Salzach, a famosa 
e antiga rua comercial Getreidegasse com as célebres peças de ferro forjado vai poder conhecer a 
casa natal de Mozart. De tarde visita do Palacio de Hellbrun e as suas fontes. Jantar e alojamento.

DIA 9 – SALZBURG / SALZKAMMERGUT / MELK / VIENA
Após o pequeno-almoço no hotel. Partida para região dos lagos de Salzburg, Salzkammergut 
passando por Mondsee, St Gilgen , St Wolfgang , Gmuden.  Trata-se de uma região de lagos, 
montanhas e aldeias de rara beleza. Esta paisagem foi escolhida como cenário para a rodagem do 
filme “ Música no Coração”. De tarde visita da famosa Abadia de Melk, um dos expoentes máximos 
da arte barroca austríaca. Após a visita continuação para Viena. Jantar e alojamento.

DIA 10 – VIENA
Após o pequeno-almoço no hotel , saída para uma visita panorâmica da cidade pela Ringstrasse e 
edifícios envolventes, passeio a pé pelo centro histórico e visita ao interior da Catedral. Passagem 
frente ao Monumento de Maria Teresa, Parlamento, Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, entre 
muitos outros. De tarde, visitaremos o interior do Palácio de Schönbrunn, conhecido também como o 
Palácio de Versalhes de Viena, é um dos principais monumentos históricos e culturais da Áustria
De noite possibilidade de jantar numa taberna típica com música popular em Grinzing ou assistir a um 
elegante concerto de música clássica com dança de valsas no Kursalon. Alojamento.

DIA 11 – VIENA
Pequeno almoço no hotel. Manha livre para atividades pessoais. E em horário a ser indicado transfer 
ao aeroporto.



MUNIQUE, 
ROTA ROMANTICA E 
FLORESTA NEGRA

Circuito de 7 dias / 6 noites

DIA 1 – MUNIQUE
Chegada a Munique , encontro com o nosso guia local e visita panoramica da cidade, capital da 
Baviera,  e onde viveu Frederico o “Barba Vermelha”.  Passagem pelos Jardins do Palácio das Ninfas, 
o Palácio Nynphenburg, a Vila Olimpica, a Câmara, a Marienplatz, a Maximilian Strasse, o mundo da 
BMW. Jantar e Alojamento. 

DIA 2 – MUNIQUE / NÖRDLINGEN / DINKELSBÜHL / ROTHENBURG
Após o pequeno-almoço no hotel, saida para percorrer a rota Romântica da Alemanha. Primeira 
parada na cidade de Nördlingen, localizada no meio da bacia do Ries, uma gigantesca cratera 
resultante do impacto de um meteorito há milhões de anos. Antiga vila imperial conserva intacta 
as suas muralhas em torno da cidade. Continuaçao da viagem para Dinkelsbühl, cidade medieval 
histórica da Baviera. Um dos burgos medievais mais preservados do país, a cidade possui uma 
igreja evangélica e duas igrejas católicas romanas. Almoço. Pela tarde prosseguimos viagem para 
Rotheburg. A cidade atrai todos os anos muitos turistas, pois até hoje conseguiu preservar seu 
ambiente medieval, com seu antigo muro ao redor do centro velho praticamente intacto. Passeio a pé 
para descobrir os pontos mais belos da cidade. Jantar e alojamento.

DIA 3 – ROTHENBURG / NURENBERG / HEIDELBERG 
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para Nurenberg. Visita panorâmica e a pé que possui 
um valioso passado cultural, eternamente ligada a figuras ilustres da história alemã, como Dürer, 
Tannhauser e Wagner. Apos a visita continuaçao para Heidelberg. Situada no vale do Rio Neckar e 
famosa pelo seu centro histórico e a sua Universidade, a mais antiga da Alemanha. Almoço.  Visita 
panorâmica e  a pé de Heidelberg, do Castelo e do Centro histórico. Jantar e alojamento.

DIA 4 – HEIDELBERG / BADEN BADEN / FLORESTA NEGRA / FREIBURG
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para o dia de excursão na Floresta Negra.
Iremos percorrer a famosa estrada da Floresta Negra de Baden-Baden a Freudenstadt pela famosa 
B500. Visita do museu ao ar livre da Floresta negra em Gutach. Almoço. Visita das quedas de Agua em 
Triberg e do maior relógio Cuco do mundo. Jantar e alojamento.

DIA 5 - FREIBURG / TITISEE / LINDAU / FUSSEN
Após o pequeno-almoço no hotel, visita panorâmica de Freiburg com destaque para a Catedral, a 
Câmara Municipal, a Cidade Velha e a Munsterplatz.Apos a visita continuação da viagem até ao lago 
Titisee, o maior lago natural da Floresta Negra, com 2 km de comprimento, 700m de largura e 40m 
de profundidade. Continuaçao da viagem para Fussen com parada na bonita vila de Lindau , uma 
pequena ilha situada no magnifico lago de Constança. Depois do breve passeio a pé, seguimos para 
Fussen. Jantar e alojamento.
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DIA 6 - NEUSCHWANSTEIN  /  CHIEMSEE / MUNIQUE
Após o pequeno-almoço no hotel. Visita do Castelo de Neuschwanstein, o famoso castelo mandado 
construir por Luis II da Baviera inspirado na obra de seu amigo e protegido, o grande compositor 
Richard Wagner. A arquitectura do castelo possui um estilo fantástico, o qual serviu de inspiração ao 
«Castelo da Bela Adormecida», símbolo dos estúdios Disney.
De tarde saida para o Lago de Chiemsee, também conhecido como Mar Bávaro é o maior lago de 
água doce da Baviera com uma área de 79,9Km2. O Lago conta com 3 ilhas: Krautinsel, que é uma 
ilha desabitada, Ilha Frauenchiemsee ou Fraueninsel («ilha das mulheres»), onde existe um convento 
beneditino de religiosas e a Ilha de Herrenchiemsee ou Herreninsel («ilha dos homens»), onde 
visitaremos o Palácio de Herrenchiemsee, mandado construir pelo Rei Luís II. Apos a vista seguimos 
viagem para Munique. Alojamento. Jantar num restaurante tipico (Cervejaria).

DIA 7 - MUNIQUE
Dia livre. Transporte para o aeroporto a ser indicado.



GRANDE TOUR 
DA ALEMANHA

Circuito de 12 dias / 11 noites

DIA 1 – COLONIA / KOBLENZ
Chegada a Colônia onde iremos descobrir uma das mais antigas cidades alemãs e a sua 
impressionante catedral. Degustação da cerveja típica da cidade, a “Kölsch”.  Saida em direção de 
Koblenz. Jantar e alojamento.

DIA 2 – KOBLENZ / BOPPARD/ RUDESHEIM/ MAINZ 
 Saída para Boppard onde embarcamos abordo de um cruzeiro pelo Reno. Continuação  para 
Rüdescheim, situado no coração de uma região vinícola. Depois subimos ao alto de Niederwald, 
de onde temos uma vista panorâmica do vale do Reno. Almoço tradicional num produtor de vinhos 
e degustação. De tarde, descobrimos a Rüdesheim e os terraços envolventes cobertos de vinhas a 
bordo de um tren turístico. Saída para Mainz. Jantar e alojamento.

DIA 3 – MAINZ / HEIDELBERG  
Visita guiada do coração histórico de Mainz, com a sua praça de Kirschgarten, as suas casas típicas 
de madeira. Após a visita continuação da viagem para Heidelberg. De tarde , visita da parte antiga 
de Heildeberg,  um dos expoente do romantismo alemão.  De funicular subimos até ao castelo de 
Heidelberg onde visitamos o pátio interior e as célebres ruinas do castelo. Jantar e alojamento.

DIA 4 – HEIDELBERG / FRIBOURG / LAGO DE CONSTANÇA
De manha, saída para a Floresta Negra e visita o eco-museu da Floresta Negra. Prosseguimos viagem 
para Freiburg e visita a pé do centro histórico. Pela tarde continuamos a viagem para o lago de 
Titisee, onde embarcamos a bordo de um barco para fazer um pequeno passeio do lago. Degustação 
do famoso bolo da floresta negra. Ao final do dia chegamos à região do lago de Constança. Jantar e 
alojamento.

DIA 5 – LAGO DE CONSTANÇA / MAINAU / BREGENZ / LINDAU 
Visita guiada da ilha de Mainau, com os seus jardins luxuriantes. Em seguida visitamos a vila de 
Constança. Almoço à beira do lago.  O lago de Constança é a fronteira natural entre Alemanha, Suiça 
e Austria. Visitaremos ainda as vilas de Bregenz e a magnifica ilha de Lindau. Jantar e alojamento.

DIA 6 - LINDAU / NEUSCHWANSTEIN  / MUNIQUE
De manha , começamos a entrar nos Alpes  para entrar na Baviera. Chegada a Hohenschwangau e 
visitamos o famoso castelo de Neuschwanstein , construído no alto de um rochedo envolvido numa 
paisagem de montanha fabulosa, o cenário perfeito do período do romantismo. Este castelo serviu de 
inspiração ao famoso conto da Walt Disney ,  a Bela Adormecida. Pela tarde seguimos viagem para 
a capital da Baviera, Munique. Visita guiada panorâmica da cidade e onde viveu Frederico o “Barba 
Vermelha”.  Passagem pelos Jardins do Palácio das Ninfas, o Palácio Nynphenburg, a Vila Olímpica, a 
Câmara, a Marienplatz, a Maximilian Strasse, o mundo da BMW. Jantar e Alojamento.
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DIA 7 – MUNIQUE / RATISBONNE / NURENBERGA 
Saída em direção de Ratisbonne, a cidade foi  poupada dos bombardeamentos da II Guerra Mundial e 
o centro histórico da cidade conserva um património religioso excecional . visita guiada a pé da centro 
antigo. Após a visita continuação da viagem para Nurenberga. Visita panorâmica e a pé, que possui 
um valioso passado cultural, eternamente ligada a figuras ilustres da história alemã, como Dürer, 
Tannhauser e Wagner. Jantar e alojamento.

DIA 8 – NURENBERGA / ROTHENBURGO / NURENBERGA
Visita de Rotenburgo, uma das cidades mais antigas da Alemanha, atravessada pela rota romântica 
alemã.  Visita guiada a pé da cidadela medieval com as suas impressionantes muralhas, fontes, as 
suas casas e edifícios típicos de enxaimel uma combinação de estrutura de madeira preenchida com 
pedras ou tijolos. Regresso a Nurenberga no final do dia. Jantar e alojamento.

DIA 9 - NURENBERGA / BAMBERG / LEIPZIG 
Saída para Bamberg, onde fazemos uma visita guiada a pé desta medieval. Degustação da cerveja 
local de Bamberg, a cerveja fumada, uma especialidade da região. Partida para Leipzig , visita do do 
seu centro antigo , as suas casas do estilo renascentista, a igreja de S. Tomas onde se encontrara o 
tumulo de Jean Sebastian Bach. Jantar e alojamento.

DIA 10 - LIEPZIG / POTSDAM / BERLIM  
Saida para Potsdam,a capital do estado de Brandenburg e antigo centro da Prússia, a curta distância 
de Berlim e rodeada de bosques, belos lagos e com os seus palácios e jardins, que fazem parte do 
Património da Humanidade pela UNESCO. Destacamos o Palácio Sanssouci, visitando o seu interior. 
Continuação da viagem para Berlin. Jantar e alojamento.

DIA 11 - BERLIM
Visita de dia inteiro da cidade de Berlim, símbolo da guerra-fria e de grandes transformações 
geopolíticas do Século XX, hoje dotada de um urbanismo moderno e de uma vida económica 
e cultural dinâmicas. Cidade onde se mistura de forma sábia o antigo com o moderno, numa 
autêntica lição de história e de urbanismo: os restos do muro «da vergonha», o Reichstag, a Porta 
de Brandenburgo, o conjunto monumental Unter den Linden, a Alexanderplatz, o famoso Check 
Point Charlie (controlo fronteiriço entre as zonas americana e russa durante a ocupação), o quarteirão 
Tiergarten, a ilha dos museus, (com visita interior do Museu Pergamom), o Gendarmenmarket, bem 
como a parte ocidental à volta do Kurfürstendamm, avenida que continua a ser um dos maiores 
centros comerciais de Berlim com as suas largas e numerosas lojas e boutiques. Jantar e alojamento.

DIA 12 -  BERLIM
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de carácter particular. Em hora a determinar 
localmente, transporte privado para o aeroporto



GRANDE TOUR 
DA AUSTRIA

Circuito de 8 dias / 7 noites

DIA  1 - VIENA 
Chegada a Viena , encontro com o nosso guia local e saída para um city tour panorâmico de Viena. 
Iremos passar pela famosa Ringstrasse e os seus edificios elegantes, depois passamos pela Opera 
de Viena, o Palácio de Hofburgo , a Academia de Belas Artes, o bairro dos Museus, o Parlamento, 
a Câmara Municipal, o Teatro Nacional, passagem pelo famoso edifício extremamente colorido de 
Hundertwasserhaus. Jantar e alojamento. 

DIA 2 – VIENA
De manha , visita a pé do centro histórico de Viena e da Catedral de S.Estevão . Tempo livre. Pela 
tarde visita do interior do Palácio de Schönbrunn, conhecido também como o Palácio de Versalhes de 
Viena, é um dos principais monumentos históricos e culturais da Áustria. Jantar e alojamento.

DIA 3 – VIENA / MELK / SALZKAMMERGUT / SALZBURGO
Saída para Melk e visita da famosa Abadia de Melk, um dos expoentes máximos da arte barroca 
austríaca. Após a visita seguimos em direção de Salzburgo passando pela região dos lagos, 
Salzkammergut passando por Mondsee, St Gilgen , St Wolfgang , Gmuden. Trata-se de uma região de 
lagos, montanhas e aldeias de rara beleza. Esta paisagem foi escolhida como cenário para a rodagem 
do filme “ Música no Coração”. Jantar e alojamento.

DIA 4 – SALZBURGO / INNSBRUCK
Iniciamos a visita panorâmica  de Salzburgo , uma verdadeira joia do período Barroco  que esta 
classificada como património mundial da Unesco. Situada nas margens do Rio Salzach e com a 
Fortaleza que domina o vale , Salzburgo é uma cidade impar. Passeio pelos belos jardins do Palácio 
Mirabell, a famosa e antiga rua comercial Getreidegasse com as célebres varandas de ferro forjado, no 
n9 fica situada a casa natal de Mozart. De tarde visita do magnifico Palácio de Hellbrun com os seus 
jardins e fontes. No final da tarde viagem para Innsbruck. Jantar e alojamento.

DIA 5 – INNSBRUCK / HALL IN TYROL / RATTENBERG / INNSBRUCK
Visita guiada de Innsbruck com o nosso guia local à celebre capital do Tirol. Iremos descobrir o centro 
histórico, a rua Maria Teresa, a Casa Helbling , a Catedral, o seu celebre Telhado de Ouro que é o 
emblema do Tirol. Pela tarde iremos visitar uma das vilas mais históricas do Tyrol, Hall in Tyrol com 
sua famosa Praça Oberer e a Torre da Moeda. Depois seguimos para a cidade mais pequena da 
Áustria, Rattenberg, a cidade do vidro, iremos visitar um atelier de um artesão de vidro. De regresso a 
Innsbruck passamos por Alpbach, a vila mais florida da Áustria, com os seus balcões floridos nas suas 
casas típicas de montanha. Jantar num restaurante típico com espetáculo tirolês. Alojamento.

DIA 6 - INNSBRUCK / GROSSGLOKNER / GRAZ 
Saída em direção de Graz passando pela estrada do Grossglockner , célebre estrada de montanha, a 
mais alta da europa , com paisagens sublimes dos Alpes Austríacos. Um dia de viagem panorâmica 
atraves de paisagens sumptuosas de montanha. Chegada a Graz. Jantar e alojamento.
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DIA 7 - GRAZ / VIENA  
De manha , visita panorâmica da cidade de Graz. Passagem pela Praça da Câmara, onde se encontra 
a sede do Governo Regional “Landhaus” com as suas arcadas Renascentistas, o Arsenal e o famoso 
carrilhão. Após a visita continuamos a viagem para Viena. Parada para visitar a Seegrotte , o maior 
lago subterrâneo da Europa. De noite possibilidade de jantar numa taberna típica com música 
popular em Grinzing ou assistir a um elegante concerto de música clássica com dança de valsas no 
Kursalon. Alojamento.

DIA 8 - VIENA 
Manha livre. Em horário a ser indicado transfer para o aeroporto e fim dos nossos serviços.



219 Avenue du Serpolet - 13600 La Ciotat 

00 33 (0)4 42 844 827

info@lctravelservices.com

www.lctravelservices.com


