
Alemanha Romântica e Áustria Esplêndida 
 

 

Dia a Dia 

1º dia - Frankfurt 

Chegada ao aeroporto de Frankfurt e transporte ao hotel. Restante do dia livre. Frankfurt, o 

centro financeiro e comercial da Alemanha, está marcada por seus contrastes fascinantes 

entre o moderno e o histórico. Hospedagem. 

2º dia - Frankfurt / Heidelberg / Floresta Negra 

Café da manhã no hotel. Pela manhã transporte à cidade de Heidelberg para visitar o seu 

famoso castelo e em seguida passeio pelo centro histórico. Heidelberg, a cidade universitária 

mais antiga da Alemanha, é um dos lugares mais visitados devido à sua localização às margens 

do rio Neckar. A viagem segue para a famosa região da Floresta Negra. À noite, jantar típico na 

Floresta Negra e hospedagem. 

3º dia - Floresta Negra / Titisee / Lindau / Füssen 

Café da manhã no hotel e breve apresentação sobre a produção de relógios de cuco. Em 

seguida, visita a uma pequena fazenda tradicional para conhecer a vida na Floresta Negra e 

saborear queijos regionais. Às 12h, parada no Lago Titisee. Em seguida, viagem à pequena ilha 

de Lindau no Lago de Constança e viagem a Füssen, ponto mais austral da “Rota Romântica”. 

Hospedagem. 

4º dia - Füssen / Neuschwanstein / Wieskirche / Oberammergau / Linderhof / Abadia de 

Ettal / Innsbruck 

Café da manhã no hotel e visita ao castelo de Neuschwanstein, construído por Luís II. Em 

seguida, viagem a Oberammergau, aldeia famosa pela sua representação da Paixão e pelo seu 

artesanato. No caminho, visita à Igreja Wieskirche (UNESCO). Pela tarde, visita ao castelo de 

Linderhof. Depois, breve parada na Abadia Beneditina de Ettal e continuação da viagem à 

cidade de Innsbruck, na Áustria, localizada no vale do rio Inn e no meio da cordilheira dos 

Alpes. Hospedagem. 

5º dia - Innsbruck / Munique 

Café da manhã no hotel e passeio panorâmico por Innsbruck. A capital de Triol oferece uma 

arquitetura moderna e edifícios históricos, os quais convidam a fazer uma viagem fascinante 

ao passado da família Habsburger. Pela tarde transporte a Munique. Chegada na cidade e 

hospedagem. 

6º dia - Munique 

Café da manhã no hotel e visita panorâmica pela cidade, finalizando na praça principal 

Marienplatz para admirar a prefeitura com seu famoso carrilhão. Munique, capital do estado 

federal da Baviera, é famosa pela sua Festa da Cerveja no mês de setembro. Tempo livre. 

Durante a noite pode desfrutar de um jantar típico. Hospedagem. 

7º dia - Munique / Passau / Linz 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, partida para Passau. A cidade, localizada na fronteira 

entre a Alemanha e Áustria, é cercada pelos rios Inn, Ilz e Danúbio. Na parte da tarde 

continuação da viagem até Linz, uma cidade às margens do rio Danúbio. Hospedagem. 

 

 

 



8º dia - Linz / Dürnstein / Melk / Viena 

Após o café da manhã no hotel a viagem segue para Durnstein. Tempo livre para conhecer esta 

pequena cidade às margens do Danúbio. Aqui estão as ruínas do castelo onde, segundo a 

lenda, Ricardo Coração de Leão foi encarcerado quando retornava das cruzadas. A viagem 

continua para visitar a Abadia Beneditina de Melk, o monumento barroco mais representativo 

da Áustria. De tarde, chegada à Viena, a monumental capital da Áustria. Hospedagem. 

9º dia - Viena 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita panorâmica pela cidade de Viena para ver a Ópera, 

o Palácio Hofburg, o Portal dos Heróis, o Parlamento e a Câmara Municipal. Tarde livre. À 

noite, há a opção de desfrutar de um jantar de gala acompanhado de música clássica ao vivo 

(não incluído no pacote). Hospedagem. 

10º dia - Viena / Distrito dos Lagos (Salzkammergut) / Salzburgo 

Café da manhã no hotel. Partida para Salzburgo com parada no caminho para ver o lindo 

distrito dos Lagos de Salzburgo. Subida de teleférico ao Monte Zwölferhorn para curtir uma 

vista maravilhosa sobre o lago Wolfgangsee. Continuação até Salzburgo, terra natal do 

compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Passeio pela cidade para admirar os Jardins de 

Mirabell, a fortaleza de Salzburgo e visita à Catedral e Getreidegasse. Hospedagem. 

11º dia - Salzburgo / Berchtesgaden / Chiemsee / Munique 

Café da manhã e viagem para Berchtesgaden e para o lago de Königssee, onde há possibilidade 

de parada para uma breve visita ao romântico cenário, cercado de montanhas. No caminho 

para Munique parada no Chiemsee, o “Mar da Baviera“, e depois a viagem segue até 

Munique,  onde o passeio termina pela tarde (em torno das 17h), no aeroporto (passagens 

aéreas não incluídas) ou no centro da cidade (importante ficar atento ao horário do voo de 

retorno, deve obrigatoriamente ser noturno por conta do horário de chegada a Munique). 

 


