Nove de novembro de 1989. Uma multidão eufórica derruba o Muro de Berlim, o Mauer, um dos mais emblemáticos
símbolos da Guerra Fria. Passadas mais de duas décadas, o país confirma sua incansável capacidade de recuperação
apresentando uma capital pulsante, repleta de edifícios modernos, apelos visuais, museus, praças, estações de
comboios e vida cultural em constante ebulição. Os números confirmam a diversidade: com quase 4 milhões de
habitantes, Berlim é a segunda cidade mais populosa da União Europeia com pessoas de 160 nacionalidades. Dos 155
Kms de muro, restaram alguns vestígios que hoje servem de tela para grafiteiros incitarem reflexões por meio da arte.
Num percurso de pouco mais de 1 Km – tendo a Avenida Unter den Linden como eixo, concentram-se símbolos
poderosos da cidade como o histórico Reichstag, o Portão de Brandemburgo, o Deutsche Guggenheim, a Catedral, o
Memorial do Holocausto e o Museumsinsel – a ilha de museus imperdíveis como o Pergamon.

11 Outubro (dom) – Aeroporto do Porto às 13h45. Voo Ryanair FR 2945 PORTO 15h50 – BERLIN
SCHÖNEFELD 20h00. Transfer para o hotel. Alojamento no Ibis Berlin City Postdamer Platz 3* ou similar.
12 Outubro (2ªf) – BERLIM REUNIFICADA e RENOVADA :
Manhã – CITY-TOUR com guia local: Reviva o 9 de Novembro de 1989 percorrendo a 17 Juni Strasse até
às Portas de Brandenburgo (inaugurada em 1971, de arquitectura grega, é o símbolo da cidade), a
Coluna da Vitória, o Tiergarten e o Zoológico com a famosa Porta dos elefantes; a avenida Unter den
Linden (1,4 Kms desde a Porta de Brandenburgo até à ScholBrücke – ponte do palácio), Praça KarlMarx, Postdamer Platz, Memorial ao Holocausto (memorial aos judeus mortos na Europa
constituído por 2711 lajes de cimento colocados em terreno inclinado) e o “MURO” em Kreuzberg
(mais de 100 pinturas). Lembre o “Check Point Charllie”.
Tarde – REICHSTAG (outrora Parlamento Imperial é agora o Parlamento Federal Alemão). TEMPO LIVRE:
Portas de BRANDENBURG, Unter den Linden e Muro e Praça SONY.

13 Outubro (3ªf) – BERLIM dos MUSEUS e dos PALÁCIOS :
Manhã – MUSEUMSINSEL (“ILHA dos MUSEUS” no Rio Spree) e o famoso MUSEU PERGAMO (Grande
Altar de Pergamon e Porta do Mercado de Milet – colecção antiga e Porta Ischtar de Babilónia –
secção do Próximo Oriente). A sumptuosa CATEDRAL da antiga Berlim Leste.
Tarde – Sinta a Friedrichstrasse (as Lafayette e os grandes armazéns) e o ambiente da Gendarmenmarkt
(das mais bonitas praças) e a mais famosa loja dos chocolates RAUSCH (prove um chocolate quente).
14 Outubro (4ªf) – Manhã LIVRE ou com o guia até à antiga Berlim Ocidental:
A avenida Kurfürstendamm (conhecida como Ku’Damm) é a rua mais popular de Berlim. Durante a 2ª
Guerra Mundial foi gravemente afectada pelos bombardeiros aliados. Visita à Igreja Memorial Kaiser
Wilheilm. “Espreitar” o KAUFHAUS DES WESTEN (conhecida como KaDeWE)
Tarde – 17h00 transfer para aeroporto. Voo Ryanair FR 2946 BERLIN SCHÖNEFELD 21h05 – PORTO 23h20.
INCLUINDO: Voo directo Ryanair com mala 10 Kgs no Porto.Berlim.Porto. Ibis Berlin City Potsdamer Platz 3*
ou similar. Meia-pensão (2 jantares em restaurantes). Transfers de autopullman:
aeroporto.Hotel.aeroporto e no city-tour com guia local, na manhã do 2º dia. Visitas incluídas. Seguroviagem. Taxas de aeroporto, de segurança e de combustível.
EXCLUINDO: Demais refeições, museus e extras pessoais. Suplemento quarto individual EUR 105,00
NOTA – Caso pretenda levar MALA DE PORÃO tem um custo extra de EUR 50,00

11 a 14 de Outubro de 2020

€ 755,00

