4 Dez (6ªf) – Concentração no aeroporto do PORTO às 17h30. Voo Ryanair FR 5478 PORTO às 06h25 com

chegada a KARLSRUHE/BADEN-BADEN às 10h00. Transfer para o Hotel.
BADEN-BADEN. A capital do verão europeu durante a "belle époque", ponto de encontro de milionários e
beldades, Baden-Baden é conhecida hoje mundialmente como cidade balneária com uma excelente reputação
medicinal e destino cultural. Com suas festas pomposas e uma elegância sem igual, Baden-Baden tornou-se
sinónimo de exclusividade, nobreza e estilo de vida luxuoso. Realce para o Palácio dos Festivais e o Casino.
Jantar. Alojamento no Holiday Inn Express Baden-Baden ou similar.
5 Dez (sab) – BADEN-BADEN – WÜRZBURG

Manhã – De Baden-Baden a Wurzburg. Tempo livre para almoço.
Tarde – WÜRZBURG. Erguida das cinzas volta a encantar. Dom St Kilian (Igreja românica); Fortaleza de
Marienberg (residência princípes–bispos) e “RESIDENZ” com Treppenhaus (obra do artista veneziano
Giovanni Battiata Tiepolo, o maior fresco do mundo decora a abóbada da escadaria), a Kaisersaal (a atracção
do palácio, os sumptuosos aposentos do Imperador testemunham a relação estreita entre Würzburg e o Sacro
Império Romano-Germânico) e Hofkirche (o interior da igreja está ricamente decorado. Os altares laterais
foram concebidos por Johann Lukas von Hildebrant e exibem pinturas de Giovanni Battista Tiepolo). Jantar e
alojamento no Top Hotel Amberger Wurzburg ou similar.

6 Dez (dom) – WÜRZBURG – ROTHENBURG – HEIDELBERG
De Würzburg a Rothenburg. Visita de ROTHENBURG. Sinta o ambiente da Idade Média. As muralhas da

cidade ainda rodeiam as catedrais góticas e as casas com empenas. Realce para: Rathaus (é formada pela
secção gótica com uma torre e pela estrutura tardo-renascentista com arcadas barrocas) e St Jakobs Kirche
(Igreja gótica, construída entre 1373 e 1464, encontra-se o magnífico altar-mor de Friedrich Herlin). Saída para
HEIDELBERG. Jantar e alojamento no Holiday Inn Express Heidelberg City Center ou similar.

7 Dez (2ªf) – HEIDELBERG e regresso ao PORTO
HEIDELBERG. Nas margens do rio Neckar é uma das mais belas cidades da Alemanha. Durante séculos foi

centro de poder político e cultural. Em 1386, a primeira universidade do país foi fundada aqui pelo eleitor
Ruprecht I. A construção do palácio começou durante o seu reinado e prosseguiu até meados do século XVII.
No entanto, nos finais do séc.XVII, as invasões francesas arrasaram a Heidelberg medieval, incluindo o castelo.
A cidade foi reconstruída no início do séc.XVIII segundo o estilo barroco. Realce para: Alte Brücke (imponente
ponte de 9 arcos sobre o rio Neckar); Haus Zum Ritter (construída para a família de um comerciante de
tecidos rico em 1592 é um belo exemplo do estilo maneirista alemão. Hoje, abriga um hotel e um restaurante
luxuoso) e Heiliggeistkirche (construída no local de uma basílica românica, a Igreja do Espírito Santo é o
santuário mais antigo da cidade). Pelas 12h00 transfer para o aeroporto. Voo Ryanair FR 5479 BADEN-BADEN
às 14h45 – PORTO 16h20.
INCLUINDO – Voos Ryanair PORTO-KARLSRUHE/BADEN-BADEN-PORTO c/mala de 10 Kgs (opcional EUR 50,00 para
mala de porão até 20Kgs). Hotéis assinalados ou similares. Regime de Meia-Pensão (3 jantares). Guia
acompanhante e locais. Seguro de assistência em viagem da Allianz. Taxas aeroporto, segurança e combustível.
EXCLUINDO – Demais refeições, bebidas e extras pessoais. Supl. quarto individual EUR = € 90,00

4 a 7 de Dezembro de 2020

€ 875,00

