29.11 (dom) – Concentração no aeroporto do PORTO às 05h15. Voo Easyjet EJU 1132 PORTO 07h05 – BASILEIA
10h25. De autocarro até COLMAR, a cidade mais bem conservada da Alsácia, conhecida como a Petit Venise.
Koifhus, uma alfândega com arcadas. A Place de la Cathédrale e as casas do séc. XVI com os seus letreiros
pitorescos. Eglise des Dominicains gótica, onde se encontra “A Virgem da Roseira Florida”. Maison Pfister
com esguias escadas, um torreão e fachadas com floreiras tornou-se representativa da cidade. TEMPO LIVRE
«au coeur du Pays du Sapin de Noël» ! OBERNAI, retém um sabor da Alsácia autêntica. St Pierre et St Paul
neogótica. A Place du Marché está bem conservada com uma fonte renascentista e a Halle aux Blés, um
celeiro do séc. XVI, por cima de um antigo talho, com a fachada decorada (cabeças de vacas e de dragões).
OFFENBURG. Jantar e alojamento no Mercure Hotel Offenburg Am Messeplatz 4* ou similar.
30.11 (2ªf) – Manhã: ESTRASBURGO (Strasbourg) cidade património da humanidade e capital da Europa dos
Vinte e Sete (Sede Parlamento Europeu e Conselho da Europa) é conhecida como o “cruzamento da Europa”.
Catedral Notre-Dame (uma obra-prima do rendilhado na pedra), “ergue-se como uma árvore de Deus,
sublime com os ramos abertos” tal como disse Goethe. Maison Kammerzell (hoje restaurante popular foi
outrora uma mansão de um mercador rico e é a que tem trabalho de talha mais elaborado da Alsácia. Bairro
típico da “Petite France” e as Ponts–Couverts com torres de vigia medievais sobre o canal.
Tarde – LIVRE em STRASBOURG. Sinta o ambiente de Natal. Prepare as suas lembranças natalícias. Regresso a
OFFENBURG. Jantar e alojamento no Mercure Hotel Offenburg Am Messeplatz 4* ou similar.

01.12 (3ªf) – OFFENBURG; RIQUEWIHR, a aldeia mais bonita da rota do vinho. Riquewihr, um museu virtual ao ar
livre, abunda em avenidas empedradas, varandas com gerânios, pátios com arcadas, muralhas duplas
românticas e torres de vigia. Rue de Gaulle com casas medievais e renascentistas, de madeira ou de pedra. A
idílica place des Trois Eglises. KAYSERSBERG, com a sua medieval atmosfera é a terra do “outro” vinho Tokay.
Regresso a OFFENBURG. Jantar e alojamento no Mercure Hotel Offenburg Am Messeplatz 4* ou similar.
02.12 (4ªf) – OFFENBURG; FRIBURGO (FREIBURG) em Brisgóvia é uma cidade universitária vibrante na Floresta
Negra, no sudoeste da Alemanha, e é conhecida pelo clima temperado e pela cidade velha medieval
reconstruída, atravessada por riachos pitorescos (bächle). Com um impressionante pináculo de 116 metros, a
catedral gótica Freiburger Münster ergue-se sobre a praça central, Münsterplatz.
NOTA – Pelas 13h00 transfer para aeroporto de Basileia. Voo Easyjet EZS 1133 Basileia 17h15 – PORTO 18h45.

INCLUINDO: Viagem de 4 dias. Voo Easyjet Porto.Basileia.Porto. Autopullman no circuito. Hotel
Mercure Am Messeplatz Offenburg 4* em meia-pensão (3 jantares) ou similar. Guia acompanhante
e guias locais. Seguro-viagem. Entradas incluídas. Taxas aeroporto, combustível e segurança.
EXCLUINDO: Demais refeições, museus, barco em Strasburgo e extras pessoais.
Supl. quarto individual EUR = 105,00

29 de Novembro a 2 de Dezembro de 2020

€ 875,00

