COLMAR, MERCADO DE NATAL

PREÇO POR PESSOA
Em Quarto Duplo:

PROGRAMA:
1º DIA: LOCAL DE ORIGEM – LISBOA (AVIÃO) - FRANKFURT – HEIDELBERG – ESTRASBURGO
Partida dos pontos de origem, em autocarro de turismo com direção ao aeroporto de Lisboa.
Embarque às 08h20 no voo regular TAP com destino a Frankfurt. Desembarque e saída para
Heidelberg, cidade medieval considerada uma das mais românticas da Alemanha. Panorâmica à
cidade com destaque para a Praça Kornmarkt, a mais bela praça da cidade, Praça Bismarck, Igreja de
Heiliggeist e Altstadt, o seu centro histórico. Almoço em restaurante. Durante a época natalícia uma
magia muito especial envolve todo o seu centro histórico. O Mercado de Natal distribui-se por diversas
praças oferecendo. Continuação para Estrasburgo, capital da Europa e da Alsácia. Panorâmica de
apresentação da cidade. Jantar. Alojamento no Hotel Voco Strasbourg Centre-Garden 4* ou similar.
2º DIA: ESTRASBURGO
Pequeno-almoço no hotel. Visita à cidade com destaque para o seu centro histórico, Património da
Humanidade pela UNESCO, a zona mais pitoresca da cidade. Destaque para a Maison Kammerzell,
Praça de Gutenberg, igreja de S. Thomas, a Petite France, com as antigas casas dos curtidores, as
Pontes Cobertas e a barragem Vauban. Continuação para a Catedral de Notre-Dame e Palácio de
Rohan, antiga residência dos bispos de Estrasburgo. Terminaremos a visita com passagem pelo bairro
Europeu, destacando-se o Palácio da Europa, Palácio dos Direitos do Homem e Parlamento Europeu.
Almoço em restaurante. De tarde, tempo livre para desfrutar do Mercado de Natal de Estrasburgo,
considerado o mais belo e mais antigo Mercado de Natal na Europa. Jantar. Alojamento.
3º DIA: ESTRASBURGO – RIQUEWIHR – COLMAR – BASILEIA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Riquewihr, uma típica aldeia alsaciana, classificada como
uma das “mais belas aldeias de França”, um museu a céu aberto, protegida por muralhas e rodeada
por vinhas. Destaque para o Castelo dos Condes de Wurtemberg e para a rua principal, com as casas
debruadas a madeira. Destaque para a Maison do Gourmet e o Dolder, uma torre erigida em 1291,
considerada o monumento mais emblemático de Riquewhir. O Mercado de Natal de Riquewihr de
pequena dimensão, dá vida e animação ao centro histórico da cidade. Almoço em restaurante.
Continuação para Colmar. Visita à mais típica cidade da Alsácia e capital da Rota dos Vinhos
d’Alsácia. Visita pela zona histórica, decorada com iluminações de Natal, e onde a Idade Média deixou
diversos exemplares da arquitetura gótica. Destaque para a Casa das Cabeças, a Igreja dos
Dominicanos, Colegiata Saint Martin, a Casa Pfister. Tempo livre para desfrutar do centro da cidade e
do seu Mercado de Natal. Partida para Basileia. Jantar. Alojamento no Hotel Hyperion Basel 4* ou
similar.
4º DIA: BASILEIA – ZURIQUE (AVIÃO) – LISBOA - LOCAL DE ORIGEM
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Zurique. Panorâmica à maior cidade da Confederação
Helvética, situada junto ao Lago Zurique e capital do Cantão com o mesmo nome. É o maior centro
financeiro da Suíça, com uma magnífica vista para os alpes e uma mistura única de atrações desde
igrejas e palácios, às ruas comerciais. Zurique veste-se a rigor para receber a época natalícia. Aqui as
luzes são apelidadas de Lucy, como na música Lucy in the Sky with Diamond, dos Beatles. O principal
Mercado de Natal de Zurique tem lugar na Estação de Comboios Central. Almoço em restaurante.
Tempo livre para desfrutar deste fantástico Mercado de Natal. Em horário a combinar localmente,
transfer ao aeroporto de Zurique. Embarque às 18h00 em voo regular TAP com destino ao
aeroporto de Lisboa. Prosseguimento até aos locais de origem, com a certeza de ter passado
momentos únicos e inesquecíveis na companhia da QUEBRATOUR! Fim da viagem e dos nossos.

QUEBRATOUR VIAGENS E TURISMO, LDA
WWW.QUEBRATOUR.COM
RNAVT 6671
Rua Visconde da Luz, 56
MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE COIMBRA, SOB O NIPC 513 856 358
3000-414 Coimbra - Portugal
Telf. +351 239 091 335 - Telm.: +351 911 710 390 - E-mail: info@quebratour.com

1199€
Suplemento Quarto Individual:

325€

O PREÇO INCLUI:
✓ Circuito em autocarro de turismo;
✓ Passagem aérea em classe económica Lisboa/Frankfurt (duração
aproximada 02h20) e Zurique/Lisboa (duração aproximada 02h50),
em voo regular TAP, com direito a uma peça de bagagem até 23 kg
e respetivas taxas de aeroporto, segurança e combustível, no valor
de 55€ (este valor está sujeito a alteração até 20 dias antes da
data de partida);
✓ Transferes e Circuito em autocarro de turismo, de acordo com o
programa;
✓ Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou
similares;
✓ Pensão Completa, desde o almoço do 1º dia ao almoço do
último dia (4 almoços e 3 jantares);
✓ Guia local falando português durante todo o circuito;
✓ Guia local falando português para as visitas a Estrasburgo e
Colmar;
✓ Serviço de Radio-guias, de acordo com o programa;
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
✓ Seguro Multiviagens (assistência, cancelamento, interrupção e
coberturas complementares COVID-19) – Temos à sua disposição
um seguro de viagem com melhores capitais e coberturas. Consultenos para possibilidade de subscrição de um seguro diferente.
O PREÇO NÃO INCLUI:
✓ Bebidas às refeições;
✓ Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver
devidamente especificado em “O PREÇO INCLUI”;
✓ Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e exigido pelas
entidades locais, na altura de realização da viagem.
NOTAS:
✓ O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais regras e
condicionamentos por causa da pandemia Covid 19.
✓ Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada país ou
região a visitar.
✓ A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou outro,
negativo à Covid 19, não poderá ser considerado motivo de
cancelamento sem custos por parte dos participantes.
✓ A Agência reserva o direito de alterar a ordem das visitas em
benefício dos clientes.
✓ Os preços poderão sofrer ajustes, mediante as alterações à lei
relativa à lotação dos autocarros.
PARTIDA SUJEITA A UM MÍNIMO DE
35 PARTICIPANTES

