MERCADOS DE NATAL – DRESDEN E BERLIM | 03 a 06 de dezembro de 2022
4 dias/3 noites - 3 refeições (MP)
Partida do Porto: 975€ | Partida de Lisboa: 998€ (mínimo 35 participantes)

Dia 1 – Porto ou Lisboa / Dresden
Comparência no aeroporto, em hora a combinar, para formalidades de embarque, com destino a Dresden,
via Frankfurt ou Munique. Chegada e assistência no desembarque. Visita, a pé, com guia, destacando: o
Palácio de Zwinger, famoso exemplo barroco em pleno centro histórico; a Ópera Estatal de Dresden de
arquitectura renascentista e a Hofkirche, antiga Igreja Católica da Corte, a maior da Saxónia. Visita ao
interior do Palácio Real de Dresden e a um dos maiores tesouros reais da Europa, “A Abóbada Verde” onde
poderemos admirar objectos e joias em ouro, prata, marfim e várias pedras preciosas, reunidas por
soberanos da Saxónia, em particular por Augusto “O Forte. Jantar. Alojamento no Intercity Hotel Dresden
4* ou similar.
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Dia 2 – Dresden / Berlim
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita à Pinacoteca dos Mestres Antigos, um importante museu de
arte, instalada na ala Gottfried, no Palácio Zwinger, e que possui um acervo de cerca de 700 obras-primas
da pintura antiga, entre as quais pinturas de Rafael, Botticelli, Rembrandt e outros. Seguimos para Berlim.
Jantar. Alojamento no Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz 4* ou similar.
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Dia 3 – Berlim
Pequeno-almoço no hotel. Dia completo para visitas em Berlim, capital da Alemanha, com destaque para
as grandes avenidas de Berlim Oriental: a Avenida Karl Marx, um verdadeiro museu ao ar livre; a Alexander
Platz, considerada o centro da cidade; o Check-point Charlie, um posto militar durante a Guerra Fria; a
Topografia do Terror, um dos memoriais que documenta os horrores e atrocidades praticadas pelos nazis
entre 1933 e 1945. Aqui também se encontra uma parte intacta do Muro de Berlim. Seguimos para a
Gendarmenmarkt, uma praça localizada no centro histórico de Berlim; a Unter Den Linden, “sob as tílias”, a
avenida principal da cidade, com cerca de 1,5Km e onde podemos contemplar alguns dos edifícios mais
importantes, com destaque para a Ópera Estatal; a Bebelplatz, praça dos livros decadentes onde, em 1933,
foram queimados milhares de livros censurados pelos nazis; a Igreja St. Hedwigs, catedral católica da
arquidiocese de Berlim; a Universidade e o Arsenal de Berlim. Continuamos para a Ilha dos Museus,
classificada como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, uma extensa ilha situada ao lado do
rio Spree, no coração da cidade, e que abriga cinco dos mais importantes museus mundiais. Tempo livre.
Sugerimos a subida à Torre da Televisão, na Alexanderplatz, a estrutura mais alta da cidade (364m) ou um
passeio a pé pelo antigo bairro Nikolai (Nikolaiviertel), a zona mais antiga de Berlim. Jantar. Alojamento.
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Dia 4 – Berlim / Lisboa ou Porto
Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para passear e descobrir os famosos mercados de Natal, visitar um
museu ou qualquer outra atividade de caráter particular. Em horário a combinar localmente, transfer para
o aeroporto para embarque com destino a Lisboa ou Porto, via Frankfurt. Fim da viagem.
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INCLUI:
- Assistência nas formalidades de embarque;
- Passagem aérea em classe económica, em voos regulares Lufthansa, 1PC de bagagem porão até 23 kg e
taxas de aeroporto, segurança e combustível (110€, por pessoa, sujeitas a alterações legais*);
- Circuito em autocarro de turismo;
- Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares;
- Meia Pensão (3 jantares);
- Acompanhamento por guia durante todo o circuito, desde Dresden e até Berlim;
- Guia local em Português ou Espanhol nas visitas a Dresden e Berlim;
- Entradas: Igreja Católica da Corte, no Palácio Real (Abóbada Verde) e na Pinacoteca dos Mestres Antigos
em Dresden;
- Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
- Seguro de viagem.
* O valor das taxas de aeroporto, segurança e combustível acima indicado refere-se à data de elaboração deste
programa. Este valor está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida.

NÃO INCLUI:
- Bebidas às refeições;
- Gratificações;
- Opcionais;
- Extras de caráter particular e tudo o que não estiver mencionado como incluído.
VOOS PREVISTOS:
- Partida de Lisboa:
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- Partida do Porto:
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HOTÉIS PREVISTOS:
- Intercity Hotel Dresden 4*: https://www.intercityhotel.com/pt/hoteis/todos-os-hoteis/alemanha/dresden/intercityhoteldresden

- Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz 4*: https://www.leonardo-hotels.com/berlin/leonardo-royal-hotel-berlinalexanderplatz

Notas:
- Valor mencionado por pessoa em quarto duplo;
- Suplemento quarto individual: 116€;
- Quartos triplos mediante confirmação e disponibilidade;
- Programa sujeito a regras impostas por cada destino e condicionamentos devido à Covid-19;
- Não poderá ser considerado motivo de cancelamento sem custos por parte dos participantes a
obrigatoriedade de apresentação de um teste negativo à Covid 19, PCR ou outro.
Documentação necessária:
- Cartão de Cidadão ou Passaporte.

