MERCADOS DE NATAL – HEIDELBERG, ESTRASBURGO E ALSÁCIA
15 a 18 de dezembro de 2022
4 dias/3 noites - 3 refeições (MP)
Partida do Porto: 898€ | Partida de Lisboa: 949€ (mínimo 30 participantes)

Dia 1 – Porto ou Lisboa / Frankfurt / Heidelberg / Offenburg
Comparência no aeroporto, em hora a combinar, para formalidades de embarque, com destino a Frankfurt.
Chegada e assistência no desembarque e partida, em autocarro, para Heidelberg, cidade medieval
localizada nas margens do rio Neckar, na Alemanha. Visita panorâmica à cidade com destaque para a Praça
Kornmarkt, a mais bela da cidade, para a Praça Bismarck, para a Igreja de Heiliggeist e Altstadt, o centro
histórico. No Natal o seu mercado distribui-se por diversas praças oferecendo várias experiências
gastronómicas e algumas atrações. Seguiremos para Offenburg. Jantar. Alojamento no Hotel Mercure am
Messeplatz Offenburg 4* ou similar.
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Dia 2 – Offenburg / Estrasburgo / Offenburg
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Estrasburgo, situada na fronteira entre a Alemanha e França, sede
do Parlamento Europeu e capital da Alsácia. Visita panorâmica para uma breve apresentação desta cidade.
Visita com destaque para o centro histórico, Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. Destaque
para a Maison Kammerzell, a casa mais antiga da cidade, para a praça de Gutenberg, para a Igreja de S.
Thomas, para a Petite France, com as casas características ao longo dos vários canais, para as Pontes
Cobertas e para a barragem Vauban. Seguiremos para a Catedral de Notre-Dame, símbolo da cidade, e para
o Palácio de Rohan, que abriga três museus. Terminaremos com uma passagem pelo bairro Europeu, onde
destacaremos o Palácio da Europa, o Palácio dos Direitos do Homem e o Parlamento Europeu. À tarde,
tempo livre para desfrutar do Mercado de Natal de Estrasburgo. A cidade organiza o “Christkindelsmärik”,
um dos Mercados de Natal mais antigos da Europa, desde 1570. Este mercado conta com mais de 300
casinhas de madeira que oferecem comida, bebidas e produtos típicos da época natalícia. Jantar. Regresso
ao hotel em Offenburg. Alojamento.
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Dia 3 – Offenburg / Riquewihr / Colmar / Offenburg
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Riquewihr, um vilarejo tipicamente alsaciano, considerada como uma
das “mais belas aldeias de França” e cercada por vinhas. Aqui destacamos o Castelo dos Condes de
Wurtemberg e a rua principal, com todas as casas debruadas a madeira. Destaque para a Maison do
Gourmet e o Dolder, uma torre construída em 1291, o monumento mais emblemático. O Mercado de Natal
de Riquewihr embora com uma dimensão bem mais pequena, traz muita magia a esta aldeia. Continuação
para Colmar, a mais típica cidade da Alsácia e capital da Rota dos Vinhos da região. Visita pela zona histórica,
decorada a preceito nesta época natalícia. Destacamos a Casa das Cabeças, a Igreja dos Dominicanos,
Colegiata Saint Martin, chamada pelos seus habitantes de A Catedral; a Casa Pfister, com uma mistura de
estilos medievais e renascentistas, um dos edifícios mais antigos e bonitos da cidade e a antiga alfândega
“Koïfhus”. Tempo livre para desfrutar do famoso Mercado de Natal que enche esta cidade com luzes,
decoração, música e nos envolve com o cheiro a canela e gengibre. Regresso a Offenburg. Jantar.
Alojamento.
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Dia 4 – Offenburg / Frankfurt / Porto ou Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Continuação para Frankfurt, capital financeira da Alemanha e que abriga o Banco
Central Europeu. Visita panorâmica à cidade com passagem pela Ponte de ferro Eiserner Steg, sobre o rio
Main, com vista para alguns dos prédios mais altos da Europa; a Catedral de Frankfurt, reconstruída após os
bombardeamentos da II Guerra Mundial mantendo a sua arquitetura original e Romerberg, a

principal praça da cidade antiga e o coração turístico da cidade, um local imperdível. Tempo livre para visitar
um dos maiores da Alemanha, com uma tradição ancestral, existindo há mais de 600 anos. Em horário a
combinar, transfer ao aeroporto para embarque em voo regular com destino a Lisboa ou Porto. 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 (85€/Porto, 90€/Lisboa/pessoa, sujeitas a alterações
legais*);
- Circuito em autocarro de turismo;
- Alojamento e pequeno-almoço no hotel mencionado ou similar;
- Meia Pensão (3 jantares);
- Acompanhamento por guia durante todo o circuito, desde e até Frankfurt;
- Guia local em Português ou Espanhol nas visitas a Estrasburgo, Colmar e Frankfurt;
- 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:
15 Dezembro
LH 1173
18 Dezembro
LH 1172

Lisboa
Frankfurt

05h20
20h45

Frankfurt
Lisboa

09h25
22h50

- Partida do Porto:
15 Dezembro
LH 1181
18 Dezembro
LH 1180

Porto
Frankfurt

06h05
20h20

Frankfurt
Porto

09h55
22h05

HOTEL PREVISTO:
- Mercure am Messeplatz Offenburg 4*: https://all.accor.com/hotel/2906/index.pt.shtml
Notas:
- Valor mencionado por pessoa em quarto duplo;
- Suplemento quarto individual: 127€;
- 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.

