
                         
 

 

ALEMANHA 
Cultura e Arte na Baviera  
Pré-extensão opcional a Munique 

 

Com Hélio Dias Ferreira | 25 de julho a 3 de agosto, 2020 

Castelo Neuschwanstein 



                         
 

A Baviera é uma das regiões mais extraordinárias da Alemanha. Antes de subirmos a Estrada 

Romântica, visitaremos as gargantas naturais de Leutaschklamm, um lugar de indescritível 

beleza natural. Visitaremos o célebre Castelo de Neuschwanstein, de Ludwig II, construção que 

inspirou Walt Disney a fazer o castelo da Cinderela. Entre Füssen e Würsburg, veremos a 

encantadora igreja de Wies, passaremos por paisagens e cidades encantadoras como 

Rothemburg ob der Tauber. Por fim, visitaremos a bela igreja de Vierzehnheilien em Bad 

Staffelstein, no meio da Alemanha. 

 

Roteiro resumido (viagem principal | Rota Romântica) 

 
1º dia – 25/07/2020 – Rio de Janeiro ou São Paulo - Munique  

2º dia – 26/07/2020 – Chegada em Munique 

3º dia – 27/07/2020 – Munique – Schwangau – Steingaden - Garmisch Partenkirchen 

4º dia – 28/07/2020 – Garmisch Partenkirchen – Parque Leutaschklamm (Mittenwald) – 

Garmisch Partenkirchen 

5º dia – 29/07/2020 - Garmisch Partenkirchen – Füssen - Rothenburg Ob Der Tauber 

6º dia – 30/07/2020 - Rothenburg Ob Der Tauber – Wurzburg 

7º dia – 31/07/2020 – Wurzburg 

8º dia – 01/08/2020 - Wurzburg – Bad Staffelstein – Frankfurt 

9º dia – 02/08/2020 - Frankfurt – Retorno ao Rio de Janeiro ou São Paulo 

10º dia – 03/08/2020 - Chegada no Rio de Janeiro ou São Paulo 

 

 

Especialista Hélio Dias Ferreira 

 
Doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), com parte dos estudos realizados na Université Sorbonne em 

Paris, 3. Mestre em História da Arte e artista plástico formado pela Escola de Belas 

Artes da UFRJ. É autor dos livros: Uma História da Arte ao alcance de 

todos (BATEL, 2017), Ivan Serpa: o “expressionista concreto” (EDUFF, 1996), co-autor da 

publicação Ivan Serpa (Banco Pactual, 2003) e organizador do livro Ivan Serpa da coleção Fala 

do Artista (FUNARTE, 2004). É professor associado na Escola de Teatro da Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

 

 

 



                         
 

 

Esta é uma viagem 

 
Realizada em dois módulos distintos que podem ser adquiridos de maneira independente:  

Pode-se optar por fazer somente o primeiro módulo (pré-extensão), focado somente em 

Munique; somente o segundo módulo (viagem principal), que levará o viajante pelos encantos 

da Rota Romântica; ou pela viagem completa, englobando os dois módulos. 

 

 

Roteiro detalhado (viagem principal | Rota Romântica) 

 
 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 1 – 25/07/20 | Rio de Janeiro ou São Paulo - Munique (-/-/-) 

Apresentar-se no aeroporto com três horas de antecedência para embarque em voo com destino 

a Munique.  

 

Füssen 



                         
 

Dia 2 - 26/07/20 | Chegada a Munique (-/-/-) 

Chegada ao aeroporto internacional de Munique, localizado a 28 km da cidade. Em seguida, 

traslado para o hotel, acomodação e pernoite. 

 

Dia 3 - 27/07/20 | Munique – Schwangau – Steingaden - Garmisch Partenkirchen (C/-/J) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, deixaremos Munique via terrestre com destino a Garmisch 

Partenkirchen. No caminho, pararemos para visitar o Castelo Neuschwanstein, um dos mais 

visitados da Europa. Idealizado pelo Rei Ludwig II da Baviera no final do século 19, a história 

conta que ao invés de chamar um arquiteto para desenhar a obra, o rei escolheu o desenhista 

de cenários teatrais Christian Jank. As montanhas e a natureza do entorno completam a obra e 

conferem uma aura ainda mais mágica ao local. Continuaremos nosso trajeto até Steingaden, 

onde visitaremos a Igreja de Wies, trabalho do arquiteto Dominikus Zimmermann, uma obra-

prima que representa toda a exuberância do Rococó da Baviera. Construída em meados do 

século 18, o santuário é um Patrimônio da UNESCO, e uma de suas principais características é 

a harmonia entre a arte e os campos onde a igreja está localizada. Prosseguiremos nosso 

caminho até Garmisch Partenckirchen. Após a chegada, acomodação e pernoite. 

 

Dia 4 – 28/07/20 | Garmisch Partenkirchen – Parque Leutaschklamm (Mittenwald) – Garmisch 

Partenkirchen (C/-/-) 

Neste dia visitaremos o Parque Leutaschklamm, onde passearemos por trilhas cênicas que nos 

levarão até a Garganta Leutasch. Faremos uma caminhada pelas pontes sobre as agitadas águas 

do rio, de onde poderemos admirar a paisagem encantadora da região formada por altas 

montanhas e fazendas cercadas de verde. Após o passeio, retorno a Garmisch Partenkirchen. 

 

Dia 5 - 29/07/20 | Garmisch Partenkirchen – Füssen – Rothenburg Ob Der Tauber (C/-/-) 

Após o café da manhã, deixaremos Garmisch Partenkirchen e seguiremos com destino a 

Rothenburg Ob Der Tauber. No caminho, faremos uma parada em Füssen, onde passearemos 

pelas ruas românticas do centro histórico, ladeadas por casarios medievais e impressionantes 

igrejas barrocas. As paisagens naturais idílicas completam este belo cenário alpino, que fizeram 

da cidade o retiro favorito de muitos reis da Bavária, que comumente escolhiam os arredores da 

região para construírem seus castelos. Continuaremos nosso trajeto até Rothenburg Ob Der 

Tauber, onde faremos pernoite. 

    

Dia 6 - 30/07/20 | Rothenburg Ob Der Tauber – Wurzburg (C/-/-) 

Pela manhã iremos explorar a apaixonante Rothenburg, cidadezinha localizada no coração da 

Rota Romântica, com belíssimas casinhas em estilo enxaimel. Além das casas medievais, o 

centro histórico da cidade apresenta praças charmosas, pequenas torres e fontes, elementos 

que compõem um cenário lúdico, semelhante aos de livros de histórias infantis. Mais tarde, 

sairemos de Rothenburg com destino a Wurzburg. Após a chegada, check-in no hotel e pernoite. 



                         
 

 

Dia 7 - 31/07/20 | Wurzburg (C/-/-) 

Este dia será dedicado a conhecer Wurzburg, simpática cidade histórica cercada por belos 

vinhedos, e que no passado foi habitada por povos celtas e personalidades da realeza germânica. 

Visitaremos a Wurzburg Residenz, um dos mais importantes patrimônios históricos da região, 

considerado a representação máxima da arquitetura barroca germânica. Construído entre 1720 

e 1744, o edifício pertenceu aos Condes de Shönborn, conhecidos pela paixão por grandes 

construções. Aproveitaremos para caminhar pelos belos jardins reais barrocos, com muitas 

estátuas, várias espécies de flores e árvores frutíferas. Restante do tempo livre.  

 

Dia 8 - 01/08/20 | Wurzburg – Bad Staffelstein – Frankfurt (C/-/J) 

Após o café da manhã, sairemos de Wurzburg com destino a Frankfurt. No caminho, faremos 

uma parada em Bad Staffelstein para visitarmos a Basílica de Vierzehnheiligen, ou Igreja dos 

Quatorze Santos Auxiliares, construída por Balthasar Neumann entre 1743 e 1772. Diz a lenda 

que a igreja foi construída após o pastor Hermann Leicht ter tido visões do Jesus menino no local 

acompanhado de outras treze crianças, e por isso orientou que ali fosse construída uma capela. 

Apesar da fachada simples, a Basílica conta com grandiosas torres e belos afrescos em seu 

interior, decorações em estilo rococó e um altar-mor dedicado aos quatorze santos, peça central 

da igreja. Mais tarde, prosseguiremos nosso trajeto até Frankfurt. Após chegada, acomodação 

e pernoite. 

 

Dia 9 - 02/08/20 | Frankfurt – Retorno ao Rio de Janeiro ou São Paulo (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, transfer ao aeroporto para embarque 

em voo de retorno ao Brasil. 

Rothenburg Ob Der Tauber 



                         
 

Dia 10 - 03/08/20 | Chegada no Rio de Janeiro ou São Paulo (-/-/-) 

 

 

Hospedagem 

 
Munique | Hotel Bayerischer Hof 

https://www.bayerischerhof.de/en.html 

 Categoria 5 estrelas standard| quarto standard 

 

Garmisch Partenkirchen | Hotel Werdenfelserei  

https://www.werdenfelserei.de/en/ 

Categoria hotel-boutique | quarto studio 

 

Rothenburg Ob Der Tauber | Vila Mittermeier  

https://www.villamittermeier.de/en/ 

Categoria hotel-boutique | standard room 

*Nota: Devido a particularidades da região, os quartos dos hotéis podem apresentar diferentes 

configurações e elementos decorativos, mesmo dentro de uma mesma categoria.  

 

Wurzburg | Hotel Melchior Park 

https://hotel-melchiorpark.com/en/ 

Categoria 4 estrelas | standard room 

*Nota: Para clientes que desejem ficar em quarto twin, gostaríamos de informar que estes não 

são quartos twins tradicionais (com camas separadas). Na configuração deles, há duas camas, 

porém elas ficam juntas.   

 

Frankfurt | Steingenberger Frankfurter Hof 

Site hotel Steigenberger Frankfurter Hof  

Categoria 5 estrelas standard | Deluxe room 

 

 

 

 

https://www.bayerischerhof.de/en.html
https://www.werdenfelserei.de/en/
https://www.villamittermeier.de/en/
https://hotel-melchiorpark.com/en/
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/germany/frankfurt/steigenberger-frankfurter-hof


                         
 

 

Valores 

 
Parte terrestre | Em € (Euros) por pessoa 

Grupo de 10 ou mais pessoas: 

 

 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | € 500,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 31/03/2020 

Enviar ficha de reserva preenchida e cópia do passaporte 

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Quarto duplo € 5.245,00
Entrada € 1.855,00 + 6 x € 565,00

(total € 5.245,00)
€ 340,00

Quarto single € 5.985,00
Entrada € 2.085,00 + 6 x € 650,00

(total € 5.985,00)
€ 390,00

Wurzburg Residenz 



                         
 

+ INCLUI 

Acompanhamento do especialista Hélio Dias Ferreira (o especialista não necessariamente viajará 

no mesmo voo do grupo); 

Acomodação nos hotéis citados acima, em tipo de quarto conforme especificado; 

Refeições citadas no roteiro, de acordo com a informação na legenda (C = Café da manhã, A = 

almoço, J = jantar); 

Entradas para as visitas especificadas no roteiro; 

Guias em português ou espanhol durante os passeios; 

Serviço de transportes privativos para o grupo (somente para os deslocamentos previstos no 

roteiro) 

Traslado aeroporto / hotel / aeroporto*; 

*Nota: Para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte-nos sobre preço suplementar para 

traslado privativo. 

Assistência de viagem (Classic Assist-Card) para pessoas com até 70 anos*. 

*Nota: Acima de 71 anos, favor consultem-nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Voos internacionais ou nacionais; 

Trâmite e custo de emissão de vistos; 

Early check-in ou late check-out; 

Upgrades de hotel ou categorias de apartamentos; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições; 

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, entre outros; 

Carregadores de malas; 

Visitas não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

 

Opcionais  

 
Parte Aérea internacional (sugerida) 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 



                         
 

 

 

Roteiro Resumido | Pré-extensão Munique (Opcional) 

 
1º dia – 20/07/2020 – Rio de Janeiro ou São Paulo - Munique  

2º dia – 21/07/2020 – Chegada em Munique 

3º dia – 22/07/2020 – Munique 

4º dia – 23/07/2020 – Munique 

5º dia – 24/07/2020 – Munique 

6º dia – 25/07/2020 – Munique 

7º dia – 26/07/2020 – Munique 

8º dia – 27/07/2020 – Munique – Retorno ao Brasil ou início da Rota Romântica 

9º dia – 28/08/2020 - Chegada no Rio de Janeiro ou São Paulo 

 

 

 

 

 

 

Munique 



                         
 

Roteiro detalhado | Pré-extensão Munique (Opcional) 

 
Dia 1 – 20/07/20 | Rio de Janeiro ou São Paulo - Munique (-/-/-) 

Apresentar-se no aeroporto com três horas de antecedência para embarque em voo com destino 

a Munique.  

 

Dia 2 - 21/07/20 | Chegada a Munique (-/-/J) 

Chegada ao aeroporto internacional de Munique, localizado a 28 km da cidade. Em seguida, 

transfer para o hotel e acomodação. À noite, será oferecido um jantar de boas-vindas ao grupo. 

 

Dia 3 - 22/07/20 | Munique (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, visitaremos a Galeria Lenbachhaus, museu de arte 

inaugurado em 1929 na antiga residência do artista Franz von Lenbach. Em 2013, foi construído 

junto ao prédio histórico um novo edifício para abrigar as coleções do museu, incluindo a 

magnifica coleção Blauer Reiter ou “Cavaleiro Azul”, com obras de Wassily Kandinsky, Gabriele 

Münter, Franz Marc, Auguste Macke e Paul Klee. Após o passeio, restante da tarde livre para 

aproveitar a cidade. 

 

Dia 4 - 23/07/20 | Munique (C/-/-) 

Nesta manhã visitaremos a Alte Pinakothek (Antiga Pinacoteca), que abriu suas portas em 1836 

em um prédio construído em nome do rei Ludwig I. O edifício sofreu grandes danos no período 

da Segunda Guerra Mundial, e grande parte foi reconstruída com paredes de alvenaria expostas, 

como se fossem “feridas” abertas para rememorar os eventos da guerra. O acervo da Alte 

Pinakothek tem como foco as escolas mais antigas, e nela encontraremos obras de artistas como 

Goya, El Greco, Rembrandt, Velásquez e Da Vinci. Após o almoço, retornaremos 5000 anos no 

tempo visitando a coleção do Museu Estatal de Arte Egípcia de Munique. Um destaque é sua 

coleção estatuária que compreende refinados trabalhos desta antiga civilização. Após a visita, 

retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 5 - 24/07/20 | Munique (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Sairemos para visita à Pinakothek Der Modern, que faz parte do 

complexo formado juntamente com a Alte e Neue Pinakothek. Sua abertura ocorreu em 2002, e 

o conceito trazido na construção do edifício pelo arquiteto Stephan Braunfels foi o uso do 

concreto exposto na fachada exterior para dar ao prédio um aspecto reduzido. A coleção exposta 

no museu apresenta trabalhos de arte expressionista e minimalista, além de uma coleção 

gráfica, incluindo 400 mil impressos datados do século 15. Mais tarde, seguiremos para um 

passeio pela arte contemporânea no Museu Brandhorst, que desde a abertura, em 2009, 

destaca-se como uma referência em arte contemporânea entre os museus alemães.  



                         
 

 

Por trás de sua fachada de peças cerâmicas, descobriremos obras primas criadas desde 1960 

até a atualidade. Ali encontraremos a maior coleção de Andy Warhol da Europa, além de 

destaques do neo-avant-garde e pós-modernismo, e de figuras emergentes da arte 

contemporânea. Terminaremos nosso dia no Englisch Garten, o pulmão verde da cidade de 

Munique, um parque com belas paisagens naturais inspiradas nos jardins ingleses, com uma 

extensa área de restaurantes e biergartens (cervejarias). Dentre elas, a mais famosa está no 

Chinesischer Turm. Após a visita, retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 4 - 25/07/20 | Munique (C/-/-) 

Café da manhã no hotel e manhã livre para aproveitar a cidade ou relaxar no hotel. À tarde, 

visitaremos o BMW World, próximo à fábrica da BMW. O local apresenta aos visitantes a história 

dessa importante marca global e suas perspectivas para o futuro da mobilidade. Em seguida, 

conheceremos o Parque Olímpico, legado dos jogos olímpicos de 1972, realizados na cidade. 

Com as formas de suas estruturas bastante modernas para a época, Frei Otto e Gunther 

Behnischs projetaram instalações com um complexo de membranas na cobertura, dispostas 

como uma grande tenda, um trabalho inovador para este local que foi palco de vários eventos 

esportivos e históricos. Dentro do Parque veremos também a Torre Olímpica, que além de ser o 

edifício mais alto de Munique é também um ponto de referência da cidade. Do alto de seu mirante 

é possível ter uma belíssima vista da cidade e arredores. Após a visita, retorno ao hotel e 

pernoite. 

Residenz Museum 



                         
 

Dia 5 - 26/07/20 | Munique (C/-/-) 

Após o café da manhã, visitaremos um dos maiores tesouros de Munique, o Residenz Museum, 

um grandioso palácio que já abrigou duques, príncipes e imperadores da Baviera. Durante cinco 

séculos, os governantes que por ali passaram imprimiram em seus aposentos traços da 

expressão artística de seu tempo, o que resultou em uma mistura de estilos renascentista, 

barroco, rococó e neoclássico. Seus 130 aposentos foram finamente decorados com mobiliários 

e pinturas a óleo, tapeçarias e porcelanas dos melhores artistas de cada época. Mais tarde, 

seguiremos para o Palácio de Nymphenburg, concebido no século 17 para ser a residência de 

verão dos eleitores e reis da Baviera. O Palácio é rodeado por belíssimos jardins com canais, 

cascatas, pontes e estátuas. Dentro dos limites do Palácio, visitaremos o Pavilhão Amalienburg, 

um charmoso edifício que apresenta todo o esplendor do estilo rococó. O pavilhão foi construído 

em meados do século 18, e possui adornos nas cores prata e azul, símbolo do nacionalismo 

bávaro. Após a visita, retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 5 - 27/07/20 | Munique – Retorno ao Rio de Janeiro ou São Paulo (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, transfer ao aeroporto para embarque em 

voo de retorno ao Brasil ou continuação do segundo módulo da viagem pela Rota Romântica. 

 

Dia 10 - 03/08/20 | Chegada no Rio de Janeiro ou São Paulo (-/-/-) 

 

 

Hospedagem | Pré-extensão Munique (Opcional) 

 
Munique | Hotel Bayerischer Hof 

https://www.bayerischerhof.de/en.html 

Categoria 5 estrelas standard | quarto standard 

 

Valores 

 
Parte terrestre | Em € (Euros) por pessoa 

Grupo de 08 ou mais pessoas 

 

 

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Quarto duplo € 3.140,00
Entrada € 1.100,00 + 6 x € 340,00

(total € 3.140,00)
€ 215,00

Quarto single € 3.990,00
Entrada € 1.410,00 + 6 x € 430,00

(total € 3.140,00)
€ 270,00

https://www.bayerischerhof.de/en.html


                         
 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | € 500,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 31/03/2020 

Enviar ficha de reserva preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento do especialista Hélio Dias Ferreira (o especialista não necessariamente viajará 

no mesmo voo do grupo); 

Acomodação nos hotéis citados acima, em tipo de quarto conforme especificado; 

Refeições citadas no roteiro, de acordo com a informação na legenda (C = Café da manhã, A = 

almoço, J = jantar); 

Entradas para as visitas especificadas no roteiro; 

Guias em português ou espanhol durante os passeios; 

Serviço de transportes privativos para o grupo (somente para os deslocamentos previstos no 

roteiro) 

Traslado aeroporto / hotel / aeroporto*; 

*Nota: Para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte-nos sobre preço suplementar para 

traslado privativo. 

Assistência de viagem (Classic Assist-Card) para pessoas com até 70 anos*. 

*Nota: Acima de 71 anos, favor consultem-nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Voos internacionais ou nacionais; 

Trâmite e custo de emissão de vistos; 

Early check-in ou late check-out; 

Upgrades de hotel ou categorias de apartamentos; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições; 

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, entre outros; 

Carregadores de malas; 

Visitas não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

 

 



                         
 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional (sugerida) 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

 

Documentos necessários 
 

 

Vistos | Brasileiros são isentos de visto em viagens com permanência de até 90 dias. 

Vacinas | Não há exigência de qualquer vacina para nacionais brasileiros. 

Passaporte | com validade mínima de 6 meses contados a partir da data final da viagem. 

Seguro | É necessário que todos os brasileiros embarquem com o comprovante de seguro 

viagem com cobertura mínima de EUR 30.000,00, englobando assistência médica/hospitalar e 

repatriação.  

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br 


