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MERCADOS DE NATAL NA BAVIERA



O Natal é marcado pelos variados, coloridos e tradicionais mercados de Natal, tão característicos nas cidades do Norte da
Europa. 
Convidamo-lo a vir connosco até à Baviera, uma das regiões da europa com os mercados de Natal mais característicos, no meio
de pequenas cidades que, só por si, parecem de conto de fadas… A magia do Natal em cidades mágicas como Nuremberga,
Regensburg, Bamberg ou Rothenburg ob Der Tauber…
Munique, a capital da Baviera, será também ponto da nossa visita, com a famosa Marienplatz transformada em puro ambiente de
Natal.
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1º dia – 06 dezembro (Domingo) – LISBOA | MUNIQUE | REGENSBURG | NUREMBERGA
Comparência no aeroporto 2h antes da partida para embarque num voo TAP, com destino a Munique. Chegada, formalidades de
desembarque. 
Encontro com o nosso guia e saída para almoço a caminho de Regensburg ou em Regensburg. 
Na porta de entrada da Baviera Oriental, Regensburg é um museu ao ar livre que atrai muitos turistas. Poupada pela destruição
da Segunda Guerra Mundial, o seu centro antigo remete-nos para os séculos XII e XIII, a idade de ouro da cidade que
comercializava alimentos do Oriente. Uma catedral gótica e torres de casas patrícias em cada esquina do beco completam uma
pintura medieval única e autêntica, que foi classificada como Património Mundial da UNESCO. 
Visita a Regensburg com guia local e tempo livre para desfrutar do mercado de natal. 
Ao fim da tarde, saída para Nuremberga. 
Chegada ao hotel, check in e alojamento. 

2º dia – 07 dezembro (2ªfeira) - NUREMBERGA 
Pequeno almoço no hotel. 
Encontro com o nosso guia e início de um passeio pela cidade de Nuremberga. Nuremberga foi a capital do espírito populista de
Hitler, que ali mandou construir um centro de propaganda megalómano, que a cidade faz questão de lembrar através do centro
de documentação nazi. 
É uma metrópole moderna conhecida pelo seu rico património. Os traços medievais representados no castelo imperial e nas
catedrais góticas expõem a antiguidade de Nuremberga. A arte moderna patente nas ruas e praças contrasta com a beleza do rio,
que é atravessado na cidade por várias pontes.
Nuremberga é hoje uma capital cultural graças ao seu Museu Nacional Germânico, que contém tesouros, e ao seu mercado de
Natal.
Almoço após a visita da cidade.
Pela tarde, tempo livre para visitar o famoso Mercado de Natal. 
Jantar e alojamento. 
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3º dia – 08 de dezembro (3ª feira) - NUREMBERGA | BAMBERG | NUREMBERGA
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia e saída para Bamberg.
Património Mundial da UNESCO, desde 1993, esta cidade construída sobre sete colinas nasceu na Idade Média. Transformada
numa cidade barroca pelos príncipes-bispos nos séculos XVII e XVIII e poupada de bombardeios, Bamberg tem hoje quase 2.300
monumentos listados: igrejas medievais, casas burguesas no estilo barroco, edifícios monumentais. Numa das colinas,
encontramos o centro histórico da cidade, com as suas ruas forradas de antiquários e a sua catedral com quatro torres sineira,
que constitui o coração da cidade e a mais importante obra-prima arquitetónica da região.
Almoço após a visita à cidade. 
Tarde livre para visitar a cidade e desfrutar do mercado de Natal e ao final do dia regresso a Nuremberga. Jantar e Alojamento.

4ºdia – 09 dezembro (4ª feira) - NUREMBERGA | ROTHENBURG OB DER TAUBER | NUREMBERGA 
Após o pequeno almoço saída para Rothenburg
Visita de manhã com guia local.
Dominando o curso sinuoso do Rio Tauber, Rothenburg é cercada por muralhas poderosas e continua mantendo dentro destas
centenas de anos de história. Particularmente bem preservada, concentra um número impressionante de edifícios medievais,
becos estreitos, que evocam a atmosfera da Idade Média num local espetacular à beira de um penhasco. 
Almoço após a visita.
Tarde livre para visitar a cidade e desfrutar do mercado de Natal.
Regresso a Nuremberga onde se realizará o jantar numa cervejaria típica com música ao vivo

5ºdia – 10 dezembro (5ª feira) - NUREMBERGA | MUNIQUE | LISBOA
Pequeno almoço no hotel. Check out e saída em direção a Munique.
Vizinha dos Alpes, a capital da Baviera é hoje o segundo maior destino turístico da Alemanha, depois de Berlim. Os amantes da
arte vão adorar os seus fabulosos museus ou igrejas barrocas. 
Com edifícios históricos misturando estilos gótico, clássico e neoclássico, esconde nas suas ruas lugares repletos de charme
como a Marienplatz, uma das mais bonitas e bem preservadas. Ao seu redor encontram-se bares, restaurantes e lojas tornando-a
numa praça ideal para atividades de lazer.
Almoço após a visita.
Tarde livre para visitar a cidade e desfrutar do mercado de Natal 
Ao final da tarde transporte ao aeroporto para formalidades de embarque em voo TAP com destino a Lisboa.

Fim da viagem.
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Quarto Duplo

Suplemento de Quarto Individual

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 20 participantes

1370  €

480 €

• Bebidas às refeições;

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;

• Despesas de caráter pessoal designados como extras.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Acompanhamento por um elemento de Novas Fronteiras
Viagens durante toda a viagem;

• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa /
Munique / Lisboa, em voo regulares TAP a com direito a 1 peça
de bagagem com 23 kg;

• 4 noites de alojamento em hotel de 3***;

• Refeições: 5 pequeno almoços + 5 almoços + 1 jantar;

• Todos os transportes como indicado no programa;

• Guia Regensburg 2h / Bamberg 3h / Nuremberg 3h /
Rothenburg 3h / Munique 4h;

• Todos os impostos aplicáveis;

• Gratificações; 

• Audioguias;

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 58.00€ (à data de 20/04/2019) – a reconfirmar e actualizar
na altura da emissão da documentação;

• Seguro Multiviagens; 

O PREÇO INCLUI

NOVAS FRONTEIRAS

Carina Cruz
T: 210 536 680
Email: carina@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

MERCADOS DE NATAL NA BAVIERA

Para informações e reservas contacte:

A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as
disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva.
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais
alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou
de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas, tendo
em conta a atual conjuntura internacional.

NOTA IMPORTANTE


