A Descoberta de Berlim
City break com acompanhamento de guia Papa-Léguas, 4 noites de alojamento com pequeno-almoço, 3 passeios guiados em berlim,
incluindo um passeio noturno. Visitas ao Reichtag, museus do Holocausto e Memorial do Muro de Berlim.

DESTINO
Alemanha.

Descrição

TIPO
Tour Leader, Descoberta, .

Bem vindo a Berlim!
Esta vibrante cidade inspirou várias personagens famosas ao longo da História e talvez também o
possa inspirar a si. Escolhemos visitá-la a pé, devagar, com paragens para contemplar os seus
monumentos e apreciar as suas vivências. Para lhe contarmos as suas histórias, desde os tempos da
capital do Império Austro-Húngaro até à vibrante cidade da actualidade, passando pelas Grandes
Guerras, pela crise nazi e a ameaçadora Guerra Fria, cujo Muro de Berlim é o principal símbolo.
Após esta viagem, Berlim não mais deixará a sua memória.

DURAÇÃO
5 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Berlim

Alojamento
Hotel

Refeições
-

2

Passeio a pé em Berlim I

Hotel

P

3

Passeio a pé em Berlim II

Hotel

P

4

Continuação da exploração de Berlim

Hotel

P

5

Voo Berlim - cidade de origem

-

P

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Berlim
Voo Cidade de origem - Berlim com escalas intermédias ou directo. Chegada e ida para o alojamento no centro de Berlim (por
conta do viajante).
Os serviços de transportes públicos desde os aeroportos de Tegel ou Schonefeld são bastante práticos e cómodos, levando-o com
facilidade ao local do hotel, situado no centro de Berlim.
Check in e encontro com o guia (17:00 hora sujeita a confirmação dependendo dos voos do grupo) para inicio da visita a Berlim.
Briefing e passeio a pé pelas margens do Rio Spree. Jantar e pequena caminhada nocturna até ao Portão de Brandeburgo, passando
por monumentos icónicos, que com a iluminação nocturna têm ainda um maior destaque. Regresso ao alojamento.
Noite em hotel.
Itinerário sujeito a alterações.
2: Passeio a pé em Berlim I
Passeio a pé em Berlim.
Pequeno-almoço (07:30) e encontro com o guia às 08:00-08:30 para iniciarmos o primeiro dia de exploração de Berlim, passando
por alguns dos principais monumentos de Berlim.
A caminhada inclui paragens e informações históricas/curiosidades, visitas a monumentos e ligações em transportes públicos.
O percurso a pé percorre alguns locais emblemáticos da História de Berlim como: Hackescher Markt,a llha dos museus
(Museumsinsel - Unesco), a praça de desfiles dos nazis, Brandenburger Tor, visitas ao Memorial do Holocausto e o seu centro de

interpretação, a zona do "bunker" de Adolph Hitler e ao "Check point charlie" onde aconteceu um dos episódios "mais quentes" da
Guerra Fria. Visitaremos a praça Charlotten/Gendarmen-markt onde se situa a Casa da ópera e várias igrejas da época imperial.
Jantar num restaurante local e passeio nocturno pelas margens do Rio Spree.
O passeio a pé inclui paragens para almoçar e lanchar e visitas (por conta do viajante) e tem cerca 8-9 horas de duração e cerca de
14 Km de extensão. O mesmo será adaptado às características do grupo.
Regresso ao hotel e descanso.
Itinerário sujeito a alterações.
3: Passeio a pé em Berlim II
Passeio a pé em Berlim II
Pequeno-almoço (07:30) e encontro com o guia às 08:00 para iniciarmos o primeiro dia de exploração a pé em Berlim. A
caminhada inclui paragens para informações, visitas a monumentos e ligações em transportes públicos.
O percurso a pé percorre alguns dos locais mais emblemáticos da História de Berlim como: bairro medieval de Nikolai Viertel,
Alexanderplatz e visita a Fernsehturm (torre TV) onde irá usufruir de magníficas vistas sobre a cidade, visita ao bairro judeu e ao
museu galeria, passaremos pela Nova Sinagoga antes de irmos de U-Bahn ( transporte público) até Nordbahnhof para visitarmos o
Memorial do Muro de Berlim e percorrermos a famosa Rua Bernauer Str, onde ocorreram as principais fugas da antiga Alemanha
Democrática para a parte gerida pelas potencias ocidentais. Almoço num restaurante local e ida para Ostbanhof para visitarmos
outro lance da muralha ( East Side Wall) e visitarmos a ponte de Weidendammer. Continuação do passeio a pé através das
margens Sul do Rio Spree. Visita ao Museu Judáico.
Regresso ao hostal e jantar. Passeio nocturno opcional após o jantar.
O passeio a pé com paragens para almoçar/lanchar/jantar e visitas tem cerca 6-7 horas de duração e cerca de 10 Km de extensão
com paragens. O mesmo será adaptado às características do grupo.
Itinerário sujeito a alterações.
4: Continuação da exploração de Berlim
Pequeno-almoço e ida até à região oriental de Berlim para visitar a cúpula do Reichtag (parlamento alemão),
Almoço opcional e tarde livre para passearmos de barco no Rio Spree ou vistarmos alguns museus de Berlim.
Opcionalmente também poderemos realizar uma visita ao campo de concentração de Sachsenhausen ou a alguns dos belos parques
da cidade, como o Tiergarten ou um antigo aeroporto convertido num parque publico.
Outros monumentos que podemos visitar: Berliner Dom (Catedral de Berlim), Museu da DDR, Palácio Schloss Charlottenburg,
entre outros. O guia dará toda a informação acerca destas visitas opcionais.
Noite em hotel.
5: Voo Berlim - cidade de origem
voo de regresso ou dias extra em Berlim.
Pequeno-almoço e tempo livre para visitar os fantásticos museus situados na ilha dos museus (Museumsinsel) por sua conta pois
todos têm audioguia (cerca de 18 euros o passe para os 5 principais museus, no entanto recomendamos o Pergamonmuseum e
Neues Museum pois visitar os 5 museus numa manhã é praticamente impossível) ou visitar um outro local na cidade de Berlim e
certamente não faltarão possibilidades.
Para optimizar o seu tempo em Berlim e ainda aproveitar algumas horas deste dia, recomendamos o voo do princípio ou fim da
tarde com destino à cidade de origem.
Também poderá optar por ficar mais alguns dias em Berlim, e nesse caso recomendamos a visita ao Palácio de Potsdam.
Opcionalmente também poderá realizar uma visita ao campo de concentração de Sachsenhausen ou a alguns dos belos parques da
cidade, como o Tiergarten ou um antigo aeroporto convertido num parque publico.
Outros monumentos que pode visitar: Berliner Dom (Catedral de Berlim), Museu da DDR, Palácio Schloss Charlottenburg, entre
outros. O guia dará toda a informação acerca destas visitas opcionais.
Dependendo dos horários dos voos.
Fim dos serviços da Papa-léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
Preço do Voo desde: € 200,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Não tem.

Notas
1. Transferes aeroporto. Os serviços de transportes públicos desde e para os aeroportos de Tegel ou Schonefeld são bastante
práticos e cómodos, levando o viajante com facilidade a "AlexanderPlatz", onde se situa o alojamento. Posteriormente, daremos
todas as informações acerca dos transferes.

Inclui
•
•
•
•
•
•
•

3 noites de alojamento em hotel quarto duplo com pequeno-almoço no centro de Berlim;
3 passeios a pé /caminhadas guiadas pelos bairros históricos de Berlim (6-10km);
2 passeios nocturnos após o jantar ( 2-3 km);
Visita ao "Reichtag", Memorial do Holocausto e Muro de Berlim ( Rua Bernauer);
Passe diário de um dia de S-Bahn (dia 2) e um bilhete S-Bahn no dia 1;
Acompanhamento de guia português Papa-Léguas;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•

Transferes aeroporto-alojamento-aeroporto;
Todos os bilhetes de transportes públicos com excepção do dia 2;
Almoços e Jantares;
Entradas em museus com visitas opcionais;
Qualquer item não descriminado como incluído.
Taxa turística da cidade;

Actividades opcionais
• Museu Judáico
• Ilha dos Museus/museumsinsel (Bilhete 5 museus 18EUR aprox): Pergamonmuseum; Bodemuseuam; Neuemuseuam;
Alten Museum, Alter Nationalgalerie.
• Passeio de Barco no Rio Spree (cerca de 25EUR por pessoa).

Equipamento
- Impermeável e/ou guarda-chuva;
- roupa quente e confortável para caminhar;
- calçado confortável para caminhar;
- saco de viagem ou trolley e mochila de dia com capa de chuva;
- Artigos de higiene, chinelos de banho e toalha ( na opção hostal pode alugar uma toalha na recepção).

Documentação
• Cartão de Cidadão
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