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E PORTUGAL
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HOLANDA, ALEMANHA E PORTUGAL

01º dia 29 set ter São Paulo  
Apresentação no aeroporto internacional de 
Guarulhos e embarque com destino a:

02º dia 30 set qua  Amsterdam 
Chegada, recepção, traslado e acomodação. 
Jantar.

03º dia 01 out qui  Amsterdam 
Café da manhã. Visita panorâmica da “Veneza 
do Norte”, como também é conhecida à cidade 
de Amsterdam, famosa por seus canais e pontes, 
veremos alguns dos destacados monumentos: 
Palácio Real, Torre das Lágrimas, Praça Dam, 
Igreja de São Nicolas, Teatro da Ópera e os 
edifícios que guardam os principais museus da 
cidade: Rijksmuseum e Van Gogh. Jantar.

04º dia 02 out sex  Amsterdam / Colonia / 
Koblenz
Café da manhã. Saída em direção a Colonia. 
Visita a Catedral que segundo a tradição, no 
interior está  guardado o relicário de ouro com as 
relíquias dos três reis magos: Baltazar, Melchior 
e Gaspar. Continuação até Koblenz.
Tour panorâmico. Acomodação. Jantar.

05º dia 03 out sab Koblenz/ Schoenstatt / 
Friburgo 

Café da manhã. Saída  pelo vale do Rio Reno, 
chegaremos a Schoenstatt a onde se encontra a 
sede mundial da devoção da “Mãe, Rainha e 
Vencedora três vezes Admirável”, visita a capela 
do século XIV, dedicada a San Michel. Devido ao 
importante crescimento, a Igreja decide em 1947, 
reconhecer a capela como o Centro de 
Peregrinações, concedendo Indulgências 
Plenárias, para quem a visita. Saída para 
passeio de barco pela região dos castelos de St. 
Goar até Boppard. Continuação a Friburgo, uma 
das principais cidades da Floresta Negra. Visita à 
cidade universitária, repleta de canais e ruelas e 
com inúmeros edifícios de fachadas 
exuberantes, destacando a “Zum Roten Bären”, 
a mais antiga hospedaria da Alemanha, o edifício 
da Universidade, e a famosa catedral gótica. 
Acomodação. Jantar.

06º dia 04 out dom Friburgo / Titisee / Bregenz 
/ Füssen
Café da manhã. Saída em direção ao Lago 
Titisee, o maior lago natural da Floresta Negra. 
Seguiremos para a cidade de Bregenz, nas 
margens do Lago Constança, com uma 
espetacular vista para os Alpes. Continuação a 
Füssen, na região da Baviera. 
Chegada. Acomodação. Jantar.

Amsterdam



07º dia 05 out seg  Füssen / Castelo 
Neuschwanstein/ Wieskirche / Augsburgo 
Café da manhã.  Saída   em    direção   ao     
Castelo    de Neuschwanstein, “novo cisne de 
pedra”, fonte de inspiração à Walt Disney para a 
criação do castelo da Cinderela. Seguiremos em 
direção a cidade de Wieskirche. Visita à Igreja 
da Peregrinação do “Cristo Flagelado”. 
Continuação à cidade de Augsburgo. Chegada. 
Acomodação. Jantar.

08º dia 06 out ter  Augsburgo / Munique 
Café da manhã. Visita a uma das cidades mais 
antigas da Alemanha, centro histórico com 
destaque para Maximilianstrasse, a principal via 
pública, a Câmara Municipal, Catedral da Virgem 
Maria, Capela St. Peter Am Perlache, com uma 
pintura do artista alemão Johann Schmidtner, de 
“Nossa Senhora Desatadora dos Nós”, 
Fuggerhauser, Igreja de Santa Anna e Fuggerei-
Museum.  Continuação até Munique.  Chegada . 
Acomodação. Jantar.

09º dia 07 out qua Munique 
Café da manhã.  Saída para city tour da cidade 
conhecida como, a capital do estado alemão da 
Baviera, incluindo: Catedral, Vila Olímpica, Praça 
da Ópera e a Prefeitura.  Tarde Livre . Jantar.

10º dia 08 out qui Munique/Lisboa/ Fátima 
Café da manhã. Em horário conveniente, saída 

para o aeroporto e embarque com destino a 
Lisboa. Chegada, recepção e traslado para 
Fátima. Chegada. Acomodação. Jantar. 
Possibilidade de participação na procissão de 
velas.

11º dia 09 out sex Fátima 
Café da manhã. Visitaremos ao Santuário com a 

Lisboa

Munique



Basílica, Capelinha das Aparições, Casa dos 
Videntes Lúcia, Jacinta e Francisco. Tarde livre.  
Jantar. Possibilidade de participação na 
procissão das velas.

12º dia 10 out sab Fátima / Lisboa 
Café da manhã. Saída em direção a Lisboa. 
Visita panorâmica da cidade: Praça Marquês do 
Pombal, Avenida da Liberdade, Praça do Rocio, 

Mosteiro dos Jerônimos, Monumento aos 
Descobrimentos, Baixa Pombalina, Rio Tejo e 
Torre de Belém.  Em horário conveniente   
traslado para  o  aeroporto  e  embarque   com  
destino a: 

 13º dia 11 out dom São Paulo
Chegada e fim dos nossos serviços.

Grupo mínimo de 20 passageiros. Roteiro elaborado em outubro/2019 
e revisado em março/2020. Sujeito a alterações

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Rua Sete de Abril, 252 - 10º Andar - Cj. 103 - República - São Paulo - SP - CEP 01044-000
Tel.: (11) 3257-9511

E-mail: genesis@genesisturismo.com.br

PREÇO À VISTA POR PESSOA AÉREO 
E TERRESTRE EM DÓLARES: INCLUSOS NO PROGRAMA

APTO DUPLO  
US$ 4.690,00 + 
250,00 taxas                          

APTO INDIVIDUAL  
US$ 5.490,00 + 
250,00 taxas

* Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para grupos 
indo e voltando na mesma data; 
* Hospedagem em hotéis de categoria turística ou turística superior (aptos 
disponíveis após às 16h00);
* Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o grupo, exceto 
bebidas;
* Traslados e passeios especificados no roteiro em ônibus com ar 
condicionado exclusivo para o grupo;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Assistência de viagem internacional (excluídas doenças graves, crônicas ou 
pré-existentes);
* Transporte de 01 mala de porão de até 23 quilos e 01 mala de mão de até 05 
quilos (não inclui carregadores). 

Fátima


