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Castelo de Wartburg / Alemanha

Rotas Religiosas
Preços por pessoa em €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Saídas: Diariamente
N° de Viagem Privada
Selfdrive
part.
(com guia)
(sem guia)
3*** 4****
3*** 4****
2
2.579,- 2.645,- 699,- 739,4
1.695,- 1.745,- 699,- 739,6
1.295,- 1.335,- 615,- 645,Supl.
195,- 229,- 195,- 229,indiv.
As tarifas não são válidas em datas de
feiras etc.!
Mín. 2 pessoas

Este Programa inclui
Viagem Privada:
Hospedagem em quarto duplo em
hotéis da categoria selecionada
Café da manhã buffet em todos os
hotéis
Transporte em carro ou minivan
durante todo o roteiro
Motorista-guia de língua portuguesa
ou espanhola durante todo o roteiro
Visitas e excursões segundo o
programa indicado com guias locais
adicionais em Wittenberg
Entrada à casa de Lutero em Wittenberg e Eisleben, o Mosteiro Agostiniano em Erfurt, a casa de Bach em
Eisenach e o Castelo de Wartburg
Selfdrive:
Hospedagem em quarto duplo em
hotéis da categoria selecionada
Café da manhã buffet em todos os
hotéis
Um carro de aluguel na categoria
econômica
Quilometragem ilimitada, A/C
Seguros obrigatórios (consulte-nos
para conhecer as condições)
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A Reforma do
Martinho Lutero
1° Dia Berlim
Boas-vindas e traslado para o hotel. O resto do dia é livre para conhecer a cidade por conta
própria.
2° Dia Berlim - Wittenberg
A viagem começa com um
passeio pela cidade de Berlim,
onde veremos o famoso Portão
de Brandeburgo, a Catedral de
Berlim, o edifício do parlamento alemão e as belas avenidas.
A viagem continua em direção
à cidade de Wittenberg, onde
fica a casa de Lutero, hoje o
museu mais importante da Reforma Protestante. Em seguida,
visitamos o túmulo de Martinho Lutero, na igreja Schlosskirche. Passamos também pela
igreja de Santa Maria.
3° Dia Wittenberg - Torgau Leipzig
A viagem continua para Torgau,
atravessando as planícies do rio
Elba. Visita do Palácio de Har-

tenfels e da primeira igreja reformista consagrada por Lutero.
Também vistamos o túmulo de
Katharina von Bora, a esposa de
Lutero. Paramos em frente ao
prédio onde foram desenvolvidas as principais ideias dos artigos de Torgau. Na parte da tarde chegamos a Leipzig, local da
famosa disputa entre Johannes
Eck e Martinho Lutero. Passeio
turístico pela cidade, com visita
à igreja de Santo Tomas. O passeio inclui a Câmara Municipal
e a igreja de São Nicolau, onde
se iniciaram as orações pela paz
contra a ditadura comunista.
4° Dia Leipzig - Eisleben - Erfurt
Depois do café da manhã, seguimos até Eisleben, „Cidade
de Martinho Lutero“ e tombada como Patrimônio Cultural da
Humanidade pela UNESCO. Em
Eisleben visitamos a casa onde
Lutero nasceu e a casa onde
ele morreu. Vemos também a

Não inclui (Selfdrive)
 uia, ingressos, excursões, gasolina,
G
custos de estacionamento, multas,
pneus de inverno, GPS etc.
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igreja de São Pedro e São Pablo,
onde ele foi batizado, e a Igreja
de Santo Andrés, onde Lutero
pregou pela última vez. Na parte da tarde prosseguimos para
Erfurt, onde Lutero se tornou
monge. Visitamos também o
Mosteiro Agostiniano, a comunidade religiosa de Lutero.
5° Dia Erfurt - Eisenach Frankfurt
Na parte da manhã, desfrute de
um passeio turístico pela cidade de Erfurt, conhecendo a Catedral de Santa Maria e a ponte
Krämerbrücke. A viagem então
continua até Eisenach. Faça
uma visita guiada ao Castelo de
Wartburg, onde Martinho Lutero traduziu a Bíblia. Em seguida
visitamos a escola de latim e o
museu de Bach, tombado como
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. A viagem
termina em Frankfurt.

