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Preços por pessoa em €
Temporada: 01/01/2020- 31/03/2021
Saídas: Diariamente
No. de Viagem privada
part.
(com guia)
2
4
6
Supl.
idiv.

3*** 4****
2.745,- 2.809,1.739,- 1.785,1.319,- 1.365,159,-

179-

Selfdrive
(sem guia)
3***
709,689,605-

4****
745,725,635,-

159,-

179,-

Preços sujeitos a disponibilidade!
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui
Viagem Privada:
Hospedagem em quarto duplo nos
hotéis da categoría escolhida
Café da manhã buffet em todos
os hotéis
Transporte em carro ou minivan
durante todo o roteiro
Motorista-guia de língua espanhola/
português durante todo o roteiro
Guia local de língua espanhola/portugués em Bonn (03 horas)
Visitas e excursões segundo
o programa
Teleférico e entrada a Fortaleza de
Ehrenbreitstein em Koblenz, entrada
a a Casa de Beethoven e a Casa de
Arte “Bundeskunsthalle” em Bonn
Selfdrive:
Hospedagem em quarto duplo nos
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)

Não inclui (Selfdrive)
 uia, ingressos, excursões, gasolina,
G
custos de estacionamento, multas,
pneus de inverno, GPS etc.

84

Grandes compositores

250 anos de Beethoven
1° Dia Frankfurt
Chagada a Frankfurt e traslado
ao hotel.
2° Dia Frankfurt - Koblenz Bonn
Após o café da manhã, viagem
para a antiga cidade romana de
Koblenz. Visite a cidade, que é
considerada uma das mais antigas da Alemanha. Continuação
para o „Deutsches Eck“ (canto
alemão), onde o rio Moselle se
junta ao rio Reno. De lá, atravesse o rio em um teleférico panorâmico que permite ter uma
vista espetacular. Do outro lado
do rio está a fortaleza de Ehrenbreitstein, a segunda maior
fortaleza da Europa. Em Koblenz
nasceu a mãe de Ludwig van
Beethoven. É possível visitar sua
casa natal, que agora foi transformada em um museu dedicado à vida de Beethoven (aberto
aos domingos e feriados). A viagem continua para Bonn.
3° Dia Bonn
Ele é considerado o titã irascível
da era classicista: Ludwig van
Beethoven (1770-1827). O
mais ilustre filho de Bonn, não
só escreveu a Quinta Sinfonia,
como também compôs a melodia „To Joy“, o hino da Europa desde 1972. Em sua cidade
natal, Bonn, Beethoven está
presente em todos os cantos.
Conheça hoje, durante uma
visita guiada, os lugares mais
importantes relacionados com
a sua vida, incluindo o monu-

mento de Beethoven, na praça
Münsterplatz e a escultura chamada „Beethon“, assim como a
Casa de Beethoven, local de nascimento do compositor. Em homenagem aos 250 anos de seu
nascimento, a Casa de Beethoven foi completamente remodelada e agora abriga uma coleção permanente com mais de
200 objetos originais do grande
compositor. Também oferece
inúmeros concertos ao longo
do ano. De acordo com a data
de viagem, recomenda-se hoje
assistir a um concerto especial
da orquestra de Beethoven ou
do Festival de Beethoven (ver
informações abaixo).
4° Dia Bonn - Colonia
Visita da Casa da Arte “Bundeskunsthalle Bonn”, que apresenta
uma exposição especial sobre
a importância de Beethoven e
sua repercussão internacional
(17/12/2019 - 26/04/2020). À
tarde, saída para Colonia.
5° Dia Colonia - Frankfurt
Hoje há um city tour por esta
grande metrópole do Reno. As

Casa natal de Beethoven, Bonn / Alemanha

» Vi a g e n s C ult u rais / Self drive «

pontas da catedral gótica (património da UNESCO) dominam
esta antiga cidade alemã que
possui inúmeros tesouros artísticos, museus famosos e uma
rica vida cultural. Pela tarde tarde retorno a Frankfurt.

!

Informação

P
 ara o aniversário de 250
anos de Beethoven, há muitos concertos com artistas internacionais ao longo do ano
de 2020. Pergunte-nos sobre
os programas detalhados!
O
 Festival de Beethoven
„Beethoven-Fest“
Bonn
acontecerá a partir de 13/03 à
22/03/2020 e depois de 04/09
à 27/09/2020
Nossa oferta ainda não inclui ingressos para shows e
concertos, porque isso irá
depender da data de viagem.
Teremos prazer em informálo sobre horários de shows
e ajudá-lo a organizar seus
ingressos.

