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Visita a BERLIM 
DATA: 05 A 09 JUNHO 2019 – 4 Noites / 5 Dias / 9 Refeições 

 

Capital da Alemanha reunificada, Berlim é uma cidade fascinante dominada por acontecimentos 
culturais – ópera, galerias e museus, festivais de cinema e de teatro – um grande centro turístico e 
moradia para pessoas de 180 nações diferentes. 
Do final do século XIX e até aos anos quarenta do século passado, Berlim foi a grande metrópole euro-
peia com tanto prestígio como Paris. A 2ª Grande Guerra fez com que ficasse partida ao meio e perdesse 
parte da sua fama. Agora, com a Alemanha reunificada, Berlim é de novo a capital da grande Alemanha. 
Berlim é um dos destinos turísticos alemães preferidos quer por parte de alemães como de europeus ou 
de pessoas de qualquer outro continente. O seu nome tem magia ligado ao facto de, inúmeras vezes, ter 
sido palco da História: foi capital da Prússia e do Império Alemão, foi dividida depois da guerra, centro 
das atenções mundiais durante o bloqueio dos soviéticos em 1948 e durante a queda do muro a 9 de 
Novembro de 1989. A cidade estende-se ao longo de 892 quilómetros quadrados, nos quais vivem mais 
de 3,4 milhões de habitantes. É um centro económico dinâmico, ponto de cooperação entre o leste e o 
oeste, metrópole cultural internacional, uma das maiores cidades universitárias alemãs e um dos cen-
tros de investigação e desenvolvimento mais importantes do mundo que encanta os seus visitantes com 
os seus inúmeros parques, bosques e lagos – um terço da cidade são espaços verdes e água! 

 

1º DIA PC LISBOA – BERLIM    
Comparência no aeroporto 150 minutos antes da partida. Formalidades de 
embarque e saída em voo com destino a Berlim, via cidade europeia. 
Chegada à capital alemã. Encontro com o guia acompanhante. Almoço. 
Visita panorâmica da cidade: Porta de Brandeburgo, a Igreja comemorativa 
do Kaiser, as animadas Unter-den-Linden e Kurfurstendam, o Fórum de 
Federico II, a Torre da TV, a Gendamenmarket, Alexander Platz, o centro de 
Berlim oriental, Check-point Charlie, um posto militar entre a Berlim 
Ocidental e Oriental durante a Guerra Fria. Continuação para a Potsdamer Platz, que renasceu das cinzas 
da II Grande Guerra e é o novo centro dinâmico, uma jóia da arquitectura moderna; o edifício da 
Filarmónica, considerada uma das dez melhores orquestras da Europa e a Coluna da Vitória. Chegada ao 
hotel. Jantar e alojamento. 
 
2º DIA PC BERLIM  
Pequeno-almoço. Visita do Museu de Pérgamo, localizado na ilha dos Museus de Berlim. O seu projecto 
foi desenhado por Alfred Messel e Ludwig Hoffmen, que se inspiraram no Altar de Pérgamo para o 
planear. A sua construção demorou cerca de vinte anos, tendo tido início em 1910 e fim em 1930. Aqui 
encontra uma das colecções de arte antiga mais importante do mundo, com peças valiosas. Aqui se 
destacam o fabuloso Altar de Pérgamo, a Porta de Ishtar, e a Fachada de Mshatta. Continuamos com o 
Museu Neus, que inclui colecções do antigo Egipto, Pré-história e história recente, entre várias peças 
poderá ver o busto de Nefertiti. De seguida, conhecerá a Catedral de Berlim, a maior e mais importante 
igreja protestante da cidade. Esta versão final da Catedral foi construída 
entre 1894 e 1905, no entanto a sua origem está na capela de Sr. Erasmus 
de 1465. Aqui pode ver o maior órgão de tubos da Alemanha, com 7.200 
tubos. Terminamos o dia com um passeio de Barco pelo rio Spree, 
admirando a Ilha dos Museus, o Bairro de S. Nicolas, o Reichstag, etc. 
Almoço durante as visitas. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento. 
 
3º DIA PC BERLIM - POTSDAM 
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Pequeno-almoço. Excursão a Potsdam, onde Atlee, Truman e Estaline, em 1945 decidiram o destino da 
Alemanha. Tempo livre nesta cidade que acolheu os reis da Prússia no século XVIII para passear pela sua 
parte central também conhecida como o Bairro dos Holandeses. Visitaremos o interior de um dos 
Palácios e os jardins Palácio de Sanssouci, antigo palácio de Verão de Frederico o Grande, Rei da 
Prússia. É frequentemente descrito como um rival do Palácio de Versailles, embora ostente um estilo 
mais rococó, e seja menor, é notável pelos numerosos templos e outras construções de jardim do seu 
Parque. Foi totalmente mantido com o devido respeito à sua importância histórica e aberto ao público. 
Sanssouci e os seus extensos jardins foram classificados como Património Mundial da Humanidade em 
1990, sob a protecção da UNESCO. Regresso a Berlim. Almoço. Visita do Museu Judaico, que cobre a 
história dos judeus alemães ao longo de 2.000 anos. Fundado em 1933, foi encerrado pelos nazis em 
1938. O edifício foi construído e reaberto, está dividido em duas partes, o “Prédio Velho” de 1735 com 
arquitectura barroca e o “Novo Prédio” de 2001, que reforça aspectos culturais, sociais e políticos da 
história dos Judeus na Alemanha. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.  
 
4º DIA PC BERLIM  
Pequeno-almoço. Durante a manhã irá conhecer de perto a 
história do século XX, visitando alguns dos locais que marcaram o 
III Reich: a plataforma 17, o lugar onde se encontrava o búnquer 
de Adolf Hitler, a Praça da Baviera, visita ao Museu Topografia do 
Terror, localizado no terreno onde se encontrava a Gestapo entre 
1933 e 1945, o comando das SS e a central de segurança do Reich. 
Dos muitos museus e memoriais existentes em Berlim este 
destaca-se por se localizar no “local dos criminosos”, oferece informações sobre as centrais da SS e torna 
visível a dimensão europeia do regime de terror nazista. Conhecerá ainda o Gedenkstätte Berliner 
Mauer, o memorial do Muro de Berlim, um recordatório da divisão da cidade e das pessoas que 
morreram ao tentar atravessar o muro. No centro de documentação, existe uma torre com um 
miradouro onde pode ver todo o monumento, incluindo a “faixa da morte”. Almoço. De tarde, visita 
pedonal com guia local ao Bairro Judeu e aos pátios interligados, construídos para permitir que os 
trabalhadores morassem em cima dos locais de comércio ou pequenas fábricas artesanais. Regresso ao 
Hotel para Jantar numa cervejaria típica e partida para uma Visita nocturna de Berlim, conhecendo o 
Bairro Judeu, cenário da trágica “Noite dos Cristais” durante a época hitleriana, o Bairro Governamental 
com o Reichstag (parlamento alemão), a Porta de Brandemburgo iluminada e a Potsdamer Platz, o 
grande centro de Berlim depois da queda do muro. 
Alojamento. 
 
5º DIA MP BERLIM / LISBOA 
Pequeno-almoço. Visita do Palácio do Reichstag** a 
sede do Parlamento Federal da Alemanha, um edifício 
histórico com aspecto de templo clássico, coroado por 
uma cúpula moderna em vidro. Almoço. Saída para visita do Palácio de Charlottenburg, antigo palácio 
real do Reino da Prússia construído entre 1695 e 1699 em estilo barroco. Recebeu aumentos e 
melhoramentos ao longo dos anos, e durante a 2ª Guerra Mundial foi parcialmente destruído, 
atualmente funciona como museu exibindo pinturas, porcelanas e o apartamento de Frederico II da 
Prússia no Palácio Antigo, etc. Os seus jardins são utilizados como área de lazer dos habitantes das 
povoações próximas. No final da visita, transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em 
voo com destino Lisboa, via cidade europeia. Chegada. 

. 
Preço por pessoa em quarto duplo: 1160€               Suplemento individual…225€ 

Condições de pagamento: 3 prestações mensais: 1ª prestação no ato da inscrição, segunda prestação 
até ao final de Abril e a 3ª prestação até 15 dias antes da partida (20 de Maio) 

Inscrições até 26 de Março 
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Os preços incluem: 
 Voo ida e volta em classe económica LH – taxas aeroporto incluídas; 
 Autocarro privativo para todas as visitas e transfers; 
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço em hotel tipo Park Inn 
Alexanderplatz ou Holiday Inn Alexanderplatz ou similar; 
 Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré 
determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas 
especiais;  
 Guia acompanhante durante todo o percurso; 
 Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa; 
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;  
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de 
viagem conforme apólice que juntamos em anexo; 
 Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Delegado Viagens Tempo; 
 Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia; 
 Assistência telefónica 24 horas; 
 Condições gerais conforme programação V. Tempo Europa. 
Excluindo: Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, nos hotéis, nos restaurantes e todos os 
serviços não indicados. 
 

VOOS: 

1 LH1793 05JUN 3 LIS MUC 06.20 - 10.20  

2 LH2038 05JUN 3 MUC TXL 12.00 - 13.05 

3 LH 169 09JUN 7 TXL FRA 19.15 - 20.25   

4 LH1172 09JUN 7 FRA LIS 21.40 - 23.40 

 


