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QUEM SOMOS
by Tati MendonçaA German Routes é uma agência de viagens especializada na 

Alemanha, que nasceu da paixão por planejamento e viagens. 

Nosso objetivo é inspirar os nossos clientes a conhecerem lu-

gares lindos e a viverem momentos únicos e inesquecíveis.

 

Oferecemos passeios guiados em português e consultoria 

completa para a sua viagem. Proporcionamos um atendimen-

to personalizado e nossa equipe é composta por profi ssio-

nais qualifi cados, dedicados e apaixonados pelo que fazem. 

Nossa paixão é produzir viagens e transformá-las em verda-

deiras experiências e isso tudo com um olhar diferenciado, 

de quem vive na Alemanha.

Herzlich Willkommen! 

Em nossos passeios você irá conhecer os locais com a 

presença de um guia brasileiro que, além de apresentar 

a cidade e sua história, irá compartilhar a experiência do 

dia a dia de quem vive a cultura da Alemanha. Para quem 

deseja fazer os passeios por conta própria, preparamos 

e-books eletrônicos, contendo um roteiro de viagem per-

sonalizado para cada cliente.

Você também pode contar com o nosso serviço de con-

cierge, para: Planejamento do roteiro da viagem, seleção 

dos locais; Reservas de passagens aéreas; Tickets de 

trem/ônibus; Hospedagem; Aluguel de veículo; Transfer;    

Seguro de viagem, entre outros.

PASSEIOS

CONCIERGE
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Berlim

Nuremberg

SalzburgMunique

Frankfurt

SUMÁRIO - Munique
- Frankfurt
- Nuremberg
- Berlim
- Rotas Temáticas

Principais cidades e 
arredores
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German Routes
Munique e 

Arredores
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Munique, a bela e encantadora capital da Baviera 

e terra do maior festival de cerveja do mundo. Em 

nosso passeio vamos conhecer mais da história 

desta linda cidade, que foi o centro da contra-refor-

ma religiosa e onde houve a ascensão do partido 

nazista.

Munique

Principais atrações: Lindas igrejas, como a de São Miguel 

e a Frauenkirche, praça Marienplatz, mercado de produ-

tos típicos, arredores do Palácio Residenz e Hofgarten, 

cervejaria Ho  räuhaus, entre outras. 

Duração aproximada: 3/4 horas.

NOSSO PASSEIO
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Um maravilhoso castelo dos contos de fadas, cons-

truído pelo Rei Ludwig II. Ele serviu de inspiração 

para Walt Disney quando concebeu o Castelo da 

Cinderela. Sua interessante e envolvente história 

mistura encantamento e tragédia. É uma experiên-

cia inesquecível em um dos locais mais fotografa-

dos da Alemanha.

Neuschwanstein

Principais atrações: Vamos apreciar belas paisagens, co-

nhecer este lindo castelo e passear pelos seus arredores. 

A visita  ao interior do castelo será feita através de um tour 

com áudio em português e com horário agendado. 

Duração aproximada: 3/4 horas + deslocamentos.

NOSSO PASSEIO
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Em 1933, após Adolf Hitler ter sido nomeado Chan-

celer da Alemanha, um campo de concentração foi 

criado na cidade de Dachau.

Os primeiros prisioneiros eram opositores políticos 

do regime e, posteriormente o campo recebeu os 

demais tipos de prisioneiros: judeus, ciganos, pa-

dres, homossexuais, entre outros.

Dachau

Principais atrações: visitaremos a exposição do campo, os 

antigos barracões, a área do crematório, memoriais reli-

giosos, entre outros.

Duração aproximada: 2/3 horas.

NOSSO PASSEIO
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Esta linda cidade romântica não pode faltar em seu 
roteiro. Famosa pela fabricação de violinos e por 
suas casas pintadas com maravilhosos afrescos. 
Você vai se encantar com todo esse charme, neste 
local cercado pelos Alpes.

Mittenwald

Principais atrações: Caminhar pela cidade e conhecer lin-
das casas e igrejas, visitar o Museu do violino e apreciar 
os alpes. 
Duração aproximada: 3 horas + deslocamentos.

NOSSO PASSEIO



01  |   GERMAN ROUTES 2017

Desubra a Alemanha
Frankfurt e
Arredores
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Frankfurt é  famosa por ser uma cidade cosmopolita 
e moderna, mas guarda monumentos importantí s-
simos para a histó ria da Alemanha. Em nosso pas-
seio vamos conhecer os principais pontos do centro 
histórico, suas fundações e importâ ncia nos tempos 
romanos e na Idade Média. Vamos ver também al-
guns locais que foram devastados durante a Segun-
da Guerra Mundial e a sua incrí vel reconstruç ã o que 
continua até  os dias de hoje.

Frankfurt

Principais atrações: Lindas praças e igrejas, como a Rö-
merberg e Catedral Imperial, Símbolo do Euro, vistas pa-
norâmicas, ruas de compras, mercados, ponte de ferro 
sobre o rio Main, entre outras. Duração aproximada: 3/4 
horas.

NOSSO PASSEIO
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A cidade de Rü desheim am Rhein é  porta de entra-
da para o Vale do Reno, que é  uma das principais 
atraç õ es turí sticas da Alemanha. O que faz a cida-
de despertar tanto interesse é , nã o só  o vinho de 
qualidade, nem mesmo o seu centro histó rico em 
si, mas també m a pitoresca paisagem de Rheingau, 
juntamente com o romantismo do rio que margeia a 
cidade medieval e seus vinhedos.

Rüdesheim

Principais atrações:  Centro histórico de Rüdesheim, visita 
ao Museu de Instrumentos Musicais, teleférico para o Ger-
mânia (Monumento da Unifi cação da Alemanha), degusta-
ção de vinhos, entre outras. Duração aproximada: 3 horas 
+ deslocamentos.

NOSSO PASSEIO
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Heidelberg é  o destino ideal para quem deseja ter 

uma experiê ncia inesquecí vel em um dos lugares 

mais pitorescos da Alemanha. A beleza de seu pa-

trimô nio histó rico preservado faz com que a cida-

de seja um dos grandes destinos turí sticos do paí s, 

repleto de atrativos, bares, restaurantes, museus e 

uma das universidades mais antigas do mundo.

Heidelberg

Principais atrações: Centro da cidade com suas praças 

e lindas igrejas, Alte Brücke e Brückentor (ponte velha e 

portão da cidade), prédios da primeira universidade da 

Alemanha, castelo de Heidelberg, ruas de comércio, en-

tre outras. Duração aproximada: 4 horas.

NOSSO PASSEIO
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Uma cidade muito fofa que fi ca na rota dos contos 
de fadas. Uma cidade universitária famosa por ser o 
local onde estudaram os irmãos Grimm. 
Ela guarda um clima medieval com muitas casas 
enxaimel e seu castelo na colina. Além disso foi lar 
de  Santa Elisabeth, conhecida como a “Santa Euro-
peia”, uma das santas mais jovens da Igreja Católica.

Marburg

Principais atrações:  Centro histórico da cidade, Igreja de 
St Elisabeth, Castelo de Marburg, entre outras atrações. 
Duração aproximada: 3 horas + deslocamentos.

NOSSO PASSEIO
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Wü rzburg é  um dos pontos altos da rota româ nti-
ca. Uma cidade charmosa, às margens do rio Meno, 
e cercada por alguns dos vinhedos mais antigos e 
famosos da Alemanha. Repleta de atraç õ es interes-
santes, muita histó ria, palácios e belí ssimas paisa-
gens.

Würzburg

Principais atrações:  Centro histó rico, Fortaleza Ma-
rienburg, Catedral de São Kilian, Igreja de Santa Maria, 
Residenz Palácio de Wurzburg, entre outras. 
Duração aproximada: 3 horas + deslocamentos.

NOSSO PASSEIO
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German Routes
Nuremberg e 

Arredores
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Vamos conhecer uma linda cidade histórica que, 

desde a idade média passou por períodos de gran-

deza e declínio. Uma cidade imperial livre, impres-

sionante e emocionante, que foi escolhida por Hitler 

para ser palco dos comícios nazistas da Alemanha. 

Nuremberg

Principais atrações: A muralha da cidade, centro histórico 

e lindas igrejas góticas, praça do mercado, pontes pito-

rescas sobre o rio Pegnitz, o famoso castelo imperial Kai-

serburg, entre outras. Duração aproximada: 3/4 horas.

NOSSO PASSEIO
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Vamos conhecer uma linda cidade Medieval que, 

desde a idade média teve sua história de grandeza 

e declínio. Uma cidade imperial livre, impressionan-

te e emocionante, que foi escolhida por Hitler para 

ser palco dos comícios nazistas da Alemanha. Nes-

te passeio nosso foco será sobre o Terceiro Reich.

Nuremberg - Nazismo

Principais atrações: Áreas de Desfi le do Partido Nazista,  

como o Kongresshalle e o Campo Zepelin, Museu de do-

cumentação, Palácio de Justiça, entre outros.

NOSSO PASSEIO
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Rothenburg ob der Tauber é uma das cidades mais 
encantadoras da Alemanha.  Sua preservada bele-
za medieval e seu romantismo fazem desta cidade 
uma opção imperdível no seu roteiro. Fica na famo-
sa Rota Romântica da Alemanha.

Rothenburg

Principais atrações:  A muralha da cidade, lindas igrejas, 
os jardins do antigo castelo, centro histórico, o museu me-
dieval do crime, torres e pontos mais pitorescos da cida-
de, entre outras. Duração aproximada: 3 horas + desloca-
mentos.

NOSSO PASSEIO
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Conheça uma cidade charmosa, com seu centro 
histórico que é patrimônio da Unesco. Você vai se 
surpreender com este local. A cidade preserva um 
estilo medieval e tem lindos edifícios. Experimen-
te a famosa cerveja defumada e se encante ainda 
mais por esta cidade.

Bamberg

Principais atrações:  Centro histórico, prefeitura, catedral, 
lindas ruas e praças, entre outras.
Duração aproximada: 3 horas + deslocamentos.

NOSSO PASSEIO
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German Routes
Berlim e 

Arredores
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A capital alemã tem uma infi nidade de lugares para 
descobrir monumentos emblemáticos. O nosso tour 
leva você aos principais pontos turísticos desta im-
pressionante metrópole cheia de contrastes. Você 
vai descobrir informações interessantes sobre as 
construções, os monumentos e a história deste lu-
gar.

Berlim - O Essencial

Principais atrações:  Alexanderplatz, Fernsehturm, Ra-
thaus, Catedral, Muro de Berlim, Portal de Brandemburgo, 
Check Point Charlie, Memorial dos judeus, entre outras. 
Duração aproximada: 4 horas.

NOSSO PASSEIO
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A Alemanha foi palco de um dos acontecimentos mais 
infelizes da humanidade: a Segunda Guerra Mundial.

Inúmeros fatos marcantes e decisivos para o rumo 
da guerra foram travados em seu território, que na 
época pertencia ao Terceiro Reich.

Berlim - tema Nazismo

Principais atrações:  Muro de Berlim, Portal de Brandem-
burgo, Check Point Charlie, entre outras.

Duração aproximada: 4 horas.

NOSSO PASSEIO
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Conheça o campo de concentração na periferia de 
Berlim (Sachsenhausen) e aprenda mais sobre este 
triste capítulo da história da humanidade. 
Foi a primeira de uma série de instalações cons-
truídas pelos nazistas, para confi nar ou liquidar em 
massa opositores políticos, judeus, ciganos, homos-
sexuais, entre outros. 

Campo de concentração

Principais atrações:  Durante a visita serão apresentadas 
informações sobre o campo, os monumentos e história do 
local. 
Duração aproximada: 3/4 horas.

NOSSO PASSEIO
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Uma cidade independente, que cabe em um bate e 
volta de Berlim. 
Venha descobrir Potsdam e seus lindos palácios.

Potsdam

Principais atrações:  Caminhada pela cidade e visita ao 
Park Sanssouci., entre outras.
Duração aproximada: 4 horas + deslocamentos.

NOSSO PASSEIO
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Conhecida como a Florença do Norte, fi ca às mar-
gens do Rio Elba e perto da República Tcheca. 

Uma cidade belíssima que vai te surpreender, com 
sua arquitetura e arte.

Dresden

Principais atrações:  Caminhada pelo centro histórico, 
passando pelo teatro da ópera, painel o desfi le dos prínci-
pes,  belas igrejas, Terraço de Brühl, entre outras.
Duração aproximada: 3/4 horas + deslocamentos.

NOSSO PASSEIO
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German Routes
Hamburgo e 

Arredores
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A famosa cidade portuária do norte da Alemanha é a 

segunda maior do país. O nome Hamburgo refl ete sua 

história como membro da Liga Hanseática medieval, 

quando era uma Cidade Imperial Livre do Sacro Império 

Romano. Antes da Unifi cação Alemã, em 1871, a cidade 

era uma entidade política plenamente soberana. Os mui-

tos canais de Hamburgo são cruzados por mais de 2.500 

pontes, mais do que Amsterdam e Veneza somadas!

Hamburgo

Principais atrações:  Lindas pontes, área do porto, igrejas,  
a câmara municipal, entre outras. 
Duração aproximada: 4 horas.

NOSSO PASSEIO
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A rainha da Liga Hanseática e patrimônio da Unesco. 

Graciosa em sua essência, Lübeck reúne itens essen-

ciais para quem procura por tranquilidade e um cenário 

bucólico. Em meio às construções medievais, a cidade 

circundada por lagos e fl orestas remonta às histórias 

deste povoado que teve sua origem no século I a.C.

Lübeck

Principais atrações:  Centro histórico, lindas igrejas, loja 
de marzipan, entre outras. 
Duração aproximada: 3 horas.

NOSSO PASSEIO
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Schwerin é mais conhecida por seus lagos, seu centro 

histórico que fi cou praticamente intocado durante a Se-

gunda Guerra Mundial, e o romântico Palácio Schwerin, 

que foi apelidado de “Neuschwanstein do Norte”.

Schwerin

Principais atrações:  Centro histórico, Palácio, catedral, 
entre outras. 
Duração aproximada: 3 horas.

NOSSO PASSEIO


