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Frankfurt-

Mencionado pela primeira vez em 1393, o Mercado de Natal de Frank-
furt é um dos mais antigos, maiores e cativantes da Alemanha. Ele se 
espalha pela cidade velha (Altstadt) e pelo centro (Innenstadt), com a 
maior parte do evento ocorrendo em torno da pitoresca praça de Rö-
merberg, cercada por casas tradicionais de enxaimel e muitas luzes 
de Natal. Mais de 200 barracas bem decoradas vendem de tudo, des-
de artesanato regional até produtos à base de mel. Uma gigantesca 
árvore de Natal, a maior da Alemanha, e coros que cantam canções 
celestes só aumentam a atmosfera festiva.

23/11 até 22/12. 

Seg. a Sáb.: 10h às 21h. 
Dom.: 11h às 21h.

Quando 

C U R I O S I D A D E : 
Frankfurt tem a maior 
árvore de Natal da Ale-
manha. O pinheiro ge-
ralmente tem cerca de 
33 metros de altura.
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Não deixe de visitar a Catedral Imperial de Frank-
furt, localizada na cidade velha (Altstadt), atrás da 
praça Römerberg, ao lado do mercado de Natal. A 
igreja,  dedicada a São Bartolomeu, é o maior edi-
fício religioso da cidade e um dos principais da his-
tória do Sacro Império Romano Germânico. Nela 
foram coroados imperadores e reis. 

A Catedral possui um sino de quase 12 toneladas 
e uma torre com 95 m de altura. É possível subir 
seus 328 degraus para ter uma vista panorâmica 
da cidade. No inverno a torre fi ca aberta das 9h às 
18h.

Não deixe de ver

Visite o “Rosa Weihnacht”, que fi ca na praça Frie-
drich-Stoltze-Platz. Lá você pode provar o melhor 
Glühwein da cidade, o Feuerzangenbowle.

O mercado de Natal possui uma área gastronô-
mica para a comunidade gay e esta seção não é 
apenas reservada para esse público. Por meio de 
iluminação temática as árvores e as barracas são 
lindamente decoradas com motivos natalinos e 
luzes cor de rosa, garantindo assim um ambiente 
aconchegante e festivo.

Além do Mercado de Natal

Frankfurt possui muitos outros mercados de Natal 
espalhados pela cidade. 
Para fugir da multidão e ter uma experiência mais 
original, (em uma fl oresta de conto de fadas ao 
anoitecer!), vá ao mercado Sachsenhäuser Weih-
nachtsmarkt, localizado ao sul de Frankfurt, no 
Parque da Torre de Goethe (Goetheturm).

São 12 minutos de ônibus até a  estação ‘Goethe-
turm’. O número 48 parte da praça em frente à es-
tação Südbahnhof (Frankfurt Süd), a cada 30 minu-
tos. Para chegar, pegar o metrô linha U1, U2, U3 ou 
U8 na estação Hauptwache, direção Südbahnhof 
(Frankfurt Süd). 

Além do vinho quente sempre presente, casta-
nhas, nozes assadas, pão com salsicha (Bratwurst), 
panqueca de batata (Kartofelnpuff er) com purê de 
maçã, e pão de gengibre, o Weihnachtsmarkt em 
Frankfurt é especialmente famoso por suas deli-
ciosas guloseimas locais, incluindo o vinho de 
maçã quente e os biscoitos tradicionais de marzi-
pan e amêndoa (Bethmännchen).
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Frankfurt-
-Höchst

Höchst é um distrito da cidade de Frankfurt am Main, na Alemanha, 
que possui um dos Mercados de Natal em estilo medieval mais belos 
da região. Um carrossel e um pinheiro natural iluminados deixam a 
Praça do Castelo (Schlossplatz) ainda mais nostálgica e São Nikolau, 
acompanhado pelo servo Ruperto e pelo anjo do Natal, fazem suas 
rondas pelo centro histórico. Os biscoitos caseiros, o vinho quente 
(Glühwein), bem como os produtos feitos à mão refl etem o caráter 
original do mercado. 

28 e 29/12.

Horários a defi nir.

Quando

E x p e r i m e n t e : 
Feuerzangenbowle é 
uma bebida alcoólica tra-
dicional alemã. Um tor-
rão de açúcar, em forma 
de cone, encharcado 
de rum é fl ambado e o 
açúcar derretido goteja 
no caldeirão do ponche 
de vinho tinto quente.
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O monumento mais importante de Höchst é a 
igreja carolíngia de São Justino, que data princi-
palmente do século IX. A cidade velha, bem pre-
servada, tem estado sob a lei de proteção do pa-
trimônio histórico desde 1972. A maioria das casas 
em estilo enxaimel são do período após o grande 
incêndio de 1586.

Na Cidade Velha, que sobreviveu à Segunda Guer-
ra Mundial sem danos signifi cativos, há uma série 
de monumentos importantes. Às margens do rio 
Meno,  encontra-se a muralha do século 14 com o 
portão principal que dá acesso à Praça do Castelo 
(Höchst Schlossplatz) passando por baixo da Torre 
da Alfândega (Zollturm), de 1360. A igreja carolín-
gia de São Justino, construída por volta de 830, 
com sua basílica de três arcos e o alto coro gótico 
do século XV, é o edifício mais antigo de Frankfurt. 
O castelo, construído entre os séculos XIV e XVI, 
foi a residência dos arcebispos de Mainz. A torre 
do castelo é um marco da Höchst. 

Não deixe de ver

A Praça do Castelo com suas casas de enxaimel é 
considerada por muitos como a praça mais bonita 
de Frankfurt. Dürer, Goethe e Mozart foram fregue-
ses do antigo restaurante e pousada “Gasthaus 
Der Karpfen.” – observe a carpa feita de escamas 
de ardósia na fachada do terceiro andar! 

Edifícios individuais bem preservados são os pá-
tios aristocráticos Dalberger Haus e Kronberger 
Haus, que foram construídos na época do Renas-
cimento. Ambos estão conectados à fábrica de 
porcelana Höchst Porzellanmanufaktur. Na Dalber-
ger Haus, há um ponto de venda e na Kronberger 
Haus encontra-se o Museu da Porcelana. A casa 
Greiff enclausche, anteriormente uma residência 
da nobreza e hoje um prédio residencial, é tam-
bém do período Renascentista.

Além do Mercado de Natal

A Casa Kronberg abriga o Museu Höchst Por-
zellanmanufaktur desde 1994, uma fi lial do Museu 
Histórico de Frankfurt am Main. A coleção possui 
cerca de 1000 peças de faiança e porcelana. Ou-
tras exposições podem ser visitadas no 1º andar 
do Bolongaropalast, um belíssimo palácio barroco 
construído em 1768.
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Limburg 
an der 
Lahn

Muitos moradores e visitantes esperam ansiosos pelo início do merca-
do de Natal em Limburg an der Lahn. Várias características especiais 
e atrações fazem o Christkindlmarkt (Mercado do Menino Jesus) bri-
lhar como nenhum outro. 
Aqui você encontrará a pirâmide de Natal com seu carrossel de ma-
deira decorado com anjos, o calendário do Advento e a cena da na-
tividade. A decoração de conto de fadas deixa a praça, cercada por 
casas de enxaimel, ainda mais pitoresca. 

27/11 até 29/12.

Seg. a Sáb.: 10h às 20h. 
Dom.: 12h às 20h.

Quando

E x p e r i m e n t e : 
Limburger Säcker: uma 
costeleta de porco tem-
perada e empanada, 
recheada com chucru-
te, pedaços de bacon 
defumado, minipepinos 
em conserva, mostarda 
e servida com batatas 
fritas assadas ou pão. 
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Limburg é famosa pelo seu maravilhoso centro his-
tórico medieval com suas casas emolduradas de 
madeira (enxaimel) e sua Catedral de São Jorge.
A ponte sobre o rio Lahn, construída há mais de 
600 anos, é uma das portas de entrada para a se-
dutora cidade. Um viajante da Idade Média caso 
visitasse Limburg hoje, certamente se sentiria em 
casa nesta joia, intocada pelo tempo. 
A catedral, construída no século XIII, fi ca em uma 
colina rochosa na parte mais alta da cidade. O inte-
rior da estrutura, em estilo românico, possui tanta 
beleza quanto o exterior. Nas paredes há afrescos 
que datam de 1200.
A Cidade Velha (Altstadt) é um tesouro arquitetô-
nico. Percorrer as ruas pitorescas te levará a co-
nhecer algumas casas de madeira mais antigas da 
Alemanha. Conheça o restaurante Werner-Sen-
ger-Haus e as casas encantadoras no Fischmarkt 
(mercado do peixe), construídas há mais de 800 
anos e restaurados por volta de 1970. Visitar Lim-
burg é testemunhar um milagre de integridade his-
tórica e um forte desejo de proteger e preservar o 
passado, enquanto se desfruta dos confortos da 
modernidade.

Não deixe de ver
A Haus der sieben Laster (Casa dos Sete Vícios), 
é adornada com esculturas que retratam os sete 
pecados capitais - da direita para a esquerda – so-
berba, avareza, inveja, luxúria, gula, ira e preguiça. 
A casa fi ca na rua da ponte (Brückengasse).

Além do Mercado de Natal

Curiosidade
Schwibbogen é um castiçal decorativo em forma 
de arco originalmente das Montanhas Ore na re-
gião de Erzgebirge, na Saxônia. Os primeiros, 
de 1740,  foram construídos em metal e por suas 
grandes dimensões não eram adequados para o 
interior das casas, vem de Erzgebirge, área de mi-
neração montanhosa que faz fronteira com a Ale-
manha e a República Tcheca. No começo, não era 
uma decoração de Natal, tal objeto simbolizava 
um guia de luz para que o mineiro retornasse dia-
riamente para casa.

Artistas e vendedores oferecem seus produtos, ar-
tesanato, vidro, cerâmica, artigos de couro e muito 
mais, alguns manufaturados por eles mesmos no 
próprio local. O cheiro das comidas típicas da épo-
ca, frituras, assados e ervas se espalha por todo o 
mercado. 

Um programa musical de Natal convida você a 
aproveitar o clima natalino em uma das cidades 
históricas mais belas de Hessen.
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Wiesbaden

O Sternschnuppen Markt, em português: mercado da estrela cadente, 
é um dos mercados de Natal mais atraentes da Alemanha. O brasão 
da cidade de Wiesbaden (três lírios dourados em um fundo azul) é 
reproduzido em estruturas iluminadas por milhares de luzes no cen-
tro da capital do estado de Hessen. Nas 130 barracas decoradas nas 
cores da bandeira da cidade, os visitantes encontrarão uma ampla 
variedade que vai desde decorações de natal até vestuário. Há tam-
bém várias barracas de comidas típicas, incluindo um bar com uma 
pirâmide de natal projetada especialmente para o mercado.

24/11 até 23/12.

Seg. a Qui.: 10:30h às 21h.
Sex. e Sáb.:  10:30h às 21:30h.
Dom.: 12h às 21h.

Quando

E x p e r i m e n t e : 
O Kaiserschmarrn (pan-
queca doce servida em 
pedacinhos com molho 
de maçã).  Há uma varie-
dade de pratos com car-
nes de caça, sopas, gre-
lhados, além dos doces.
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No parque Warmer Damm, atrás do Teatro do Es-
tado de Hessen, entusiastas de patinação no gelo 
podem aproveitar a pista que está aberta, diaria-
mente, das 11h às 22h. 

Para colecionar

A belíssima árvore de Natal de 8 metros de altura.

Ela é decorada com 2 mil fl ores verme-
lhas, no saguão principal do spa (Kurhaus) 
ao lado do Cassino de Wiesbaden. 

Além do Mercado de Natal Curiosidade
Dois carrosséis e um trem para as crianças são 
agora uma parte integrante do mercado. 

O nostálgico carrossel foi pintado por uma artis-
ta com motivos de conto de fadas e seus exterior 
foi decorado com marcos conhecidos da cidade 
como o Castelo de Biebrich, o Nerobergbahn, o 
Kurhaus - mas também a Frankfurt Eiserner Steg 
(ponte de ferro), a Câmara Municipal de Basileia e 
a Coluna da Vitória de Berlim. 

Não deixe de ver

O vinho quente, pode ser comprado, entre outras 
coisas, sob a pirâmide de Natal na Marktkirche. 
As canecas decoradas com os marcos e símbo-
los da cidade são agora itens de colecionado-
res e são entregues por um pequeno depósito. 

Grandes partes do carrossel são co-
bertas com folhas de ouro.
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Erfurt

Erfurt encanta seus visitantes com uma história de mais de 1200 anos 
que se refl ete no patrimônio bem conservado, nas magnífi cas casas 
patrícias e nas casas de enxaimel cuidadosamente reconstruídas, tes-
temunhas da importância da cidade durante a Idade Média. O incom-
parável conjunto monumental das igrejas Mariendom e Severikirche, 
o marco da cidade de Erfurt, constitui o cenário ideal para um dos 
mais fascinantes mercados de Natal da Alemanha.

24/11 até 22/12. 

Dom. a Qua.: 10h às 20h.
Qui.:  10h às 21h.
Sex. e Sáb.: 10h às 22h.

Quando 

E x p e r i m e n t e : 
Thüringer Bratwurst: de-
liciosa salsicha, produzi-
da há centenas de anos. 
Feita de carne de porco 
fi namente picada, carne 
bovina ou vitela. Tempe-
rada com sal, pimenta, co-
minho, manjerona e alho. 
Assada sobre o carvão e 
servida com mostarda.
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O mercado atrai cerca de dois milhões de visitan-
tes a cada ano. Comerciantes em mais de 200 bar-
racas e casinhas de madeira oferecem tudo o que 
pertence à época de Natal como produtos artesa-
nais da Turíngia - desde ornamentos de árvores de 
Natal até têxteis e uma vasta gama de cerâmica 
- bem como a arte popular da região de Erzgebir-
ge. Além disso, as conhecidas especialidades da 
Turíngia, como o Erfurter Schittchen (pão de frutas) 
e a Thüringer Bratwurst, não faltam no mercado 
de Natal.

As atrações são a árvore de Natal de 25 metros de 
altura, festivamente iluminada, a cena da nativida-
de com 14 fi guras de madeira esculpidas à mão e a 
pirâmide de Natal de 12 metros de altura.

Não deixe de ver

A referência mais antiga conhecida para uma salsi-
cha da Turíngia está localizada no Arquivo do Esta-
do da Turíngia em Rudolstadt, em uma transcrição 
de um projeto de lei de um convento de Arnstadt 
do ano de 1404. 

A receita mais antiga data de 1613 e é mantida no 
Arquivo do Estado em Weimar. O Livro de Culinária 
Turíngia de Erfurt “Thüringisch-Erfurtische Kochbu-
ch” de 1797, também menciona uma variedade de-
fumada.

Além do Mercado de Natal

A ponte de Krämer (Krämerbrücke), construída em 
pedra no século 13, com 120 metros de extensão 
e com 32 casas. 

As ruas e becos medievais próximos à ponte, com 
suas igrejas e encantadoras casas de enxaimel, 
não são apenas uma festa para os olhos, mas tam-
bém o local ideal para as compras de Natal.

Curiosidade

A Antiga Sinagoga (alemão: Alte Synagoge) em Er-
furt, no centro da Alemanha, é uma das sinagogas 
medievais mais preservadas da Europa. 

As partes mais antigas foram construídas no fi nal 
do século XI. A maioria do edifício é de cerca de 
1250 a 1320. Em 2015 foi proposta a sua inclusão 
na lista de Patrimônio Mundial da Unesco.
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Munique
Mercado 
Medieval

O Mercado Medieval ou Mittelaltermarkt, realizado na Wittelsbacher-
platz, tem uma atmosfera especial e temática, de uma época que co-
nhecemos apenas através de livros e fi lmes. Enquanto passeia pelo 
mercado, você encontra com bobos da corte, cavaleiros com suas 
armaduras, lindas donzelas, nobres com suas vestes ricas e cheias de 
detalhes, camponeses, o falcoeiro com suas aves de rapina e outros 
personagens da Idade Média.

23/11 até 24/12. Marienplatz
* Ainda a confi rmar as datas 
corretas para 2020.
Diariamente: 11h às 20h.

QuandoE x p e r i m e n t e : 
Glühwein, o vinho quen-
te com toques de cravo, 
canela  e especiarias. 
Uma bebida muito  típi-
ca, servida em lindas ca-
necas decoradas.  Esta 
caneca você encontra 
no mercado medieval.
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Você também poderá assistir apresentações musi-
cais, com instrumentos antigos; teatrais; de dança; 
de menestrel e de mágica. Malabaristas, equilibris-
tas e acrobatas atraem a atenção e surpreendem 
a todos com tanta habilidade. 
Não termina por aí, ferreiros, ourives, vidreiros, es-
cribas demonstram como realizavam suas profi s-
sões no passado. 
As barracas de madeira reproduzem a decoração 
rústica, característica daquela época e oferecem 
bebidas quentes, comidas típicas, inclusive ani-
mais de caça assados no fogo de chão, pães ar-
tesanais, doces, mel fresco, vestuário medieval, 
lembrancinhas feitas à mão e etc.

Não deixe de ver

O mais famoso Mercado de Natal de Munique está 
na Marienplatz, uma praça movimentada, cenário 
de festas, eventos, manifestações políticas e co-
memorações dos torcedores e do time Bayern de 
Munique pela conquista de títulos. 

O local recebeu este nome por causa do monu-
mento localizado no centro da praça, dedicado à 
Virgem Maria, padroeira da Baviera. Mariensäule 
ou Coluna de Maria foi erguida em 1638, a pedi-
do do rei Maximiliano I, em agradecimento ao fi m 
da ocupação sueca, durante a Guerra dos Trinta 
Anos. 
A praça também abriga outras construções que 
merecem destaque como, por exemplo:
Neues Rathaus – A nova prefeitura, em estilo ne-
ogótico, possui detalhes lindos, uma torre de 85 
metros decorada com um belo relógio, fi guras im-
portantes, gárgulas, mas o que sobressai é o Glo-
ckenspiel, localizado em sua fachada. 
Altes Rathaus – A antiga prefeitura foi construí-
da no século XIV e reconstruída após a Segunda 
Guerra Mundial. No local, funciona o museu do 
brinquedo, conhecido como Spielzeugmuseum.

Krampus Run, uma tradição de 500 anos.
O nome deriva da palavra alemã kralle, que 
signifi ca garra. 
É uma criatura que “cuida” de crianças mal-
vadas. 
No dia 10/12, 15-17h haverá o desfi le na Ma-
rienplatz. Confi ra!
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Onde estão os mercados e como ir

Frankfurt: O coração do mercado é a praça em 
frente à prefeitura (Römer), mas ele se estende até 
a beira do rio Meno (Mainkai), ao lado da ponte de 
ferro Eiserner Steg. 

Na praça Paulsplatz encontram-se a maioria das 
barracas de presentes, decorações, vinhos e um 
dos carrosséis. Ele continua pela Neue Kräme, 
Praça Liebfrauenberg, Liebfrauenstrasse, passa 
pela Zeil e termina na Hauptwache, em frente à 
igreja de Santa Catarina.  

Da estação central de Frankfurt (Hauptbahnhof) 
trens: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 e S9 até Hauptwa-
che ou metrô U4 e U5 até Dom/Römer. 

Höchst: O mercado acontece na praça Schloss-
platz.

De Frankfurt (Hbf), trem S1 direção Wiesbaden e 
S2 direção Niederhausen até Frankfurt-Höchst. Da 
estação de Höchst é só caminhar 10 minutos pela 
rua Antoniterstraße até a praça Schlossplatz.

Limburg: Neumarkt, Bahnhofstraße, Kornmarkt e 
Plötze.
 
Da Estação Central Frankfurt “Hbf” há trens fre-
quentes. De trem regional RB ou RE a viagem dura 
aproximadamente 1h30min.
 
Da estação de Limburg seguir direto pela Bahnho-
fstraße, passando pela praça Neumarkt até a Kor-
nmarkt.

Wiesbaden: Na praça Schlossplatz entre a Ra-
thaus, Marktkirche e o Standesamt.

Da estação central de Frankfurt (Hauptbahnhof) 
trens urbanos das linhas S1, S8 e S9 ou trem re-
gional RB10.

Erfurt: O mercado acontece na majestosa praça 
da catedral (Domplatz) até o mercado de peixe 
(Fischmarkt), na ponte Schlösserbrücke até a pra-
ça Wenigermarkt, e também na rua de comércio 
Anger até a praça Willy-Brandt-Platz, em frente à 
estação central (Hauptbahnhof).

Munique Medieval: Wittelsbacherplatz. O merca-
do acontece pertinho da estação do metrô Ode-
onsplatz.


