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GRUPO PRIMORDIAL 

DESCOBRINDO O NORTE DA ALEMANHA 
15 dias

5 DE SETEMBRO DE 2022

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos no balcão 
Lufthansa para embarque com destino a Hamburgo, com conexão 
imediata em Frankfurt. 
 

Chegada a Hamburgo, segunda maior cidade da Alemanha uma 
importante cidade portuária no norte da Alemanha. Recepção no 
aeroporto e traslado ao hotel. 

1º Dia  -  5 de Setembro 

    SÃO PAULO            FRANKFURT            HAMBURGO
2º Dia  -  6 de Setembro 

    HAMBURGO              

Com mais de 1000 anos de história, e muita riqueza trazida pelo comércio 
marítimo, Hamburgo atravessou os séculos com elegância. Visitaremos o 
centro histórico, o edifício da prefeitura que é um dos mais importantes 
da cidade. Em seguida, vamos à rua mais antiga de Hamburgo, 
Deichstrasse, que é um conjunto de casas estreitas do século XVII. 
Conhecida como “a cidade dos rios” por causa da quantidade de canais 
que atravessam a cidade, nos aproximaremos das margens do rio Elba 
para contemplar o maior porto da Alemanha e o segundo maior da 
Europa, atrás apenas do de Roterdã, na Holanda. Após, visita de barco 
pelos canais de Hamburgo, conheceremos fatos interessantes sobre a 
cidade enquanto navegamos pelo Speicherstadt, HafenCity, sob inúmeras 
pontes sobre o rio Elba e pelos movimentados terminais de contêineres. 
Café da manhã incluído. 

 
Saída para visita ao Castelo Glucksburg, considerado um dos mais 
importantes do Renascimento no Norte da Alemanha. É a sede da Casa 
de Glücksburg originalmente casa ducal, era usado pelos reis da 
Dinamarca como uma residência real. Os membros da família com o nome 
do Castelo Glücksburg tem parentesco com quase todas as dinastias da 
Europa. Café da manhã incluído. 

4º Dia  -  8 de Setembro 

HAMBURGO
3º Dia  -  7 de Setembro 

    HAMBURGO



Saída para Bremen, no caminho visitaremos a região de Altes Land, local 
onde se concentram o maior número de pomares na Alemanha, 
destacam-se as construções no estilo enxaimel (casas de tijolos vermelhos 
e madeira com telhados de colmo). Continuação até a charmosa cidade 
de Stade, onde conheceremos o Porto Velho, o Celeiro Sueco, as antigas 
fortificações. Conheceremos as igrejas góticas de St. Wihaldi do séc. XIV e 
a St. Cosmas Damiani, fundada em 1659. Continuação para Bremen. Café 
da manhã incluído. 

Bremen tem muito o que oferecer em história, arquitetura. Famosa pela 
história “Os Músicos de Bremen” dos irmãos Grimm, a cidade conta com 
diversas atrações. Iniciaremos pela praça do mercado, o coração de 
Bremen é uma das praças mais bonitas da Alemanha. Maravilhe-se com a 
prefeitura, tombada como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e a 
estátua de pedra de Roland, a escultura dos Músicos da Cidade de 
Bremen, onde tornou-se famosa em um conto de fadas dos Irmãos 
Grimm. Descubra Böttcherstraße, um beco de pedestres repleto de 
tradição onde os böttcher (coopers) costumavam fazer seus barris.  
Veremos os prédios históricos de tijolos vermelhos intercalados com a 
moderna arquitetura expressionista. Contemplaremos o pitoresco bairro 
de Schnoor, a parte mais antiga de Bremen. Tarde livre para atividades 
independentes. Café da manhã incluído.

6º Dia  -  10 de Setembro 

BREMEN

5º Dia  -  9 de Setembro 

    HAMBURGO  -  ALTES LAND  -  STADE  -  BREMEN

7º Dia  -  11 de Setembro 

    BREMEN  -  CELLE  -  BREMEN

Sairemos pela manhã rumo a Celle, considerada uma cidade de conto de 
Fadas. Foi conhecida como Ocelo, durante o período romano. Celle tem 
uma história milenar, castelo, ruas estreitas e um casario antigo, com uma 
arquitetura original. São cerca de 500 casas construídas pela técnica 
enxaimel. Faremos uma visita pelo charmoso centro histórico e 
visitaremos o castelo ducal (Herzogschloss), em estilo entre o 
renascimento e o barroco, situado à beira do pequeno rio Aller. Café da 
manhã incluído. 

8º Dia  -  12 de Setembro 

BREMEN  -  LUNENBURGO  -  LUBECK

Pela manhã, saída para Luneburg, uma pequena cidade com mais de 1000 
anos de história. A cidade foi uma das mais ricas da Alemanha na época 
da poderosa Liga Hanseática, por centralizar a comercialização do sal - 
período que deixou marcas profundas na arquitetura da cidade. Em nossa 
visita passaremos pela Prefeitura, com seus detalhes renascentistas; a 
Johnniskirche, com sua torre de 108m; a belíssima Michaeliskirche e o 
antigo porto. Após continuação para Lubeck. Café da manhã incluído.



A arquitetura consagrada de Lubeck   foi reconhecida pela UNESCO, que 
a declarou Patrimônio Histórico da Humanidade. A estrutura básica da 
cidade hanseática, consistindo principalmente em residências patrícias 
dos séculos XV e XVI, monumentos públicos (como o famoso portão de 
tijolo Holstentor), igrejas (como a de Santa Catarina) e armazéns de sal, 
permanece inalterada. Nosso passeio se iniciará com uma caminhada pelo 
Holstentor, porta de acesso ao centro medieval; o Buddenbrookhaus, 
onde nasceu Thomas Mann, ganhador do prêmio Nobel da literatura; a 
Marienkirsche, a igreja medieval mais alta construída com tijolos 
aparentes; a Petrikirsche, com sua imponente torre; a Catedral; a Antiga 
Prefeitura, uma das mais belas da Alemanha e o hospital medieval do 
Espírito Santo. Café da manhã incluído. 

Saída para cidade de Schwerin que pertencia à extinta Alemanha Oriental, 
mas sua história data do século X. O centro de Schwerin, ao contrário de 
muitas cidades alemãs, foi pouco atingido durante a Segunda Guerra 
Mundial e por isso ainda é possível caminhar por suas ruas e admirar 
lindas fachadas em diversos estilos: enxaimel (Fachwerkhäuser), 
neoclássico e até art nouveau (século XX). Alguns poucos prédios do 
período comunista também estão presentes, mas o que realmente 
impressiona são as construções dos nobres de Mecklenburg, como o 
Arsenal. Visita ao Schwerin Schloss, um castelo, construído em uma ilha 
sobre o lago, com uma mescla de estilos arquitetônicos em suas torres e 
domos. Veremos ainda, o pitoresco bairro de Schelfstadt, com suas 
edificações históricas. Café da manhã incluído. 

10º Dia  -  14 de Setembro 

LUBECK  -  SCHWERIN  -  LUBECK
9º Dia  -  13 de Setembro 

    LUBECK

11º Dia  -  15 de Setembro 

    LUBECK  -  WISMAR  -  BERLIN

Saida em direção a Wismar que preserva marcos arquitetônicos 
magníficos. Em nosso passeio, conheceremos: a Praça do Mercado, com 
um pavilhão renascentista holandês; a Alter Schwede, ostentando um 
frontão de tijolos em estilo gótico; o Fürstenhof, residência dos príncipes 
de Weimar e a Nikolaikirsche, uma pérola da arquitetura religiosa. 
Veremos ainda o Wassertor, um dos cinco portões da cidade; a área de 
Lohberg, com seu casario colorido e o Alter Hefen, o antigo porto. 
Continuação em direção à Berlin. Café da manhã incluído. 

12º Dia  -  16 de Setembro 

BERLIN

Saída para visita de dia completo a Berlin. Passaremos pelo Portão de 
Brandemburgo, marco da divisão da cidade durante a Guerra Fria. Na ex-
Berlin Oriental, visitaremos a Gendarmenmarkt, a Potsdamerplaz e o 
Pergamon Museum, dono de um riquíssimo acervo. Passaremos pela 
famosa Avenida Unter Den Linden, a Universidade Humboldt, a Opera de 
Berlin, Alexanderplatz e o bairro de Nikolaiviertel, onde a Berlin dos anos 
30 foi reconstruída. Na ex-Berlin Ocidental, percorreremos o 
Kurfurstendamm (o coração da cidade), onde se encontra o Reichstag, o 
parlamento da Alemanha. À tarde, continuaremos nosso passeio com 
destino a Potsdam, capital do Estado de Brandemburgo, onde visitaremos 
o Parque Sanssouci, palácio de verão construído pelo imperador alemão 
Frederico II, grande estadista militar e popularmente conhecido como 
“Fritz” pelos seus súditos. Os diversos palácios do parque são 
considerados Patrimônio Cultural da Humanidade. Café da manhã 
incluído.



Dia livre para desfrutar desta cidade tão cosmopolita e conhecer seus 
inúmeros museus e acervos culturais, ou simplesmente para fazer algumas 
compras. Café da manhã incluído. 

Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Berlin para embarque 
com destino à São Paulo, conexão imediata em Frankfurt.  Café da manhã 
incluído. 

14º Dia  -  18 de Setembro 

BERLIN            SÃO PAULO
13º Dia  -  17 de Setembro 

    BERLIN

15º Dia  -  19 de Setembro 

    SÃO PAULO

Chegada e fim dos nossos serviços. 
Obrigado(a) por viajar com a Primordial. 



Acompanhamento de um guia operacional desde o Brasil.  
 
Passagem aérea em classe econômica voando pela 
Lufthansa 

Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com café da 
manhã buffet. 

Todos os passeios descriminados no roteiro. 

Guias locais em espanhol ou português (conforme 
disponibilidade). 

Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar 
condicionado. 

Seguro viagem Internacional - Consulte* 

Gorjetas para carregadores nos hotéis (1 mala por pessoa) 

Kit viagem elaborado especialmente para o grupo 

Hamburgo 

Bremen 

Luebeck 

Berlin 

Westing Hamburg ou similar 

Atlantic Grand Hotel Bremen ou similar 

Radisson Blue Senator ou similar 

Westing Grand Berlin ou similar 

Aéreo e Terrestre: 
Preço por pessoa 

Apartamento Duplo ou Triplo: 
EUR 4.990,00 

Apartamento Single: 
EUR 6.190,00 

Taxas de Embarque: 
EUR 190,00 

Documentos necessários: 

Passaporte: Original com validade mínima de 6 meses. 

*Seguro Viagem:  
Passageiros Acima de 65 anos, favor nos consultar  
sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura 

Promoção para reservas  
antecipadas 

10X SEM JUROS

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

HOTÉIS PREVISTOS 
Categoria Primeira Superior

COVID-19 
Favor nos consultar sobre as informações atualizadas referentes aos 

protocolos sobre a COVID19 para viajantes, como  obrigatoriedade de 
vacinas, testes de PCR´s entre outros.  

Todos esses documentos e taxas/PCR´s necessários na ocasião do embarque 
são de responsabilidade do passageiro. 

Informações e Reservas:  
(11) 3257-1667 

www.primordialoperadora.com.br 
contato@primordialturismo.com.br 

  
22 anos 

Primordial Operadora e Turismo
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