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DRESDEN, LEIPZIG & BERLIM
29 Maio a 04 Junho 2022

1º Dia – 29 Maio (Domingo) – Lisboa / Berlim / Dresden (aprox. 174 km)
Comparência no aeroporto de Lisboa às 06:00, para assistência nas formalidades de
embarque pelo guia-acompanhante OASIStravel que vos acompanhará durante toda a
viagem, em voo regular TAP, com destino a Berlim às 08:00. Chegada a Berlim às 12:25.
Assistência no desembarque e na recolha das bagagens. Almoço. Após almoço, partida em
direcção a Dresden. Chegada ao hotel. Assistência e distribuição dos quartos. Jantar e
alojamento no Penck Hotel Dresden 4*.

2º Dia – 30 Maio (Segunda-Feira) – Dresden
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da cidade de Dresden. Das visitas destacamos:
o Castelo Pillnitz em estilo barroco, constituído por três edifícios principais: o Riverside
Palace (Wasserpalais); o Palácio Superior (Bergpalais); e o Novo Palácio Neoclássico (Neues
Palais), o bairro “Neustadt”, Frauenkirche - Igreja de Nossa Senhora, completamente
devastada nos bombardeamentos de 13 de Fevereiro de 1945 e que passou os 45 anos da
ocupação soviética em ruínas. Só depois da queda do Muro de Berlim foi iniciado um
projeto de reconstrução, tendo sido concluída em 2005; passagem pelo “Fürstenzug” -
Conhecido como “Procissão dos Príncipes“, é o maior mural de porcelana do mundo com
mais de 100 metros de comprimento! A sua construção deve-se à comemoração dos 800
anos da dinastia Wettin em 1871; continuação para a “Hofkirche” - Catedral de Dresden
erigida em estilo barroco entre 1739 e 1755 pelo arquiteto italiano Gaetano Chiaveri;
passagem na “Augustusbrücke” - Ponte sobre o Rio Elba, foi projetada pelo arquiteto
alemão Wilhelm Kreis e construída entre 1907 e 1910. Visita do “Palácio Zwinger” - um
magnífico complexo barroco e o maior cartão-de-visita da cidade. Foi mandado construir
pelo “Rei Sol” da Saxónia “Augusto o Forte” no início do séc. XVIII. Durante as visitas,
almoço em restaurante local. Após as visitas, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia – 31 Maio (Terça-Feira) – Dresden / Leipzig / Berlim (aprox. 193 km)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar localmente, saída em direcção a Leipzig para
visita desta pitoresca cidade (aprox. 120 km). Durante o percurso realizaremos uma
paragem fotográfica, para apreciar o Castelo de Moritzburg (exterior) – este castelo
alemão em estilo barroco, está localizado na pequena cidade de Moritzburg, no Estado da
Saxónia. Construído entre 1542 e 1546, servia o propósito de alojamento de caça para
Duque Maurício da Saxónia. Continuação até Leipzig para visita da cidade, onde
destacamos a Igreja Thomaskirche (entrada incluída).

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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Almoço. Tempo livre para desfrutar desta cidade. Em hora a informar localmente, partida
em direcção a Berlim. Chegada ao Hotel Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz 4*,
Assistência e distribuição dos quartos. Jantar e alojamento.

4º Dia – 01 Junho (Quarta-Feira) – Berlim / Potsdam / Berlim
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita a Potsdam, passando pelo Lago Wannsee e
atravessando a Ponte Glienicker, mais conhecida pela “Ponte dos Espiões” pelas trocas de
espiões que aí se verificaram entre a União Soviética e os EUA durante a Guerra Fria.
Chegada a Portsdam, capital do estado de Brandenburg e antigo centro da Prússia, a curta
distância de Berlim e rodeada de bosques, belos lagos e com os seus palácios e jardins, que
fazem parte do Património da Humanidade pela UNESCO. Destacamos o bairro holandês e
o bairro russo “Alexandrowska”. O ponto alto do dia será a visita do interior do Palácio
Sanssouci. O Rei Frederico, o Grande, tinha a intenção de plantar um pomar e uma vinha às
portas de Potsdam. Em 1744 tinha um terraço desenhado para este propósito, mas devido
à excepcional vista do local, optou por fazer uma nova residência de verão, resultando
assim num novo palácio nestes belos jardins, de estilo barroco. Almoço em restaurante
local durante as visitas. No final da visita, regresso a Berlim. Jantar e alojamento.

5º Dia – 02 Junho (Quinta-Feira) – Berlim
Após o pequeno-almoço, saída para uma visita de dia inteiro a Berlim.
Cidade onde se mistura de forma sábia o antigo com o moderno, numa autêntica lição de
história e de urbanismo: os restos do muro "da vergonha“ e o famoso Check Point Charlie
(controlo fronteiriço entre as zonas americana e russa durante a ocupação). Visita do
Museu do Muro de Berlim (entrada incluída), que documenta a história do muro e as
diversas fugas e tentativas de fuga para o lado ocidental.
Destaque para o Reischtag (exterior), a Porta de Brandenburgo, a avenida principal com os
seus monumentais edifícios - Unter den Linden, a igreja memorial do Imperador Guilherme
- Gedächtniskirche - construída entre os anos de 1891 e 1895 por iniciativa do imperador
Wilhelm II, a igreja foi desenhada por Franz Schwechten em estilo neo-romano, visita do
Memorial do Holocausto. Durante as visitas passaremos ainda pela Kurfürstendamm,
principal avenida comercial de Berlin Oeste e pela Alexander Platz. Durante este dia
passaremos por alguns restos do Muro de Berlim que ainda se vão encontrando pela
cidade. Almoço em restaurante local durante as visitas.
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A visita de hoje incluirá ainda visita ao famoso Museu Pergamon, o mais famoso museu da
cidade, onde encontramos uma das mais importantes colecções de arte grega e romana do
mundo, bem como uma vasta colecção de peças da Mesopotâmia, Síria e Anatólia, e da
cultura islâmica, visita da Catedral de Berlim (entrada incluída) e um agradável passeio de
barco nos canais do centro histórico da cidade. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

6º Dia – 03 Junho (Sexta-Feira) – Berlim
Após o pequeno-almoço, continuação da visita de Berlim. Visita à Catedral de Berlim
(entrada incluída). Almoço durante as visitas. Durante a tarde, terão um tempo livre para
usufruírem da cidade livremente. Em hora a determinar localmente, saída para a subida à
famosa Torre da TV (Fernsehturm), o edifício mais alto de Berlim com 368 metros de altura
e com uma fantástica vista panorâmica sobre a cidade. Daqui seguiremos para um
agradável jantar de despedida numa típica cervejaria alemã. Regresso ao hotel e
alojamento.

7º Dia – 04 Junho (Sábado) – Berlim / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para visitas adicionais ou compras.
Passeio de barco nos canais no centro histórico de Berlim.
Almoço em restaurante local. Em hora a determinar localmente, transporte privado para o
aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e partida às 17:15 em voo regular
TAP. Chegada ao aeroporto de Lisboa às 19:50.

FIM DA VIAGEM

DATA VOO ORIGEM PARTIDA DESTINO CHEGADA

29 Maio TP 538 Lisboa 08:00 Berlim 12:25

04 Junho TP 535 Berlim 17:15 Lisboa 19:50

PLANO DE VOOS
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Preço por pessoa Valor Base Taxas Valor Total

Em quarto DUPLO 1.577 € 118 € 1.695 €

Suplemento em quarto 
INDIVIDUAL

255 €

Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Berlim / Lisboa, em classe económica em voos regulares TAP, com direito ao 

transporte de 1 peça de bagagem por pessoa (23Kg); 
✓ Taxas de embarque, segurança e aeroporto (118 € à data de 02/02/2022, valor a reconfirmar à data 

de emissão);
✓ Assistência e transporte privativo aeroporto / hotel / aeroporto; 
✓ 6 Noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similar, incluindo o pequeno-almoço diário; 
✓ Pensão Completa do almoço do 1º dia ao almoço do 7º dia, no total de 13 Refeições (incluindo água), 

incluindo 1 jantar numa típica cervejaria alemã;
✓ Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guias locais em português (ou espanhol);
✓ Entradas durante as visitas mencionadas:

Museu Pergamon em Berlim incluindo Das Panorama
Museu do Muro de Berlim
Catedral de Berlim
Torre da TV de Berlim
Palácio Zwinger em Dresden
Jardins Pillnitz em Dresden
Igreja de Thomaskirche em Leipzig
Palácio Sanssouci em Postdam
Passeio de barco nos canais no centro histórico de Berlim;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de
assistência, cancelamento e interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos
Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem OASIStravel contendo documentação da viagem e material informativo sobre os 
locais a visitar;

✓ Acompanhamento OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Taxas de serviço, hotelaria e Iva à taxa em vigor à data de 02/02/2022;
✓ Auriculares durante todo o circuito;
✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
ꭓ Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa e extras 

efectuados durante a estadia, tais como, bebidas nas refeições, telefonemas, mini-bar, bebidas 
consumidas durante as refeições, etc. 

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Cartão do Cidadão ou Passaporte válido.
✓ Certificado Digital de Vacinação Covid-19 e/ou teste PCR Negativo (informação a actualizar mais 

próximo da data de partida).
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Penck Hotel Dresden 4* 
+49 351 49220
Ostra-Allee 33, 

Dresden, Alemanha – 01067

Hotel Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz 4*
+49 30 23890

Alexanderpl. 7, 10178 Berlin, Alemanha
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

NOTA: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração
por parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por
outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva
Ficha de Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 30 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data
de elaboração do programa.
Condições de pagamento: Os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma: depósito mínimo de 60% à data da reserva + 20% do valor da 
viagem até 31 Março 2022 + restante pagamento até 30 Abril 2022. Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima 
mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas, aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 28 Fev.’22: 65€ por pessoa; de 1 Março a 24 Março’22: 30% do valor da viagem; de 25 Março a 
26 Abril’22: 75% do valor da viagem; a partir de 27 Abril’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem.
A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

OASIStravel – 02/02/2022

http://www.worldweather.wmo/

