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10 A 14 DE JUNHO 

INSCRIÇÕES ATÉ 20 DE MARÇO 

 

 



                    
 

5 Dias / 7 Refeições 
 
BERLIM 
Visita nocturna * Visita panorâmica da cidade * Passeio de Barco no rio Spree * Visita ao 
Museu de Pérgamo * Excursão a Postdam 
 

 

1º DIA MP 10/06 
PORTO ou LISBOA – BERLIM      
Comparência no aeroporto respectivo pelo menos com 2 horas antes da partida do voo 
indicado. Voos do Porto via Lisboa. Assistência nas Formalidades de embarque e partida com 
destino a Berlim. Chegada pelas 13H40. Encontro com o guia acompanhante e partida para 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. No final da visita transfer ao Hotel para Check in, Jantar e alojamento. 
 
2º DIA PC 11/06 
BERLIM “Divertida e Alegre” 
Pequeno-almoço. Partida para visita peatonal 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. No final desta visita, realização de um passeio de 
Barco pelo rio Spree, admirando a Ilha dos Museus, o Bairro de S. Nicolas, o Reichstag, etc. 
Almoço em restaurante local. De tarde, visita de Reichstagen (entrada incluída). Regresso ao 
Hotel para Jantar. Após este saída para uma visita noturna 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. Regresso ao hotel, 
Alojamento 
 
3º DIA PC 12/06 
BERLIM  
Pequeno-almoço. Visita do Museu de Pérgamo, este Museu é um dos cinco museus que fazem 
parte do conjunto de museus localizados na Ilha dos Museus. 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. É um dos 
Museus mais visitados em Berlim. Aqui encontra uma das colecções de arte antiga mais 
importante do mundo, com peças valiosas. Organizado em três seções distintas: a Colecção de 
Antiguidades Clássicas, o Museu do Antigo Oriente Médio e o Museu de Arte Islâmica. Aqui se 
destacam a Porta de Ishtar, e a Fachada de Mshatta e o Altar de Pergamo . Almoço em 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Messel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwig_Hoffmen&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Altar_de_P%C3%A9rgamo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1910
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_de_Ishtar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fachada_de_Mshatta


                    
restaurante local. Resto tarde livre para desfrutar de toda a magia desta importante cidade. 
Jantar e alojamento no hotel. 
 
4º DIA PC 13/06 
BERLIM 
Pequeno-almoço, Partida para uma 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, etc. Visita ao 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 com 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. Breve tempo livre na cidade de Potsdam com Almoço em restaurante local e 
regresso a Berlim. Jantar numa cervejaria típica e alojamento no Hotel 
 
5º DIA PA 14/06 
BERLIM – LISBOA/PORTO     
Pequeno-almoço. Transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo às 
14H25 com destino à sua cidade de origem, voos do Porto via Lisboa. Chegada.  
 

 

Preço, por pessoa, em quarto duplo (mínimo 20 participantes) 

 

 Partida 
Porto 

Partida 
Lisboa 

Preço Sócio 1160€ 1130€ 

Preço Não Sócio 1260€ 1230€ 

Suplemento para Quarto Individual  160€ 160€ 

 

 

Taxas de aeroporto incluídas, passíveis de alteração até 20 dias antes da partida 

 

Os preços incluem: 
 

 Voos base ida e volta em classe económica TAP – Taxas de aeroporto, segurança e 
combustíveis incluídas;   

 Autocarro privativo para todas as visitas e transferes; 
 Estadia conforme programa, em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet, 

hotéis categoria 4*; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_Mundial_da_Humanidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO


                    
 7 Refeições (3 jantares no Hotel regime buffet) + 3 almoços em restaurantes locais , 

com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos 
fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;  

 1 Jantar especial numa cervejaria típica berlinense com 1 cerveja incluída;    
 Guia acompanhante em língua portuguesa; 
 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 Flash Viagens; 
 Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia; 
 Assistência telefónica 24 horas; 
 Condições gerais de acordo com nossa programação Europa. 

 
Excluindo: 
 

 Bebidas, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços 
não indicados. 

 
 
NOTA:  
 
- O alojamento, realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo 
com hotéis indicados como previstos ou similares. 
A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não 
aconselhável para 3 adultos). Havendo hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os 
reservados para os circuitos serão sempre do tipo Standard.  
- Apenas é necessário o Bilhete de Identidade, documento com validade mínima de 6 meses à 
data da chegada do circuito. 
- Todos os menores de idade viajando sem os pais ou com apenas um deles, necessitam ainda 
de autorização oficial de viagem ao estrangeiro. 
 
 
Assistência 24 horas 

Serviço de acompanhamento do cliente 24 horas para ajudar a resolver todo o tipo de 

imprevisto. Este serviço permanente, é efectuado por um número de emergência em Portugal 

que com toda a logística existente, permite resolver, no momento qualquer problema. 

 

 

NOTA DO STI 

O STI não se responsabiliza por todo e qualquer incidente referente à viagem (desistências, 

cancelamentos, acidentes, ou outros). 

A verificar-se alguma ocorrência, deverá a mesma ser tratada diretamente com a Flash Viagens, 

prestador do serviço e responsável pela organização técnica da viagem. 

 

 



                    
 

 

 

PAGAMENTO 
ATÉ 8 PRESTAÇÕES 

 
 

 

 
 

20 DE MARÇO 
A 

20 DE OUTUBRO 
 

 
Enviar ADD para: 

social@stimpostos.pt  

 
PARTIDAS DO PORTO 

145€/cada 
 

PARTIDAS DE LISBOA 
141.25€/cada 
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