
Mercados de Natal
em Freiburg im Breisgau,

Estrasburgo, Colmar e Zurique

1 a 4 Dez 2022

Pensão completa

1.296 €

4 dias - 3 noites | Hotel ****

Especial Reservas
até 31 de Agosto

Desconto
70 € / Pessoa

S I N A P S A
Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins 

Vem viajar connosco!

Facilidade de pagamento

Para mais informações,
contacte o Sindicato:
T  | 222 076 620
M | geral@sinapsa.pt

im

Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Conhecida como a “cidade mais ensolarada da Alemanha”, a simpática Freiburg (Freiburg im Breisgau) é um 

daqueles destinos onde pode se tornar uma experiência inesquecível. Legítima representante do Estado de 

Baden-Württemberg – bem pertinho das fronteiras com França e Suíça – Freiburg atrai muitos visitantes 

devido ao seu centro histórico medieval repleto de construções góticas e por estar incrustada no meio das 

colinas da lendária Floresta Negra (Schwarzwald).



1.º Dia  –  LISBOA / ZURIQUE / BASEL / FREIBURG IMBREISGAU

Comparência no aeroporto de Lisboa cerca de duas horas antes da partida.

Formalidades de embarque assistidas pelo/a guia OASIS que acompanhará toda a viagem e partida no voo da TAP às 08h50 com 

destino a Zurique. Chegada a Zurique às 12h40 e assistência nas formalidades de desembarque e partida para Basel. Almoço em 

restaurante local e visita do centro da cidade a pé com guia local. Continuação até Freiburg.

Instalação no Hotel Landaus Blum Heuboden 4*. Jantar e alojamento.

Nota: Partidas do Porto sujeito a confirmação.

2.º Dia – FREIBURG IM BREISGAU

Pequeno-almoço no hotel e saída para visita a pé por Freiburg com guia local.

Visita à cidade com destaque a uma das principais atrações, Altstadt medieval, a cidade velha, onde casas geminadas alinham ruas de 

paralelepípedos entrecruzadas com pequenos riachos. Criados no século XIII para fornecer água potável aos habitantes da cidade, 

esses pequenos riachos são tão estreitos que se pode passar por cima deles. Embora a cidade velha de Freiburg tenha sido destruída 

durante a guerra, foi mais tarde, felizmente, meticulosamente reconstruída. Incrivelmente, a catedral medieval da cidade ou Münster, 

bem no meio da Altstadt, sobreviveu à guerra intacta. É uma bela catedral, conhecida pela sua torre gótica de 116 metros que se eleva 

acima da cidade.

Almoço em restaurante local. Tempo livre para visita do mercado de Natal. Jantar e alojamento no hotel.

3.º Dia  –  FREIBURG IM BREISGAU / ESTRASBURGO / COLMAR / FREIBURG IMBREISGAU

Pequeno-almoço no hotel e saída para ESTRASBURGO, onde faremos uma visita a pé com guia local.
Começamos pela Place Kléber passando pela Plaza de Gutenberg, depois visitaremos a Catedral de Estrasburgo com seu maravilhoso 

relógio astronómico e La Petite France com seus belos canais e ponte coberta entre outras coisas. Depois caminhamos sob La Petit 

France para ver a  onte e também a maravilhosa casa alsaciana de 1500 a 1600 anos e pequena paragem no lugar Benjamin Six para ver 

um barco a atravessar o canal.
Tempo livre para visita dos mercados de Natal. Almoço em restaurante local.
Continuação até Colmar para tempo livre para visita do Mercado de Natal.
Nas pitorescas ruas de Colmar, a sucessão de barracas, enfeites de Natal e luzes o envolverão na magia da época natalícia. Onde quer 

que olhe, ficará fascinado. É verdadeiramente o lugar para uma experiência de Natal genuinamente excepcional. Regresso a Freiburg, 

jantar e alojamento.

4.º Dia – FREIBURG IM BREISGAU / ZURIQUE / LISBOA

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar saída para Zurique. Visita panorâmica à maior  idade da Confederação Helvética, 

situada junto ao Lago Zurique e capital do Cantão com o mesmo nome. É o maior centro financeiro da Suíça, com uma magnífica vista 

para os alpes e  ma mistura única de atrações desde igrejas e palácios, às ruas comerciais. Zurique veste-se a rigor para receber a época 

natalícia. Aqui as luzes são apelidadas de Lucy, como na música Lucy in the Sky with Diamond, dos Beatles. O principal mercado de natal 

de Zurique situa-se na Estação de Comboios Central. O ponto alto deste mercado é a árvore com cerca de 50 metros de altura e que 

brilha com centenas de cristais Swarovski. Tempo livre para desfrutar deste fantástico Mercado de Natal. Almoço em restaurante local. 

Em hora a combinar transporte privativo para o aeroporto de Zurique. Formalidades de embarque e partida às 18h00 no voo da TAP 

com destino a Lisboa. Chegada às 19h50 ao aeroporto de Lisboa.

Preços p/ Pessoa Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês *

Em quarto duplo 1.188 € 108 € 1.296 € 162 €

Suplemento quarto individual 240 € 30 €

Especial Reservas
até 31 de Agosto

Desconto
70 € / Pessoa

* Possibilidade de pagamento em 8 mensalidades (31 de Agosto de 2022 a 31 de Março 2023) por cheques pré-datados.

Desconto válido para reservas até 31 de Agosto de 2022, com cheque ou cartão de débito.

Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins


