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Lutero
500 Anos
da Reforma

ALEMANHA

Nesta viagem iremos visitar os locais relacionados com a vida deste homem extraordinário e controverso que, acima
de tudo, foi um reformador e que se
tornou numa personagem incontornável da História da Humanidade,
independentemente do juízo de
valor que cada um possa fazer da
sua obra.

1ºDIA – LISBOA /
BERLIM
Comparência
no
aeroporto 2 horas antes
da partida. Assistência às
formalidades de embarque
e partida no voo TAP às
09h10 com destino a Berlim.
Chegada
ao
Aeroporto
de Berlim às 13h40. Visita
panorâmica de Berlim com guia
local, incluindo a visita ao DHM
(Museu de História de Berlim). A
seguir a esta visita, check in e jantar
no Hotel Holiday Inn Alexanderplatz
4* ou similar. Alojamento.
2º DIA – BERLIM / WITTENBERG
Partida de autocarro de manhã para
Wittenberg onde estaremos um dia inteiro
para conhecer esta cidade, visitando:
Schlosskirchen; Casa de Lutero; Igreja de
Santa Maria; Casa de Philipp Melanchthon.
Lutero foi professor na Universidade de
Wittenberg desde 1508 e pregou na sua igreja
principal, em cuja porta afixou, em 1517, as
95 teses que foram as suas primeiras críticas
públicas à Igreja Romana. A cidade era
governada pelo príncipe-eleitor Frederico
III, grande colecionador de relíquias que se
converteu às pregações de Lutero e que foi
o seu primeiro grande protetor. Lutero está
sepultado na igreja de Wittenberg. Esta
cidade foi o primeiro centro do luteranismo,
pois em 1518 começou a receber pessoas
que vinham propositadamente para escutar
Lutero e ouvir as suas propostas. Almoço em
Wittenberg. Check in e Jantar no Ringhotel
Schwarzer Bär 4* ou similar. Alojamento.
3ªDIA – WITTENBERG / EISLEBEN /
MANSFELD / WITTENBERG
De manhã continuação da visita a
Wittenberg. Almoço em Eisleben. Visita às
cidades de Eisleben com especial destaque
para a casa onde Lutero nasceu e faleceu.,

e de Mansfeld, onde Lutero iniciou os seus
estudos. Regresso a Wittenberg. Jantar
num restaurante de recriação da época de
Lutero. Regresso ao hotel. Alojamento.
4º DIA – WITTENBERG / LEIPZIG / ERFURT
Partida de Wittenberg para Leipzig. Visita
panorâmica à cidade, em que Lutero manteve
discussões públicas, nomeadamente com o
franciscano Augustin von Alveld. Almoço
em Leipzig. A seguir à refeição, partida para
Erfurt. Check in e jantar no Radisson Blu
Hotel 4* ou similar, em Erfurt. Alojamento.
5º DIA – ERFURT / EISENACH / FRANKFURT
Visita a Erfurt, onde Lutero iniciou os
seus estudos universitários, entrou para o
Convento dos Agostinhos e foi ordenado
sacerdote. Visita a Eisenach, onde Lutero se
refugiou um ano no castelo de Wartburgo
depois da dieta de Worms, em que não
acatou a exigência do papa e do imperador
de se retratar das críticas ao papado. Foi
neste período de recolhimento que Lutero
iniciou a tradução da Bíblia para alemão.
Almoço em Eisenach. A seguir ao almoço,
partida para Frankfurt. Check in no Radisson
Blu Hotel 4* ou similar. Jantar de despedida
numa cervejaria alemã em Frankfurt.
6ºDIA– FRANKFURT / WORMS /
AEROPORTO DE FRANKFURT / LISBOA
Visita a Worms, a cidade onde se encontrou,
em Abril de 1521, com o imperador Carlos
V, na célebre dieta de Worms. Depois de
ter sido excomungado em Janeiro deste
ano, a reunião marcou a ruptura definitiva
entre Lutero e o Catolicismo, ao ser banido
pelo imperador através do édito de Worms,
assinado a 25 de Maio e que denunciava
Lutero como um herege. Almoço em
Worms. De tarde, partida de autocarro
para o Aeroporto de Frankfurt. O voo da
TAP parte ás 19h30 para Lisboa. Chegada a
Lisboa às 21h40.

17 A 22 JULHO 2017
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN

1.965 €

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

275 €

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de João Paulo Oliveira e Costa
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para
percurso Lisboa / Berlim e Frankfurt / Lisboa, em
voos regulares TAP Air Portugal com direito a 1 peça
de bagagem com 23 kg;
• 05 noites de alojamento em hotéis de 3 e 4
estrelas**** em regime de pensão completa
conforme descrito no programa;
• Acompanhamento por um colaborador Tryvel
durante toda a viagem;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais de expressão portuguesa ou inglesa
(conforme disponibilidade);
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível
no montante de 58,06 € (à data de 29.03.2017 – a
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da
documentação);
• Seguro Multiviagens.
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma
expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como
extras.
Em parceria com:

