.nue

us
rism

tou

e/re

rg.d
rnbe

strie

du
isein

Bem-vindos
a Nuremberg
Nuremberg oferece condições ideais aos viajantes que visitam a Europa ou fazem uma viagem cultural, e também
a famílias e grupos de jovens:
Centro histórico agitado, generosas ruas de comércio,
museus fascinantes – do Museu Nacional Germânico passando pela Arte Contemporânea até pequenas coleções
particulares, e mais: eventos culturais e musicais ímpares
na Europa. Descubra Nuremberg, a cidade moderna que
conseguiu manter sua atmosfera medieval. Ficaremos felizes em recebê-lo!

Arte & Cultura
Nuremberg Cultural
• Centro Histórico
• Eventos Internacionais de Música e Cultura
• Teatro Nacional de Nuremberg
• Festas
• Museus fascinantes

Cidade Natalina de Nuremberg

Dicas para Famílias
Atividades para crianças:
• Museu dos Brinquedos
• Museu (Ferroviário) DB e Museu da Comunicação
• Jardim Zoológico de Nuremberg com um tanque de golfinhos
• Campo Experimental de Desenvolvimento Sensorial
• Playmobil-FunPark
• Tucherland

Dicas para Adolescentes
e Excursões Escolares
Descobrir a História – aula viva em Nuremberg
• Idade Média: Kaiserburg – Albrecht Dürer – Igrejas –
Muro da Cidade – Passagens Rochosas Históricas e Bunker
da Arte – Calabouços Medievais – Praças – Ruelas – Pontes
• Nacional Socialismo: Centro de Documentação e
Monumento dos Processos de Nuremberg com acompanhamento de um fórum de estudos – Rua dos Direitos Humanos
• Hospedagem: Os mais belos Albergues da Juventude da
Europa no Kaiserburg, A & O Hostel Nürnberg, City Hostel

Natal em Nuremberg
• o famoso mercado natalino de Nuremberg:
Christkindlesmarkt
• Natal das Crianças e Casa das Estrelas
• O Menino Anjo do Natal de Nuremberg
• Mercado das Parcerias Mercado das cidades-irmãs
• Concertos de Advento
• Exposições Natalinas

Responsabilidade histórica
De „Cidade dos Comícios do Partido“ a „Cidade da
Paz e dos Direitos Humanos“
• Centro de Documentação dos Comícios do Partido
• Monumento dos Processos de Nuremberg – Sala 600
• Rua dos Direitos Humanos
• Entrega do Prêmio Internacional de Direitos Humanos
de Nuremberg Responsabilidade Histórica

Shopping
Compras e diversão em Nuremberg
• uma das maiores zonas de pedestres da Europa
• Galeria comercial com arquitetura transparente
e Shopping Center
• Lojas exclusivas
• Artesanato no Pátio dos Artesãos
• Galerias de bijuterias e peças em ouro e prata

Rumo ao verde
Dicas de Passeios
• para amantes da natureza e esportistas: A Suíça
Franconiana e Floresta Steigerwald
• para amantes do vinho: vinícolas da Francônia
• para amantes da cultura: Rothenburg o.d.T. e cidades
do Patrimônio Mundial da UNESCO: Bamberg, Würzburg
e Bayreuth

Destaques culturais em Nuremberg
ION – Semana Internacional do Órgão
Música Sacra
Semana Internacional de Órgão em Nuremberg
ION –Música Sacra é um dos maiores e mais antigos festivais de música sacra em toda a Europa.

Chegada a Nuremberg & distâncias
Você chega rápido e fácil a Nuremberg:
• de carro ou ônibus
• de trem com a Deutsche Bahn, bahn.de
• de avião, airport-nuernberg.de
• de barco

ion-musica-sacra.de

Encontro dos Bardos
Durante três dias, a música do Encontro dos Bardos de todo o mundo ressoa gratuitamente. No
famoso festival, música mundial, blues, folk, soul
e pop se encontram. 70 bandas atraem os cerca
de 200.000 visitantes anuais do festival.
bardentreffen.de

Hamburgo
610 km
Hannover
470 km

Leipzig
280 km

Dresden
320 km

Düsseldorf
450 km

Festa do Centro Histórico de Nuremberg
A maior e, provavelmente, a mais bela festa
num centro histórico da Alemanha acontece
em Nuremberg. Cerca de 60 eventos culturais
e musicais aguardam os visitantes. O “Mercado
da Hospitalidade” oferece mimos culinários em
casinhas originais de madeira cheias de aconchego.

Berlin
430 km

Colônia
410 km

Praga
300 km

Frankfurt
230 km
Stuttgart
200 km
Munique
170 km

altstadtfest-nuernberg.de

Mercado de Natal (Christkindlesmarkt)
e Natal das Crianças
Todo ano, o famoso Mercado de Natal de Nuremberg começa na sexta-feira antes do primeiro
advento e encanta com a atmosfera do centro
histórico decorado para a festa.
Famílias com crianças encontram no Natal das
Crianças de Nuremberg uma grande alegria.
christkindlesmarkt.de

City-tour
• Passeios a pé ou de ônibus em 20 idiomas e para deficientes auditivos
• Passeios temáticos e com trajes históricos
Hotéis em Nuremberg e Fürth
• Indicação gratuita de hotéis
Nossos módulos

Os mais belos passeios
• Fürth, cidade vizinha de Nuremberg – A cidade com o trevo em seu
escudo é convincente, com seus mais de 2000 monumentos. O Museu
Judaico e o Antigo Cemitério Judaico dão um panorama da história da
comunidade judaica que moldou Fürth.
• Terra Vinícola da Francônia – A região vinícola da Francônia oferece
trilhas ideais entre os amplos vinhedos e várias oportunidades para
provar uma gota de bom vinho. Distância de cerca de 100 km.
• Terra da Cerveja dos Francônios – Na Francônia, concentra-se o
maior número de cervejarias do mundo. A melhor forma de conhecer a
Terra da Cerveja é a pé ou de bicicleta, provando os mais diversos tipos
de cerveja nas visitas às cervejarias. Distância: raio de cerca de 100 km.

• Módulos especiais de passeios de descobrimento com programas
de duração de meio dia ou dia inteiro
• para o Mercado de Natal: Passaporte de Natal de Nuremberg
Cartão Nuremberg + Fürth
• dois dias com entrada livre em todos os museus e atrações
• uso livre dos meios de transporte público
• condições especiais para operadoras de viagens
Todas as informações, imagens, vídeos e textos estão
disponíveis on-line:
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• Patrimônio Mundial da UNESCO – A partir de Nuremberg, pode-se
chegar às cidades do Patrimônio Mundial da UNESCO em viagens de
uma a uma hora e meia de duração: Weißenburg, Bamberg, Bayreuth,
Würzburg e Regensburg.

Nossos dados de contato

• Shopping nos outlets de grandes marcas na região metropolitana
Artigos Esportivos:
Outlets de fábrica da Adidas e Puma, em Herzogenaurach
Pães de Mel Schmidt: Loja de fábrica
Fabricantes regionais de produtos de papelaria: Mundo STAEDTLER, loja
de fábrica da Stabilo e Faber-Castell

Central de Congressos e Turismo de Nuremberg
Caixa Postal 4248, CEP: 90022
Nuremberg, Alemanha
Tel. +49 911 2336-118
sales@ctz-nuernberg.de
tourismus.nuernberg.de/reiseindustrie

