
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Viva uma nova 
experiência 
cultural 
 

Roteiro dos Museus em 
Berlim + Bauhaus  
Viagem cultural a ser realizada de 
17 a 26 de junho de 2023, aberta 
ao público em geral.  
Atividade organizada pelas 
professoras e arquitetas da  
FAU  Mackenzie Patrícia Martins e  
Ana Paula Pontes, com a 
colaboração da professora e artista 
plástica Fanny Feigenson, 
responsáveis pelo Programa de 
Extensão Museus em Conexão. 
 

Com carinho,  

Simone Florêncio 
simone@adventureclub.com.br 
 

 

 

 

 

   

  
 



  
 
 

  

Roteiro dos Museus em Berlim + Bauhaus  
 
VIAGEM CULTURAL  
17 a 26 de junho de 2023 
 
APRESENTAÇÃO  
 
O Roteiro dos Museus em Berlim + Bauhaus é uma viagem cultural a ser realizada de 17 a 26 
de junho de 2023 e aberta ao público em geral. É uma atividade organizada pelas professoras e 
arquitetas da FAU Mackenzie Patrícia Pereira Martins e Ana Paula Pontes, com a colaboração 
da professora e artista plástica Fanny Feigenson Grinfeld, responsáveis pelo Programa de 
Extensão Museus em Conexão. 
 
UMA EXPERIÊNCIA CULTURAL IMERSIVA 
 
Com essa atividade cultural, os participantes terão a oportunidade de fazer uma imersão em 
museus e marcos arquitetônicos selecionados da cidade de Berlim e da Bauhaus, a partir de 
visitas em grupo acompanhadas pelas professoras e por educadores dos respectivos museus e 
instituições. 
 
Uma das premissas do Museus em Conexão é investigar o desenvolvimento da arquitetura de 
museus até o momento contemporâneo de maneira a instrumentalizar processos de projeto 
no contexto brasileiro. A cidade de Berlim concentra um grande número de instituições de 
referência na área de museus, apresentando-se como um ótimo estudo de caso para alimentar 
as reflexões e ações sobre os museus no Brasil. 
  
 
SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES: 
Grupo de 8 a 12 participantes 
 
O número de participantes deste roteiro é limitado devido a regras estabelecidas pela maioria 
dos museus, que buscam evitar aglomerações e permitir melhores condições para que tanto 
visitantes individuais quanto grupos possam ter uma boa experiência de visitação.  
 
Caso haja um número de interessados maior que de vagas disponíveis em nosso roteiro, 
selecionaremos os participantes levando em conta a participação prévia em atividades 
acadêmicas relacionadas ao Grupo Museus em Conexão, bem como a ordem de manifestação 
de interesse e de confirmação de inscrição.  
 
As professoras informarão em breve aos interessados uma data para uma reunião de 
esclarecimento de dúvidas sobre o roteiro elaborado e apresentado neste documento. Constam 
aqui também as informações sobre valores para trechos terrestre e estimativa de aéreo e 
recomendamos que o contato com a agência seja efetuado apenas após a confirmação da 
disponibilidade de vaga no grupo. 
 
Até breve! 
 
Ana Paula Pontes, Patrícia Martins e Fanny Grinfeld 
 

  



  
 
 

  

ROTEIRO PRELIMINAR:  
 
Desembarque: 17/6 (sábado)  

• Chegada em Berlim e Check-in no Hotel Greet Berlin Alexanderplatz a partir de 15h  
 

Dia 1: 18/6 (domingo)  
• Alte Nationalgalerie: Arte do Século XIX   
• Neues Museum: Antiguidade Clássica e Egípcia  

 
Dia 2: 19/6 (segunda)  

• Jewish Museum: Vida Judaica na Alemanha  
• Berlinische Galerie: Museu de Arte Moderna  
• Gropius Bau: Exposições de Arte Contemporânea  
• Topography of Terror: Instituições nazistas  

 
Dia 3: 20/6 (terça)  

• Viagem de trem à Dessau 
• Bauhaus Museum: Design e Acervo Bauhaus 
• Bauhaus Building: Edifícios da escola e alojamentos 

 
Dia 4: 21/6 (quarta)  

• Neue Nationalgalerie: Arte do Século XX  
• Gemäldegalerie: Pintura Européia dos Séculos XIII ao XVIII  
• Kupferstichkabinett: Arte em papel (desenhos e gravuras)  
• Philarmônica de Berlim  

 
Dia 5: 22/6 (quinta)  

• Scharf-Gerstenberg Collection: Arte Fantástica e Surrealismo  
• Brücke Museum: Arte do Expressionismo Alemão  
• Urban Nation: Arte Urbana Contemporânea  

 
Dia 6: 23/6 (sexta)  

• Reichstag: Sede do Parlamento Alemão   
• Portão de Brandemburgo: Portal da Cidade  
• Memorial aos Judeus Mortos da Europa  
• Tiergarten: Parque Urbano  
• Hansaviertel: Bairro Modernista (opcional) 

 
Dia 7: 24/6 (sábado)  

• KINDL Contemporary Art: Arte Contemporânea  
• Urban Spree: Centro Cultural  

 
Dia 8: 25/6 (domingo)  

• Hamburger Bahnhoff: Arte Contemporânea  
• Sammlung Boros: Arte Contemporânea em Antigo Bunker  
• KW Institute for Contemporary Art: Arte Contemporânea  

 
Dia 9: 26/7 (segunda)  

• Check-out até 12h  
 
OBS: A programação diária pode sofrer alteração em função da disponibilidade do agendamento 
das visitas guiadas nos museus. 
 



  
 
 

  

VALORES POR PESSOA – EM EURO 
 
HOTEL: Hotel Greet Berlin Alexanderplatz 
Valor por pessoa em apartamento Duplo - Premium Room com café da manhã:  
EUR 3.167,00 
 
Inclui: 

• Acompanhamento das 3 professoras em todas as atividades do roteiro; 
• Transfer in/Out Privativo Aeroporto >> Hotel >> Aeroporto (caso seja necessário); 
• 09 noites de hospedagem com café da manhã – Apartamentos Duplos; 
• Guided tours e tickets para os museus e instituições culturais acima descritos; 
• Acompanhamento e assistência de guia local/Brasileira especializada no destino, todos 

os dias da viagem; 
• Transporte para Dessau HBF - Trem Berlin – Dessau – Berlin;  
• Assistência 24 horas em nosso contato de emergência; 
• Seguro viagem internacional – EURO Assist - GTA Assist; 
• Certificado de participação para fins acadêmicos para alunos da FAU Mackenzie. 

 
Não inclui: 

• Trechos Aéreos internacionais (apresentados separadamente);  
• Almoço, jantar e lanches durante a viagem; 
• Transporte terrestre urbano.  

 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

• 30% de entrada à vista via transferência ou PIX e saldo em até 3x sem juros no cartão 
via link (cartão pessoa física emitidos no Brasil); 

• Desconto à vista: 5% de desconto. 
• Conversão do Euro no dia do pagamento. 

 

SUGESTÕES DE VÔOS: 
 

 
 
Valor estimado por pessoa, com franquia de 1 peça de 23kg de bagagem: US$ 1.693,00 + US$ 
253,00 de taxa de embarque + US$ 100,00 de taxa de emissão. O valor pode sofrer alteração até 
a data efetiva da emissão. 
 
Parcelamento: Em até 05x sem juros, cartões MC, DC, AX, VI e EL (disponível para Amadeus e 
Sabre), restrição de no mínimo USD 400 para parcelar, para rotas 70% online (LX e codeshare no 
exterior considera online). 
 
  



  
 
 

  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
Transportes em Berlim:  

• Trem Aeroporto Berlim – City center Berlim:  EUR 3,80 por pessoa /por trecho; 
• Metrô: Tarifas – Zona A-B: EUR  3,00 por pessoa 
• Pacote de 4 Tickets para 1 pessoa: EUR 9,40 
• Ticket valido por 24 horas: EUR 8,80 por pessoa 
• Grupo de 5 pessoas válido por 24 horas = EUR 25,50  



  
 
 

  

Por que escolher a Adventure Club? 

 

Garantias em tempos de pandemia 

Caso você não possa viajar por conta do momento que estamos vivendo fique tranquilo, daremos todo o 
auxílio: 
1) Você pode ter uma carta de crédito com o valor total pago em Reais; 
2) Você pode remarcar a sua viagem; 
3) Você pode pedir o reembolso (em alguns casos / consulte-nos para saber mais); 
4) Você também pode transformar o valor pago em pontos no Adventure Members. Dessa forma, você 
tem liberdade até mesmo de alterar o destino (em alguns casos / consulte-nos para saber mais). 

 
Adventure Members: Transforme pontos em novas experiências 

O Adventure Members nasceu com o propósito de manter os seus sonhos de viagens vivos! Ideal para 
quem ainda não sabe o destino ou data em que irá embarcar, mas já quer dar o primeiro passo.  
 
Depois que abrir a sua conta, você pode adquirir pontos e decidir como e quando usá-los sem pressa já 
eles não expiram. Outra vantagem de se tornar um membro do programa é a que, dependendo do plano 
escolhido, a sua carteira poderá render até 5% de pontos extras!  
 
Descubra aqui todas os benefícios do programa. 

 
Como você vai receber os seus vouchers 

A Adventure Club presa pela sustentabilidade e por isso adotou a ideia do Voucher Online. Ao optar por 
essa opção, você receberá seus vouchers através do aplicativo Axus Travel, totalmente gratuito e 
disponível para os sistemas Android e IOS.  Você terá todas as informações da sua viagem na palma das 
suas mãos durante a sua experiência – mesmo sem sinal de internet! 
 
Porém, se você preferir, poderá vir até a Adventure Club para tomar um café com a gente e retirar todo 
o seu material de viagem. Fale com nossos consultores para mais informações. 

 
Benefícios exclusivos 

Temos alguns parceiros que oferecem alguns benefícios exclusivos para nossos clientes! 
 

• 5% off nos produtos da Curtlo: marca brasileira que fabrica produtos e vestuários para os 
amantes da vida ao ar livre, de ótima qualidade e durabilidade, sem descuidar do meio ambiente. 
Você poderá garantir o desconto no valor total das compras realizadas no site usando o cupom 
exclusivo para os clientes da Adventure Club!  

 
• 10% off no aluguel de malas de viagem com a Rent a Bag:  malas da categoria premium com 4 

rodas, giro 360º, cadeado embutido e higienizadas. Opções de 18 a 32kgs com plano de locação 
por quantidade de dias da viagem.  

https://materiais.adventureclub.com.br/adventure-members


  
 
 

  

 
• Cashback de USD 15 após fazer a primeira remessa na Nomad: especialmente para nossos 

clientes que vão fazer uma viagem internacional, temos parceria com a primeira fintech que 
oferece conta digital em dólar para brasileiros. Ao abrir a sua conta você poderá aproveitar as 
melhores taxas para realizar as suas remessas de Câmbio, além de contar com cartão físico e 
digital para usar em suas viagens fora do Brasil. 

 
Fale com nossos consultores para mais informações. 

 
Responsabilidade social: nos ajude a ajudar! 

Estamos sempre muito atentos a roteiros e prestadores de serviço alinhados com questões ambientais, 
culturais e sociais, que provoquem o mínimo de impacto à natureza e insiram moradores locais nas 
atividades da região, social e economicamente.  
 
Ao comprar com a Adventure Club, você automaticamente contribui com uma causa social sem que tenha 
qualquer alteração no valor: nós é que destinamos, da nossa margem de lucro, uma cesta básica para 
alguma comunidade ao redor do Brasil. 
 

 

Algumas comunidades que ajudamos: 

• Condutores da Serra da Capivara, Piauí 
• Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós, Pará 
• Brigada Alto Pantanal, Pantanal 
• Escola Comunitária Maramar, Bahia 
• Fundação Almerinda Malaquias (FAM), Amazonas 
• Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós, Pará 
• Mina de Santa Rita, Minas Gerais 
• Projeto Morrinho, Rio de Janeiro 

Confira aqui todos as ações. 

 

 
A Adventure Club é carbon friendly 

Em parceria com a MOSS, uma Climate Tech com foco em serviços ambientais e atuação global, 
compensamos parcialmente nossas emissões de gases do efeito estufa e consequentemente apoiamos 
projetos de preservação de florestas nativas, reflorestamento e regeneração natural e agricultura 
regenerativa. Clique aqui e conheça todos os detalhes. 
 

 

 

 

 
 

https://materiais.adventureclub.com.br/adventure-members-comunidades
https://www.adventureclub.com.br/blog/voce-sabia-que-a-adventure-club-e-uma-empresa-carbon-friendly/
https://www.adventureclub.com.br/blog/voce-sabia-que-a-adventure-club-e-uma-empresa-carbon-friendly/
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