
Visita técnica a Muelheim, Alemanha 

– Informação adicional –  

12-14 Julho de 2010 

Viagem 
Cada participante deverá reservar e pagar directamente os voos. Voos sugeridos abaixo (2 opções). 

Opção A  

      - Lisboa - Dusseldorf a 12 de Julho  

      - Dusseldorf - Lisboa a 14 de Julho  

 

A viagem de comboio de Dusseldorf para Muelheim dura 

apenas 15 min., com comboios cada 10-15 min. (mapa de 

estações anexo)  

€ 4,5/pessoa (ou € 17,30 para 5 pessoas) (ida); Idem (volta) 

Opção B  

      saída de Lisboa 

- Lisboa - Frankfurt a 12 de Julho  

- Frankfurt - Lisboa a 14 de Julho  

      saída do Porto 

- Porto - Lisboa a 12 de Julho  

- Lisboa - Frankfurt a 12 de Julho  

- Frankfurt - Lisboa a 14 de Julho  

Comboio (ca. 2h)  

ou 

Transfer privativo (para mínimo de 35 pessoas) em 

autocarro de turismo, do aeroporto de Frankfurt para o 

Hotel em Muelheim, adequado aos horários dos voos. 

Preço por pessoa para ida e volta: € 50 (válido para um 

mínimo de 35 pessoas). 

Alojamento 
Cada participante deverá reservar e pagar directamente o alojamento. Sugere-se hotel abaixo, com 

tarifas especiais para esta visita, até 31 de Maio. Na reserva referir “PASt21”. 

Hotel Noy ( www.hotelnoy.de) 

Hotel Noy 

Schloßstraße 28-30 

45468 Mülheim an der Ruhr 

Deutschland 

 

 

 

Tel.: +49 (0)208 - 4505-0 

Fax: +49 (0)208 - 4505-300 

www.hotelnoy.de  |  info@hotelnoy.de 

Alojamento em quartos individuais 

€  67,00 por quarto individual e noite 

€  12,00 pequeno almoço por pessoa e dia 

€ 158,00 (1 pessoa, 2 noites) 

Alojamento em quartos duplos 

€  91,00 por quarto duplo e noite 

€  12,00 pequeno almoço por pessoa e dia 

€ 115,00 (1 pessoa, 2 noites) 

Despesas do grupo em Muelheim 
(valores não apurados) 

Dia 12 de Julho: Jantar do grupo  

Dia 13 de Julho: Autocarro para visitas à ETAR (manhã) e à ETA (tarde) (ca. € 12/pessoa) 

Almoço do grupo em Emschergenossenschaft 

Outras despesas em Muelheim 
(valores não apurados) 

Dia 13 de Julho: Jantar livre  

Dia 14 de Julho: Almoço do grupo no IWW (ca. € 10/pessoa)  

 


