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O conhecimento contido neste material provém de milhares 
de horas de estudo, pesquisa, ensino e prática da língua. 
Qualquer pessoa que, de alguma forma, tenha se sentido 
incomodada ou ofendida pelo conteúdo aqui contido pode 

entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail:

equipe@rhavicarneiro.com

Faremos questão de atendê-lo!

Guia completo para se virar 
na maior festa da Alemanha
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einleitung
Introdução

É muito provável que você já tenha 
ouvido falar desta festa muito 
tradicional da cultura alemã: 
a Oktoberfest. Ela é uma das 
festas mais populares do mundo e, 
há dezenas de anos, faz questão 
de trazer tudo o que há de melhor 
sobre a história, cultura e tradições 
da região da Baviera (Bayern), no 
sul da Alemanha. 

Se você pensa que essa é 
uma festa exclusiva para os 
cervejeiros, já vou avisando que 
há um universo incrível que vai 
muito além da cerveja. É possível 
mergulhar na cultura por meio das 
músicas, performances, danças, 
comidas típicas, jogos e muito 
mais. Qualquer um pode achar 
seu espacinho nesse festival!

Neste e-book, vamos mergulhar 
de cara nos detalhes e conhecer 
as melhores dicas para aproveitar 

essa festa como ninguém! Aqui, 
você vai encontrar tudo que 
precisa saber para se integrar 
totalmente nas comemorações! 

Para começar, que tal imaginarmos 
que nós já temos uma viagem 
marcada, juntos, para a próxima 
Oktoberfest? Nessa viagem, vou 
ser seu guia, para vivermos essa 
experiência ao máximo! 

Eu imagino que você possa ter 
várias dúvidas: “Tenho de reservar 
hotel? Quanto custa o ingresso? 
Eu tenho que beber cerveja? E a 
roupa típica, como funciona?”. 
Keine Sorge! Sem problemas, eu 
vou responder a essas e muitas 
outras possíveis perguntas!

Então venha comigo, que a nossa 
aventura pela maior festa típica 
alemã está só começando! 

Los geht’s!
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Zwischen 
der LIebe 
und dem 
BIer
Entre o amor 
e a cerveja
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Se focarmos em um estereótipo alemão, podemos imaginar 
que uma festa como a Oktoberfest tem seu foco todo na 
cerveja. De fato, a cerveja é um dos grandes motivos para 
as comemorações, mas, na verdade, é apenas uma das 
tradições, que começaram há centenas de anos.

A Oktoberfest se originou em Munique, por causa do 
casamento entre duas pessoas da realeza: o príncipe Ludwig 
I e a princesa Theresa. O ano era 1810 e o mês, outubro 
(daí o nome da festa Oktober = outubro, fest = festa). A 
comemoração do casamento foi uma grande corrida de 
cavalos em um espaço chamado Theresienwiese (nome 
que foi dado ao local em homenagem à princesa Theresa 
e que hoje é carinhosamente chamado de Wiesn). Na 
ocasião, foram convidadas diversas pessoas da cidade e a 
festa foi um sucesso, já que se repetiu nos anos seguintes e 
continua firme até hoje!

É curioso ver como a cerveja se tornou um dos maiores 
símbolos da Oktoberfest, já que ela só foi permitida na 
festa a partir de 1910! Atualmente, podemos encontrar 
diversas cervejarias muito famosas da região, que marcam 
presença todos os anos e se tornaram tradicionais durante 
os dias de evento.

Ok! Agora já sabemos um pouco sobre a história 
para vivenciarmos muito mais do que a cerveja na 
Oktoberfest, certo? Vamos nos preparar para a 
viagem?
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Vamos fazer as malas!

packen!

Lass uns
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A motivação para a viagem está a mil e, agora, 
precisamos nos organizar! Mas antes, uma 
pergunta: o que é muito importante para ter uma 
viagem bem planejada e sem stress? Zeit! Tempo! 
Por isso é importante fazer todas os preparativos 
com bastante antecedência. Você precisa reservar 
hotel, passagens, planejar os horários que irá 
participar do evento e até decidir se irá vestido 
com uma roupa típica.

Mas calma, não precisa se preocupar. Como eu sou 
muito precavido, já reservei nossas passagens e a 
estadia no hotel há um tempão! Isso, com certeza, 
nos faz economizar um bocado de dinheiro e nos 
garante uma viagem muito mais tranquila. 
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Para você entender um pouco mais sobre isso, a conversa 
com o Rezeptionist (recepcionista) foi mais ou menos assim:

R: Guten Tag! Hotel Neu München, was kann 
ich für Sie tun? 
Bom dia! Hotel Nova Munique, o que eu posso fazer pelo 
senhor?

H: Guten Tag! Ich möchte bitte ein 
Doppelzimmer mit Halbpension buchen.
Bom dia! Eu gostaria de reservar um quarto duplo com 
café da manhã.

R: Ach so, natürlich. Wann wäre es der Check-
in und Check-out?
Ah sim, claro. Quando seria o check-in e o check-out?

H: Wir werden am 17. September ankommen 
und der Check-out wäre am 24. September.
Nós vamos chegar no dia 17 de setembro, e o check-out 
seria no dia 24 de setembro.
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Depois dessa conversa com o Rezeptionist, você pode 
estar pensando que eu agendei em uma data errada, né? 
Como assim? Vamos para a Oktoberfest em setembro? 
Genau! Exatamente! A festa não tem uma data fixa (é 
como o Carnaval, no Brasil), mas começa, normalmente, 
a partir da segunda quinzena de setembro e se estende 
até outubro (e dura normalmente de duas a três semanas). 
O casamento real, que originou a festa, foi realizado em 
outubro, mas, devido às condições climáticas, a festa foi 
adiantada para meados de setembro. Ninguém merece 
congelar de frio numa festa tão incrível, né? 

R: Hmm, klar. Kommen Sie zum Oktoberfest?
Hmm, claro. O senhor vem para a Oktoberfest?

H: Stimmt! 
Isso!

R: Na gut. Möchten Sie Ihr Zimmer mit einem 
Doppelbett oder zwei Einzelbetten?
Muito bem. O senhor gostaria do quarto duplo com uma 
cama de casal ou duas camas de solteiro?

H: Mit zwei Einzelbetten, bitte. 
Com duas camas de solteiro, por favor.
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Fast 
da! Quase lá!
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Chegamos a Munique! Já conseguimos sentir que 
toda a cidade está em clima de festa. Dá para 
ver que os hotéis estão bem cheios, as pessoas 
animadas e o frio na barriga só aumenta! Está quase 
na hora de viver tudo que estamos planejando há 
um bom tempo. Mas, espera aí! Falta uma coisa 
bem importante, não é? As roupas típicas!
 
Não podemos vivenciar a Oktoberfest sem as 
roupas tradicionais, não é mesmo? Elas não são 
obrigatórias para entrar na festa, mas vão fazer a 
diferença nas fotos perfeitas que nós vamos tirar! 
Para sua sorte, há um tempinho, eu já pesquisei 
na internet uma loja de roupas típicas em Munique 
e reservei dois figurinos completos! As roupas não 
são muito baratas, mas valem muito a pena para 
nos sentirmos verdadeiros bávaros!
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Dirndl
A roupa feminina mais 
tradicional e cheia de detalhes 
é chamada de Dirndl e 
consiste em uma camisa (1), 
corpete (2), saia (3) e avental 
(4). É interessante prestarmos 
atenção no laço do avental, 
que carrega também algumas 
tradições! Se a mulher está com 
o laço do lado direito, significa 
que ela é comprometida. Se ela 
amarra o laço do lado esquerdo, 
está afim de uma paquera. 
As Kellnerinnen (garçonetes) 
também usam Dirndl durante 
a Oktoberfest, mas com o laço 
amarrado para trás, pois estão 
trabalhando e não à procura 
de um date, né? 

1

2

3

4
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Já  a roupa masculina  é  a tradicional 
Lederhose. Literalmente, são as 
calças de couro! A vestimenta típica 
de um bávaro consiste em um 
Trachtenhut (1), o chapéu alpino, 
uma camisa (2), as calças de couro 
com suspensório (3), e as meias (4), 
que cobrem toda a panturrilha.

Leder-
hose

1

2

3

4
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Feito! Já temos nossas roupas e agora temos que pensar 
como e quando vamos ao Wiesn. A primeira pergunta é: 
que horas você quer chegar à festa? Durante os dias úteis, 
as atrações abrem por volta das 10h30 da manhã. Nos 
dias de semana, o movimento é menor e é bem mais fácil 
conseguir um bom lugar para curtir o evento. Já nos fins 
de semana, a festa é mais longa: os espaços abrem às 9 
horas e só fecham às 23h, e é comum a galera chegar bem 
cedo e correr loucamente para garantir um lugar.

Antes de decidir sobre o horário, é importante saber 
alguns detalhes! Por exemplo: as crianças só podem ficar 
na festa até as 20 horas, e a música dentro das tendas 
só começa às 18h! Então, dependendo do seu humor e da 
sua disposição, você pode escolher um horário exato para 
chegar. De qualquer forma, para conseguir mesas com 
mais facilidade e aproveitar bem a festa, independente do 
dia, o ideal é chegar cedo.

O horário já está decidido e agora devemos pensar em 
como chegar! Nos arredores do Theresienwiese, há uma 
estação de U-Bahn (metrô) das linhas U4 e U5, que nos deixa 
praticamente dentro da Oktoberfest! Incrível, né? Mas, 
para aproveitar essa opção de transporte, você precisa 
estar sujeito a pegar um trem extremamente lotado. Se você 
não estiver disposto, que tal pegar um S-Bahn (trem) ou 
Straßenbahn (bonde) e descer um pouquinho mais longe? 
É preciso andar por uns 10 minutos até chegar no local da 
festa, mas poupa o estresse de um metrô lotado. Talvez 
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seja uma opção melhor! Por isso eu já garanti e comprei os 
nossos Tageskarte (bilhete diário) no próprio site da MVG 
(Münchner Verkehrsgesellschaft), a empresa de transporte 
público de Munique. Com essas passagens, nós podemos 
ir e voltar tranquilamente do local da festa!

Depois de estarmos vestidos a caráter, termos escolhido o 
horário ideal e pegado o melhor transporte, cá estamos, em 
frente à entrada do Wiesn! Tudo pronto para começar essa 
experiência fantástica. Mas, ops! Não comprei os ingressos! 
E agora? Keine Panik! Sem pânico, pois não precisamos 
comprá-los! A entrada na Oktoberfest é totalmente 
gratuita. Nós pagamos apenas o que consumirmos ou 
comprarmos! Super, oder?

Este é o momento! 
Hora de entrar.  
Vamos começar 
com o pé direito? 
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Endlich
auf dem

Fest!
Finalmente na festa!
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Aqui estamos! Finalmente, na Oktoberfest. Chegar cedo 
é o ideal, pois podemos aproveitar o desfile de abertura, 
que mostra carros alegóricos, bandas e apresentações 
incríveis do folclore bávaro. É um momento incrível, que 
vale muito a pena assistir e tirar um milhão de fotos para 
guardar com muito carinho! 

Depois dessa atração maravilhosa, temos de continuar 
com as comemorações. A primeira coisa é escolhermos 
uma Festhalle para ficar. Essas tendas, na verdade, são 
barracões enormes em que as pessoas ficam curtindo a 
festa. É importante te avisar que a cerveja só é vendida 
dentro dos Festhalle (por isso as pessoas correm para 
conseguir um lugar), e somente se você estiver em uma das 
mesas (não é possível consumir nada se você não tiver um 
lugar para sentar). Novamente, não se estresse! É possível 
fazer reservas online! Claro que eu já reservei os nossos 
lugares, direto com a administração de uma das tendas, 
há um bom tempo! Por isso temos nosso espaço garantido. 

Tradicionalmente, há 14 tendas na Oktoberfest. Elas 
foram criadas pelas cervejarias locais de Munique e são 
as mais diversas possíveis. Há tendas mais tradicionais, 
às quais costumam ir mais famílias (até com crianças!), 
bem como tendas mais agitadas, em que a galera vai 
para festar de verdade! Dentre as mais famosas, temos a 
Hofbräu-Festzelt, a Hacker-Festzelt, a Winzerer Fähndl 
e a Löwenbräu-Festzelt. Você também pode curtir a 
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festa em um Biergarten, que também são espaços para 
aproveitar as bebidas e comidas, mas, normalmente, são 
mais abertos do que as tendas. 

Como eu já disse, para aproveitarmos bem a festa, temos 
de ter nossos lugares em uma mesa. Mas não se engane, 
pois não vamos passar o tempo todo sentados! Em vários 
momentos, há brindes tradicionais em que a galera sobe 
nos bancos e começa a dançar e cantar juntos (só não é 
permitido subir em cima da mesa, ok?).

Se você gosta de cerveja, este é o momento perfeito para 
aproveitar essa legítima bebida bávara. Mas vá com calma! 
A cerveja na Oktoberfest é, tradicionalmente, mais forte 
do que o normal, por isso é bom tomar cuidado e moderar! 
O copo de cerveja custa em torno de 12 euros, é chamado 
de Maß e traz um litro da bebida. Sabia que, na Oktoberfest 
de 2014, foram bebidos 7,7 milhões de Maß? Isso significa 
7,7 milhões de litros! Cerveja pra caramba, né? Mas, claro, 
não é só de cerveja que se faz a Oktoberfest. Há uma 
enorme variedade de pratos típicos da Baviera que vale 
muito a pena experimentar! Se você quiser tomar outra 
coisa, não se preocupe! Há também uma bebida típica 
chamada Radler, que mistura cerveja com suco de limão, 
bem como diversos tipos de refrigerantes. Mas, antes de 
escolher o que pedir, que tal dar uma olhada no cardápio 
aqui embaixo?
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SpeiseKarte
Cardápio

Hendl
Esse é um dos pratos típicos mais comuns da 
Oktoberfest. É um frango assado, bem parecido 
com o galeto que temos no Brasil.

Haxen
Uma das outras especialidades da festa, é uma 
perna de porco assada, muito bem temperada! 

Weisswurst
Um tipo de salsicha branca muito comum na 
região da Baviera.
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Knodel
Um bolinho muito comum na Alemanha, que pode 
ser feito de batata, carne ou pão.

Steckerlfisch
Um peixe muito bem temperado assado no espeto.

Bretzel
Esse é um dos pratos mais tradicionais da festa: um 
pãozinho que, fora da Alemanha, é chamado de 
“Pretzel”. 

Spätzel
Uma massa típica do sul da Alemanha e Áustria, que 
se come com molho ou como acompanhamento.

Vegetarisches
Há diversos pratos vegetarianos disponíveis! Como 
medalhões de soja com molho, saladas de batata 
incríveis e hambúrgueres e crepes veganos!
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Depois de olhar o cardápio, é 
hora de pedir a comida, né? 
Vamos lá:

K: Guten Tag! Was darf es sein? 
Bom dia! O que vai ser?

B: Guten Tag! Ich hätte gern ein Weißbier und 
eine Bratwurst.
Bom dia! Eu gostaria de uma Weißbier e uma Bratwurst.

K: Bratwurst haben wir leider nicht mehr, nur 
Weisswurst.
Bratwurst nós não temos mais, infelizmente, apenas 
Weisswurst.

B: Ok. Passt schon! 
Ok. Pode ser!

K: Sonst noch was?
Mais alguma coisa?

B: Hmm. Mal denken. Auch eine Brezel, bitte.
Hmm. Deixe eu pensar. Um pretzel também, por favor.

K: Sehr gut. Ich bringe’s sofort!
Muito bem. Eu vou trazer imediatamente!
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A comida chegou, está com uma cara deliciosa e 
é hora de pagar pelo pedido. Se a sua opção de 
pagamento for com Karte (cartão), pode deixar 
que eu pago desta vez, ok? Na Oktoberfest, 
não aceitam cartão! Temos que pagar tudo com 
dinheiro (e, se for trocado, melhor ainda). Por isso, 
já saquei bastante dinheiro antes de entrarmos na 
tenda, para evitar sair e ir a um Automat (caixa 
eletrônico).

Lecker! A comida estava maravilhosa e a cerveja, 
mais ainda! Mas calma, que agora é a hora de pedir 
mais uma e começar a cantoria! É muito comum, em 
diversos momentos da festa, que todos comecem 
a cantar as músicas típicas e dançar juntos. Um 
ótimo momento para começar a fazer amizade 
com alguns alemães, não é? Sabe aquela história 
de que os alemães são fechados e é difícil fazer 
amizade com eles? Bom, no geral, é um pouco 
verdade, mas não aqui na Oktoberfest! 
Devido ao clima de festa (e também à 
cerveja), este é o ambiente perfeito 
para conhecer gente nova!
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K: Hi! Das Bier ist super, oder? 
Oi! A cerveja está ótima, né?

B: Stimmt! Das beste Bier in der Welt, nicht 
wahr?
Sim! A melhor cerveja do mundo, não é verdade?

K: Haha. Stimmt! Wie heißen Sie?
Haha. Sim! Como você se chama?

B: Ich heiße Tom und Sie? 
Eu me chamo Tom, e você?

K: Johann! Freut mich! Woher kommen Sie?
Johann! Prazer! De onde você vem?

B: Freut mich auch! Ich komme aus Brasilien. 
Wohnen Sie hier in München?
Prazer também! Eu sou do Brasil. Você mora em Munique?

K: Ja! Erstes Mal auf dem Oktoberfest?
Sim! Primeira vez na Oktoberfest?

B: Ja! Und ich werde sicher nächstes Jahr 
wiederkommen! 
Sim! E, com certeza, vou voltar no ano que vem!
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Das Ende einer

Reise?
O fim de uma jornada?
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O dia foi incrível, né? E, além de toda a tradição 
com as músicas, cerveja, culinária e o contato com 
os alemães, ainda tem muito o que fazer! Há um 
verdadeiro parque de diversões dentro do Wiesn, e 
você pode curtir diversos jogos e brinquedos, como 
montanha-russa, carrinho de bate-bate, roda-
gigante, tiro ao alvo e muito mais!

É hora de nos despedirmos desse dia incrível de 
Oktoberfest. Muitas cervejas bebidas, diversos pratos 
comidos, muitas amizades feitas. Mas calma! Esse foi 
apenas o primeiro dia de festa! Espero que, com essa 
viagem, você tenha sentido um gostinho do quão 
incrível é esse festival. Não é por pouca coisa que 
essa é uma das festas mais conhecidas do mundo! 
As comemorações, que se repetem há mais de 200 
anos, nos mostram que vale muito a pena conservar 
essas tradições!



// 30

Espero que você tenha gostado da 
nossa viagem, e que este e-book 
tenha te mostrado outras facetas 
da Oktoberfest! 

Deu para perceber como essa festa 
proporciona um ambiente incrível 
de imersão cultural, em que todos 
são convidados para festar como 
um verdadeiro bávaro por um dia? 
Nos vemos na próxima!

Bis bald!
Até logo!
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