
GARANTIMOS
Guia de Língua

Portuguesa (grupos)

na maioria dos destinos

Conheça a cultura da Europa e do Mundo, através de seus rios mais emblemáticos!
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PREÇOS EM

EUROS

Tours em Cruzeiros Fluviais
pelaEUROPAe outros

do
Mundo

www.politourslatinoamerica.com

com a garantia da

Iate pela Costa Croata Mega Veleiros pelo Adriático
Mega Iate pela Islândia Cruzeiros por Cuba, Alaska, Canadá,
América do sul, Indochina, Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico

Cruzeiros
marítimos

• MAAS E ESCALDA (P. Baixos e Bélgica)

• DANÚBIO (Áustria, Eslováquia e Hungria)

• RENO E MOSELA (Alemanha e França)

• DOURO (Portugal)

• RÓDANO (França)

• VOLGA (Rússia)
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) 2 a 11 Índice - Venda Antecipada - Nossa Frota Fluvial - ¿Por que escolher Politours River Cruises?- Vantagens únicas e exclusivas

dos Cruzeiros Politours River Cruises - Calendário de Cruzeiros pelos rios europeus. 

Países Baixos/Bélgica

12 a 17 Grande Cruzeiro da Bélgica (Flandres) e Países Baixos - MS Switzerland II
Itinerário: Amsterdã, Rotterdã, Middelburg, Gante, Antuérpia, Bruxelas (ou VV) 8 dias desde 1.209 €

Áustria/Eslováquia/Hungria

18 a 23 Grande Cruzeiro pelo Danúbio - MS Swiss Diamond
Itinerário: Linz, Melk, Dürnstein, Viena, Bratislava, Esztergom, Budapeste (ou VV) 8 dias desde 1.355 €

Alemanha/França

24 a 29 Grande Cruzeiro pelo Reno e Mosela - MS Swiss Pearl
Itinerário: Colônia, Bonn, Linz, Cochem, Coblenza, Boppard, Rüdesheim, Maguncia,
Worms, Spira, Estrasburgo (ou VV) 8 dias desde 1.339 €

Grande Cruzeiro pelo Europa

30 a 35 Grande Cruzeiro pelo Reno, o Meno e o Danúbio - MS Swiss Crystal
Itinerário: Amsterdã, Utrech, Düsseldorf, Colônia, St. Goarshausen, Miltenberg,
Wertheim, Würzburg, Bamberg, Kelheim, Regensburg, Passau, Linz, Melk, Dürnstein,
Viena, Bratislava, Budapeste (ou VV) 15 dias desde 2.980 €

França

36 a 39 Cruzeiro pelo Ródano e Saona (França) - MS Bijou du Rhône
Itinerário: Lyon, Chalon-Sur-Saône, Macon, Trévoux, Viviers, Arlés, Avignon, Lyon 8 dias desde 1.160 €

Portugal

40 a 43 Cruzeiro pelo Douro (Portugal) - MS Douro Cruiser
Itinerário: Porto, Entre-os-Rios, Régua, Pinhâo, Vega de Terón, Barca d’Alva, Porto 8 dias desde 1.070 €

Rússia (Volga)

44 a 49 Grande Cruzeiro da Rússia - MS Tchaikovski
Itinerário: Moscou, Uglich, Goritsy, Kizhi, Mandroga, São Petersburgo (ou VV) 11 dias desde 1.795 €

50 e 51 A Grande Rota do Volga até Mar de Azov e Caspio (A Rússia Profunda)
Itinerário: Rostov on Don, Starocherkarskaya, Volgogrado (Stalingrado), Astracán,
Samara, Kazan, Nizhny Novgorod, Kostroma, Yaroslavl, Uglich, Moscú (ou VV) 17 dias desde 2.065 €

52 e 53 Notas gerais e informação útil sobre os cruzeiros russos

Outras rotas da Europa (Espanha/Portugal)

54 Cruzeiro Andaluzia ao Completo (Espanha)
Itinerário: Sevilha, Cádiz, Porto de Santa Maria, Sanlúcar de Barrameda, Sevilha 8 dias desde 1.375 €

55 Cruzeiro pelo Douro (Portugal): Porto, Vale do Douro e Salamanca
Itinerário: Porto, Régua, Barca d’Alva, Vega de Terón, Ferradosa, Pinhão, Porto 8 dias desde 1.210 €

56 e 57 Informações - Condições Particulares - Notas importantes

Egito

58 e 59 Egito Fluvial
Itinerário: Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor, Cairo 8 dias desde 490 €

Vietnã/Camboja

60 e 61 Cruzeiro pelo rio Mekong - RV Mekong Prestige II
Itinerário: Ho Chi Minh, My Tho, Cai Be, Vinh long, Sa Dec, Chau Doc, Phnom Penh, 8 dias desde 1.835 €
Koh Chen, Kampong Tralach, Kampong Chhang, Tonle Sap, Siem Reap (ou VV)

Cruzeiros Fluviais 2017

Os Cruzeiros com estes símbolos estão fretados total-
mente ou parcialmente com exclusividade pela Politours

Descarregue
todo o
folheto
em PDF
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Cruzeiros Marítimos
62 e 63 Apresentação e condições

Croácia

64 a 67 Tour em Cruzeiro-Iate pelas Ilhas Dálmatas - MY Le Cordea
Itinerário: Dubrovnik, Mljet, Korcula, Hvar, Bol, Split, Trogir, Sibenik, 8 dias desde 1.240 €

PN Ilhas Kornati, Telascica, Zadar (ou VV)

Mega-Veleiros e Mega-Iates

68 e 69 Mega-Veleiro MS PANORAMA
- Odisseia do Adriático: Croácia, Montenegro, Grecia e Albânia 9 dias desde 2.370 €
- Costa Dálmata: Croácia e Montenegro

70 e 71 Mega-Iate MY CALLISTO - Cruzeiro da Islândia
Itinerário: Reykjavik, Heimaey, Islas Westmann, Borgarnes, Bildudalur, 
Isafjordur, Siglufjordur, Husavik, Akureyri (ou VV) 8 dias desde 2.560 €

Cruzeiro com Celestyal Cruises

72 e 73 Barco Celestyal Crystal - Cruzeiro Cubano + Jamaica
Itinerário: Havana, Punta Francés (Ilha da Juventude), Cienfuegos, 8 dias desde 1.249 €
Montego Bay (Jamaica), Santiago de Cuba, Havana

Cruzeiros con Holland America Line

74 e 75 Cruzeiro de Alaska (Canadá Costa Leste) 8 dias desde 440 €

76 e 77 Cruzeiro Canadá e Nueva Inglaterra: Ilhas da Costa Leste 8 dias desde 795 €

78 e 79 Cruzeiros Cone Sul da América do Sul: Chile, Uruguai e Argentina 15 dias desde 1.375 €

80 e 81 Gran Indochina 15 dias desde 830 €

82 e 83 Austrália e Nueva Zelândia 15 dias desde 1.790 €

84 e 85 Ilhas/Tesouros do Pacífico 14 dias desde 1.570 €

Poli-Vantagens - Condições Gerais - Nossos Seguros (ver páginas 134 e 135 “Tours Internacionais”)

DESCONTOS POR VENDA ANTECIPADA
5% reservando 75 dias antes da data de saída

(págs. 10 a 51 e 64 a 67)

Os Cruzeiros com este
símbolo têm “Desconto”
por Venda Antecipada(*)

Venda Antecipada
Aproveite os nossos descontos !

porem nãu durma, já que são “Lugares Limitados”

*Sem restrições de data e aplicável durante todo o ano 2017.
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4Outras Vantagems
- Preço garantido e protegido:
Qualquer eventual aumento
posterior à data da sua reserva,
o preço não lhe afeta.

- Assistência local.

(*) Condições de pagamentos com Venda Antecipada:
- 50% do valor PVP (descontada bonificação) na data da confirmação da reserva.
- 50% restante 30 dias antes da data de saída.

Estes descontos não são cumuláveis; Lugares limitados;
Estes são os descontos genéricos. Não são aplicáveis em
todos os barcos. Consultar em cada caso.

DESCONTOS A GRUPOS/FAMÍLIAS
10% para grupos 10 a 20 pessoas, sobre preços publicados. (Consultar para grupos superiores).
- Famílias ou grupos 5, 7 ou 9 pessoas: 1 cabine individual não pagará o suplemento de 60%.
- Grupos de 20 a 40 pessoas têm preços especiales.

DESCONTOS PERMANENTES
5% maiores de 60 anos; 20% desconto para a 3ª pessoa adulta em cabine tripla.

DESCONTOS CRIANÇAS
Menores de 2 anos Grátis! (compartilhando cabine com 2 adultos).

50% para crianças de 2 a 11 anos (en cabine tripla compartilhando cabine com 2 adultos
e/ou compartilhando cabine dupla com 1 adulto).
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M.S. SWITZERLAND II ••••

NOSSA

n  Todas as cabines são exteriores
com janela panorâmica, dispõem
de ar condicionado, televisão,
rádio, frigobar, cofre, secador de
cabelo e ducha/WC independente.

n  Conta com recepção, boutique,
salão e bar panorâmico, solário e
biblioteca.

(mais informação nas págs. 12 a 17)

       Caraterísticas

           Construído  1991
 Última renovação  2015
       Comprimento  101,10 m
                Largura  11,20 m
                  Decks  3
           Camarotes  55
          Capacidade  110 passageiros
    Idioma a bordo  Espanhol e
                              multilingue

FROTA FLUVIAL

BÉLGICA e P. BAIXOS
Maas e Escalda

M.S. SWISS DIAMOND ••••

DANÚBIO n  Todas as cabines são exteriores
com janela panorâmica, dispõem de
ar condicionado, televisão, rádio, fri-
gobar, cofre, secador de cabelo e
ducha/WC independente.

n  Conta com recepção, boutique,
salão e bar panorâmico, áerea de
Spa com banho turco e sauna,
jacuzzi exterior, solário e sala de
leitura.

(mais informação nas págs. 18 a 23)

       Caraterísticas

           Construído  1996
Última renovação  2006
       Comprimento  101 m
                Largura  11,40 m
                 Calado  1,30 m
                  Decks  3
           Camarotes  61
          Capacidade  123 passageiros
    Idioma a bordo  Espanhol e
                              multilingue

M.S. SWISS PEARL ••••Sup

RENO e Mosela n  Todas as cabines são exteriores com
janela panorâmica, dispõem de ar
condicionado, televisão, rádio, frigo-
bar, cofre, secador de cabelo e
ducha/WC independente.

n  Conta com recepção, boutique,
salão e bar panorâmico, sauna,
jacuzzi exterior, solário e sala de
leitura.

(mais informação nas págs. 24 a 29)

       Caraterísticas

           Construído  1993
Última renovação  2012
       Comprimento  110 m
                Largura  11,40 m
                 Calado  1,30 m
                  Decks  3
           Camarotes  62
          Capacidade  123 passageiros
    Idioma a bordo  Espanhol e
                              multilingue

M.S. SWISS CRYSTAL ••••

Grande Cruzeiro
pela EUROPA

n  Todas as cabines são exteriores com
janela panorâmica, dispõem de ar
condicionado, televisão, rádio, frigo-
bar, cofre, secador de cabelo e
ducha/WC independente.

n  Conta com recepção, boutique,
salão e bar panorâmico, sauna,
jacuzzi exterior, solário e sala de
leitura.

(mais informação nas págs. 30 a 35)

       Caraterísticas

           Construído  1995
Última renovação  2007
       Comprimento  101 m
                Largura  11,40 m
                  Decks  3
           Camarotes  63
          Capacidade  125 passageiros
    Idioma a bordo  Espanhol e
                              multilingue
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Os Cruzeiros com este símbolo significa que estão
total ou parcialmente fretados pela Politours

M.S. DOURO CRUISER OUTROS CRUZEIROS••••Sup
n  Todas as cabines são exteriores

com varanda francesa ou janela
(segundo o Deck), ar condiciona-
do, televisão, secador de cabelo,
cofre e ducha/WC independente.

n  Conta com recepção, bar panorâ-
mico, restaurante, sala de leitura
e solário.

(mais informação nas págs. 40 a 43)
- Andaluzia ao Completo (pág. 54)
- Porto, Vale do Douro e Salamanca (pág. 55)
- França: Cruzeiro Burdeos e as Maravilhas da
Garona e Dordogne (rogamos consultar)

MS Bellissima /MS Maxima / MS Viktoria
- Cruzeiros pelo Danúbio (rogamos consultar)

PORTUGAL
Douro

M.S. BIJOU DU RHÔNE ••••Sup

FRANÇA n  Todas as cabines são exteriores
com janela, ar condicionado, tele-
visão, secador de cabelo, cofre e
ducha/WC independente.

n  Conta com recepção, salão e bar
panorâmico, restaurante, solário e
sala de leitura.

(mais informação nas págs. 36 a 39)

       Caraterísticas

           Construído  2001
       Comprimento  114,30 m
                Largura  11,40 m
                  Decks  3
           Camarotes  75
          Capacidade  170 passageiros
            Tripulação  40 (aprox.)
    Idioma a bordo  Inglês e
                              alemão

Rôdano e Saona

M.S. TCHAIKOVSKI ••••Sup

RÚSSIA n  Todas as cabines são exteriores
com grande janela, ar condiciona-
do, televisão, telefone, cofre, armá-
rio e ducha/WC independente.

n  Conta com recepção, boutique,
salão e bar panorâmico, restauran-
te, sala de leitura, enfermería e
solário.

(mais informação nas págs. 44 a 49)

       Caraterísticas

                Projeto  301
Última renovação  2013
           Tonelagem  3.846 t
         Comrimento  125 m
                Largura  16,70 m
                 Calado  2,80 m
                  Decks  4
           Camarotes  108
          Capacidade  205 pasajeros
    Idioma a bordo  Espanhol e
                              frances

Volga e outros rios,
canais e lagos

Cruzeiros do Grande Volga (15, 17 ou 19 dias) MS Alexander Borodin / MS General Lavrinenkov (mais informação nas páginas 50 e 51)
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• Porque significa: dedicação esmerada e qualidade
constatada em todos os níveis.

• Pela garantia que POLITOURS oferece com seus 43 anos
de história. Máxima confiança e segurança de uma
companhia dedicada a organizar Cruzeiros fluviais com
exclusividade há 15 anos.

• Pelo profissionalismo do pessoal da , graças
a sua longa experiência navegando pelos los rios euro peus,
oferecendo um serviço requintado.

• Porque o fretamento do Cruzeiro com exclusividade
permite organizar a vida a bordo do barco de acordo com
os gostos e horários hispânicos. Bom ambiente e alegria.

• Porque asegura 100% as saídas en língua
espanhola nos Cruzeiros fretados total ou parcialmente
(+20p.) nos rios europeus.

• Porque os passeios da são projetados e seleciona-
dos especialmente, por sua beleza paisagística e sua
importância histórico/cultural, para seduzir o viajante.

6

?
Por qué escolher¿
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• Porque oferece uma vasta gama de atividades,
de entretenimento e visitas incluídas, realizadas por
uma equipe qualificada de guias a bordo de nossos barcos
ou por guias locais, todos eles de língua espanhola.

• Porque lhe oferece menus variados “buffet” e
jantares temáticos servidos; uma gastronomia selecionada
a bordo de nossos buques. “Delicatessen suíça” (Scylla) ou
alemã (Nicko).

• Porque durante anos garante os melhores
atraques portuários para que nossos clientes saboreiem
o encanto de passear pelas cidades mais belas dos rios
europeus.

• Porque os barcos fretados pela nos dão a melhor
garantia de viver uma experiência única e íntima, graças a
nossa equipe humana a bordo e tripulação motivada.

• Porque uma alta satisfação dos viajantes se reflete
(inquéritos de qualidade), superior a 96% de media; sendo
esta a melhor prova da qualidade destes Cruzeiros

Castelo Pfalz (Cruzeiro Reno e Mosela)
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Animação dentro e fora do barco
A bordo, todas as atividades (para todas as idades)
de lazer e entretenimento, que uma embarcação de
dimensões limitadas permite; animador, ajudado/a
pela equipe de guias, e a própria tripulação que se
sente motivada/envolvida, participa.

Pianista, desde as 19h00 (diário).

Visitas em espanhol com áudios receptores (individuais)
Desde o ano 2012 vocês não tem que colar-se ao guia para escutar suas
explicações; fornecemos grátis modernos áudio receptores que
permitem ouvir nitidamente suas palavras nas visitas incluídas e excursões opcio-
nais. A ação do radio é de mais ou menos 150 m, de modo que você pode
fazer fotos ou olhar as lojas, escutando como se estivesse a escassos metros
dele/dela. É um engenho de última geração que convém tratá-lo
com cuidado, para não estragar ou perder.

Traslados in/out
Nossa equipe de guias
acompanhantes se encarre-
gará pessoalmente de rece-
bê-los nos aeroportos e dar-
lhes assistência, assim como
levá-los do Cruzeiro aos
aeroportos escolhidos para
o voo de regresso, a tempo
de tomar seus respectivos
aviões de volta para casa
(quando este serviço estiver
contratado).

Tarifas de “serviços extras”/preços
Por tratar-se de Cruzeiros de 4 e 5
estrelas, mantém uns preços razoáveis:
bebidas, carta de vinhos, lavanderia,
souvenir, etc.

Telefones de contato 24h
Nossos Representantes a bordo são contatáveis
durante todo o percurso, para qualquer problema ou
incidência que possa surgir também fora da embar-

cação. Muito útil para comunicar-se com
eles do primeiro ao último dia, quando
se efetuam os traslados, que eles
realizam pessoalmente, para ninguém
se sentir perdido.

Vantagens únicas e exclusivas dos

AMÉRICA LATINA 2017
Cruzeiros Fluviais



Programas diários
Na noite anterior será
entregue em cada cabine o
programa escrito de todas as
atividades a serem realizadas
no dia seguinte: horários,
visitas, eventos sociais,
excursões, propostas de
animação, etc. Também são
colocados no quadro de
avisos.

Oferecemos tambén
um mini-jornal com as principais
noticias do dia. Resumo de impren-
sa. (5 páginas + passatempos).

Cartão Premium
Politours premia a lealdade
e a confiança de seus clien-
tes. Beneficie-se de melho-
ras de categoria (up grade), descontos em
excursões opcionais, tratamento VIP e outras
vantagens. Se já fez três viagens pode solicitá-la
através de sua Agência ou diretamente.

A B C do Cruzeiro
Dossiê de informação completa de
instruções e possibilidades para
orientar-se sobre o operacional e
das normas a bordo (de A/Z).

Informação para sentir-se confortável e tirar o maior proveito da
viagem fluvial que lhe espera.

Acontecimentos
(deportivos, sociais
ou culturais)

São colocadas em nossos
Cruzeiros TVs gigantes
que permitem desfrutar
das retransmissões prefe-
ridas; concertos, desfiles,
bodas, desportes, etc.
(Na imagen: Eurocopa
Francia 2016 e seguidores
da “Roja” ).

Nas TVs dos camarotes
estão sintonizados alguns
canais regionais em
espanhol, via satélite.

Enquetes
Além de seus pontos de vista e da avaliação dos diferentes
serviços, você tem a oportunidade de fazer chegar diretamente a
nossa Direção seus comentários pessoais. Também sugestões e
reclamações são bem vindas. Tudo é lido e apreciado.

Atribuímos uma tremenda importância para escutar
e estar perto dos nossos viajantes.

Muitas melhorias introduzidas nos últimos anos foram postas
em prática graças as suas sugestões.

   Cruzeiros

9 AMÉRICA LATINA 2017
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(Holanda, Alemanha, Áustria, Eslováquia e Hungria)

RÓDANO e SAONA (França)

BÉLGICA (Flandres) e PAÍSES BAIXOS

CALENDÁRIO DE CRUZEIROS
FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL MAIO

ANDALUZIA AO COMPLETO
de Sevilha a Sevilha

Fev 9, 16 e 23 (pág. 54)

ANDALUZIA AO COMPLETO
de Sevilha a Sevilha

Mar 2, 9, 16, 23 e 30 (pág. 54)

PORTO E VALE DO DOURO
de Porto a Porto
Mar 31 (pág. 55)

RÓDANO E SAONA
MS BIJOU DU RHÔNE

de Lyon a Lyon
Abr 12 (págs. 36 a 39)

DOURO
MS DOURO CRUISER

de Porto a Porto
Abr 13 (págs. 40 a 43)

ANDALUZIA AO COMPLETO
de Sevilha a Sevilha

Abr 6, 13, 20 e 27 (pág. 54)

PORTO E VALE DO DOURO
de Porto a Porto

Abr 3, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 24 e 28
(pág. 55)

BÉLGICA E PAÍSES BAIXOS
MS SWITZERLAND II

de Amsterdã a Bruxelas
Mai 14 e 28

de Bruxelas a Amsterdã
Mai 21

(págs. 12 a 17)

DANÚBIO
MS SWISS DIAMOND

de Linz a Budapeste
Mai 15 e 29

de Budapeste a Linz
Mai 22

(págs. 18 a 23)

RENO E MOSELA
MS SWISS PEARL

de Côlonia a Estrasburgo
Mai 15 e 29

de Estrasburgo a Côlonia
Mai 22

(págs. 24 a 29)

GRANDE CRUZEIRO DE EUROPA
MS AMADEUS ELEGANT

de Amsterdã a Budapeste
Mai 5 (págs. 30 a 35)

RÓDANO E SAONA
MS BIJOU DU RHÔNE

de Lyon a Lyon
Mai 17 (págs. 36 a 39)

DOURO
MS DOURO CRUISER

de Porto a Porto
Mai 4 (págs. 40 a 43)

RÚSSIA
MS TCHAIKOVSKI

de Moscou a São Petersburgo
Mai 24

(págs. 44 a 49)

PORTO E VALE DO DOURO
de Porto a Porto

Mai 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 e 29
(pág. 70)

GRANDE ROTA DO VOLGA
de Rostov on Don a Moscou

Mai 8 (pág. 66 e 67)

   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

  

   
   

   
   
   

   

   
    

  

   
    

   
    

    
   

    
 

   

 
   
    

  
   

        
    

M.S. SWISS CRYSTAL ••••

M.S. BIJOU DU RHÔNE ••••Plus

M.S. SWITZERLAND II ••••

RENO e Mosela (França/Alemanha)
M.S. SWISS PEARL •••• Sup

As datas/Cruzeiros sublinhados
(fretamento total o parcial) são operacionais

DOURO (Portugal)
M.S. DOURO CRUISER •••• Sup

RÚSSIA
M.S. TCHAIKOVSKI •••• Sup

DANÚBIO: Áustria / Eslováquia / Hungria
M.S. SWISS DIAMOND ••••



FLUVIAIS
OUTROS CONTINENTES
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PELOS RIOS EUROPEUS 2017
JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

NOVEMBRO
DOURO

MS DOURO CRUISER
de Porto a Porto

Nov 2 (págs. 40 a 43)

ANDALUZIA AO COMPLETO
de Sevilha a Sevilha

Nov 2, 9, 16 e 23 (pág. 54)

   

   
   

   
 

   

   
   

   
 

   

  

   
   

   
 

   

   

   
    

  

   
    

   
    

    
 

   

  
   

          
 

  
     

    

BÉLGICA E PAÍSES BAIXOS
MS SWITZERLAND II

de Bruxelas a Amsterdã
Jun 4 e 18

de Amsterdã a Bruxelas
Jun 11 e 25

(págs. 12 a 17)

DANÚBIO
MS SWISS DIAMOND
de Budapeste a Linz

Jun 5 e 19
de Linz a Budapeste

Jun 12 e 26
(págs. 18 a 23)

RENO E MOSELA
MS SWISS PEARL

de Estrasburgo a Côlonia
Jun 5 e 19

de Côlonia a Estrasburgo
Jun 12 e 26

(págs. 24 a 29)

GRANDE CRUZEIRO DE EUROPA
MS AMADEUS SILVER III
de Budapeste a Amsterdã
Jun 13 (págs. 30 a 35)

RÓDANO E SAONA
MS BIJOU DU RHÔNE

de Lyon a Lyon
Jun 14 (págs. 36 a 39)

DOURO
MS DOURO CRUISER
de Porto a Porto

Jun 22 (págs. 40 a 43)

RÚSSIA
MS TCHAIKOVSKI

de São Petersburgo a Moscou
Jun 3 e 23

de Moscou a São Petersburgo
Jun 13

(págs. 44 a 49)

ANDALUZIA AO COMPLETO
de Sevilha a Sevilha
Jun 15 e 22 (pág. 69)

PORTO E VALE DO DOURO
de Porto a Porto

Jun 2, 5, 8, 9, 12, 16, 19, 23,
25, 28 e 30 (pág. 70)

BÉLGICA E PAÍSES BAIXOS
MS SWITZERLAND II

de Bruxelas a Amsterdã
Jul 2, 16 e 30

de Amsterdã a Bruxelas
Jul 9 e 23

(págs. 12 a 17)

DANÚBIO
MS SWISS DIAMOND
de Budapeste a Linz

Jul 3, 17 e 31
de Linz a Budapeste

Jul 10 e 24
(págs. 18 a 23)

RENO E MOSELA
MS SWISS PEARL

de Estrasburgo a Côlonia
Jul 3, 17 e 31

de Côlonia a Estrasburgo
Jul 10 e 24

(págs. 24 a 29)

RÓDANO E SAONA
MS BIJOU DU RHÔNE

de Lyon a Lyon
Jul 5 (págs. 36 a 39)

DOURO
MS DOURO CRUISER
de Porto a Porto

Jul 20 (págs. 40 a 43)

RÚSSIA
MS TCHAIKOVSKI

de Moscou a São Petersburgo
Jul 3 e 23

de São Petersburgo a Moscou
Jul 13

(págs. 44 a 49)

ANDALUZIA AO COMPLETO
de Sevilha a Sevilha

Jul 9, 16 e 24 (pág. 69)

PORTO E VALLE DEL DOURO
de Porto a Porto

Jul 1, 3, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21,
24, 27, 28 e 31 (pág. 70)

BÉLGICA E PAÍSES BAIXOS
MS SWITZERLAND II

de Amsterdã a Bruxelas
Ago 6 e 20

de Bruxelas a Amsterdã
Ago 13 e 27
(págs. 12 a 17)

DANÚBIO
MS SWISS DIAMOND
de Linz a Budapeste

Ago 7 e 21
de Budapeste a Linz

Ago 14 e 28
(págs. 18 a 23)

RENO E MOSELA
MS SWISS PEARL

de Côlonia a Estrasburgo
Ago 7 e 21

de Estrasburgo a Côlonia
Ago 14 e 28
(págs. 24 a 29)

GRANDE CRUZEIRO DE EUROPA
MS SWISS CRYSTAL

de Amsterdã a Budapeste
Ago 7

de Budapeste a Amsterdã
Ago 21

(págs. 30 a 35)

RÓDANO E SAONA
MS BIJOU DU RHÔNE

de Lyon a Lyon
Ago 9 (págs. 36 a 39)

DOURO
MS DOURO CRUISER
de Porto a Porto

Ago 3 (págs. 40 a 43)

RÚSSIA
MS TCHAIKOVSKI

de São Petersburgo a Moscou
Ago 2 e 22

de Moscou a São Petersburgo
Ago 12

(págs. 44 a 49)

ANDALUZIA AO COMPLETO
de Sevilha a Sevilha

Ago 1, 9, 16 e 24 (pág. 69)

PORTO E VALLE DEL DOURO
de Porto a Porto

Ago 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18,
21, 25 e 28 (pág. 70)

BÉLGICA E PAÍSES BAIXOS
MS SWITZERLAND II

de Amsterdã a Bruxelas
Sep 3 e 17

de Bruxelas a Amsterdã
Sep 10 e 24
(págs. 12 a 17)

DANÚBIO
MS SWISS DIAMOND
de Linz a Budapeste

Sep 4 e 18
de Budapeste a Linz

Sep 11
(págs. 18 a 23)

RENO E MOSELA
MS SWISS PEARL

de Côlonia a Estrasburgo
Sep 4 e 18

de Estrasburgo a Côlonia
Sep 11 e 25
(págs. 24 a 29)

GRANDE CRUZEIRO DE EUROPA
MS SWISS CRYSTAL

de Amsterdã a Budapeste
Sep 4

de Budapeste a Amsterdã
Sep 18

(págs. 30 a 35)

RÓDANO E SAONA
MS BIJOU DU RHÔNE

de Lyon a Lyon
Sep 13 (págs. 36 a 39)

RÚSSIA
MS TCHAIKOVSKI

de Moscou a São Petersburgo
Sep 1

de São Petersburgo a Moscou
Sep 11

(págs. 44 a 49)

PORTO E VALLE DEL DOURO
de Porto a Porto

Sep 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22,
25 e 29 (pág. 70)

GRANDE ROTA DO VOLGA
de Moscou a Rostov on Don

Sep 19 (pág. 66 e 67)

RENO E MOSELA
MS SWISS PEARL

de Côlonia a Estrasburgo
Oct 2

de Estrasburgo a Côlonia
Oct 9

(págs. 24 a 29)

GRANDE CRUZEIRO DE EUROPA
MS AMADEUS SILVER II
de Budapeste a Amsterdã
Oct 21 (págs. 30 a 35)

RÓDANO E SAONA
MS BIJOU DU RHÔNE

de Lyon a Lyon
Oct 11 (págs. 36 a 39)

ANDALUZIA AO COMPLETO
de Sevilha a Sevilha

Oct 5, 12, 19 e 26 (pág. 54)

PORTO E VALLE DEL DOURO
de Porto a Porto

Oct 2, 6, 9, 13, 14, 16,
20 e 23 (pág. 55)

NILO (EGITO)
Embarques: Segundas-feiras

e Sábados (o ano todo)
de Janeiro a Junho 2017

(págs. 58 e 59)

MEKONG
(VIETNÃ/CAMBOJA)

Embarques: Quintas-feiras
De 5 Janeiro 2017
a 12 Abril 2018
(págs. 60 e 61)



GRANDE CRUZEIRO DA BÉLGICA E PAÍSES BAIXOS
(SAÍDAS DOMINGOS: DE 14 DE MAIO A 24 DE SETEMBRO 2017)

Pelos rios
Maas e Escalda
(e diversos canais)

Pelos rios
Maas e Escalda
(e diversos canais)

Lek
Nieuw Maas

l
Bruxelas

FLANDRES

ZELANDA

HOLANDA

l
Gante

Kanaal
Terneuzen-Gent

BÉLGICA

Antuérpia

Middelburg

l

l

Escalda

Westerschelde

Oosterschelde

PAÍSES BAIXOS

l
Noord

Dorste Kill
Hollands Diep

l Utrech

Amsterdam-Rijnkanaal
l

l

l

Terneuzen

Kanaal
van Willebroek

Desenvolvida especialmente pela Politours, esta
rota a bordo do “M.S. Switzerland II” nos leva-
rá, navegando pelos ríos Maas (Mosa), Escal-
da e através de diferentes canais, desde el mismo
coração das cidades de Amsterdã, Rotterdã
(Holanda) y Middelburg (Zelanda) en los Paí-
ses Baixos, até Gante, Amberes (Frandes) e
Bruxelas en Bélgica (ou VV), desfrutando ao
máximo de seu Patrimônio monumental his-
tórico e do ambiente festivo somente dando
um simples passeio.

8 DIAS DESDE ........... 1.209 € / 1.330 USD
(7 NOITES DE CRUZEIRO)

FRANÇA

A
LE

M
A

N
H

A

Mar
do Norte

Rotterdã

Amsterdã

Breukelen

VERSÃO “A” AMSTERDÃ/BRUXELAS
Dia Cidade Chegada Saída
Domingo Amsterdã embarque 18,00

Segunda Amsterdã –– ––

Terça Amsterdã –– 12,30
Rotterdã 20,00 ––

Quarta Rotterdã –– 06,00
Middelburg 16,00 ––

Quinta Middelburg –– 07,00
Gante 14,00 ––

Sexta Gante –– 01,30
Antuérpia 10,00 ––

Sábado Antuérpia –– 03,00
Bruxelas 09,00 ––

Domingo Bruxelas desembarque 09,00

VERSÃO “B” BRUXELAS/AMSTERDÃ
Dia Cidade Chegada Saída

Domingo Bruxelas embarque 18,00

Segunda Bruxelas –– 20,30

Terça Antuérpia 01,30 23,00

Quarta Gante 07,30 15,30
Middelburg 22,30 ––

Quinta Middelburg –– 12,30
Rotterdã 22,30 ––

Sexta Rotterdã –– 08,30
Amsterdã 16,00 ––

Sábado Amsterdã –– ––

Domingo Amsterdã desembarque 09,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e estão sujeitos a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.
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INFORMAÇÃO GERAL
n Categoria fluvial: ••••
n Ano de construção: 1991
n Última renovação: 2015
n Comprimento: 101,10 m
n Manga: 11,20 m
n Calado: 1,60 m
n Motores: 2x840 hp
n Camarotes: 55
n Tripulação/Passageiros: 29/108
n Voltagem: 220 V
n Bandeira: Holanda

n Instalações
2 decks de passageiros, recepção, salão bar panorâmico com pista de dança, res-
taurante, biblioteca, boutique. , cadeira elevadora do deck superior ao solário e
ao restaurante.

n Camarotes
45 cabines duplas (13m2), 2 cabines triplas, 2 cabines individuais, 2 Mini Suítes* e
4 Suítes* (*con cama de casal). Todas as cabines são exteriores, climatizadas e
dispõem de ducha, banheiro completo, secador de cabelo, televisão, frigobar e cofre.
A limpeza é diária e dispõem de telefone que serve para ligar a outras cabines, à
recepção ou para programar o despertador. Está proibido fumar nas cabines.

n Serviços incluídos a bordo
Guia de bolso da rota e documentação; drinque de boas vindas; pensão com-
pleta a bordo (bebidas não incluídas, primeiro serviço jantar, último serviço café
da manhã) gastronomia de alta qualidade com seleção de menus diários (ser-
viço de Buffet), jantar de gala, drink de champanhe durante a travessia e drink
de despedida, mesa permanente no restaurante, alguns jantares serão servi-
dos; café e chá gratuito após as refeições; sobremesas de alta qualidade, frutas
disponíveis 24 horas, guias acompanhantes e locais, guias e animação tudo em
espanhol dentro e fora do barco; e músico a bordo, lanche de boas vindas o
primeiro dia com bebida; bebida fria ou quente segundo as circunstâncias ao
regresso de todas as visitas, jantares temáticos com gastronomia local; jantar
pirata, concursos e prêmios, filmes temáticos, show da tripulação, serviço de
lavanderia e de passadeira (serão cobrados em conta).

n Cartões de crédito
Aceitam-se (exceto nas excursões opcionais).

n Idioma a bordo
Español y multilingüe.

n Gorjetas
Não estão incluídas. É aconselhável dar 5/7 euros por pessoa/dia de cruzeiro.
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E Entrada

S Loja de presentes

R Recepção

B Biblioteca

■ Cabine dupla “B2”

▲ Cabine dupla com 1 beliche

■ Cabine dupla “B1”

■ Cabine dupla “A”

■ Cabine tripla

■ Cabine individual

■ Suite

■ Mini Suite

Salão panorâmico

Restaurante

Motores Tripulação

Tripulação
EMERALD DECK (DECK PRINCIPAL)

RUBY DECK (DECK SUPERIOR)

SUN DECK / SOLÁRIO

Cozinha

(Plano de orientação)

▲ ▲

▲ ▲

CABINA DOBLE ESTÁNDAR

Cabina (11,5 m2)
1. Camas
2. Mesinha
3. TV
4. Escritório
5. Minibar
6. Espelho
7. Ducha
8. WC
9. Lavabo
10. Armário
11. Cofre
12. Janela

Guias acompanhantes da
POLITOURS durante

todo o Cruzeiro

Disponibilidade
On Line



14

Lek
Nieuw Maas

l

Bruxelas

Gante BÉLGICA

Antuérpial

Escalda

Westerschelde

Oosterschelde

HOLANDA

ZELANDA

PAÍSES BAIXOSMar
do Norte

Rotterdã

Middelburg

l

Noord

Dorste Kill

Hollands Diep

l

l

Utrech

Breukelen
Amsterdam-Rijnkanaal

Delftl
l

Haia

l

l

Lovaina

FRANÇA

Malinas

Zaandaml

Amsterdãl

Edam
ll

Volendam

l

Grande Dique

Kanaal
van Willebroek

CANAIS DE AMSTERDÃ

Excursão a Bruge

Versão “A”
Versão “B”

l

FLANDRES

l

Bruge

Vlissingen

DIA 5º MIDDELBURG/(BRUGE)/GANTE
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Pela manhã navegação em direção de Gante. Possibilidade de
realizar uma excursão opcional de ônibus a Bruge para realizar
uma visita completa a pé da cidade Patrimônio da Humanidad
(ônibus Vlissingen/Bruge/Gante). Pela tarde visita a pé de Gante
(com traslado em ônibus ao centro da cidade incluído), a capi-
tal do Flandres Oriental berço do imperador Carlos V, famosa
por suas suculentas cervejas. Alojamento a bordo. Navegação
noturna.

DIA 1º AMSTERDÃ
• Domingo • Jantar a bordo.
Embarque no porto fluvial as 18,00 h aproximadamente no
barco “MS Switzerland II”. Tempo livre. Apresentação da tripula-
ção e drinque de boas vindas. Alojamento a bordo.

DIA 2º AMSTERDÃ
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo.
Visita a pé de Amsterdã, também conhecida como a “Veneza do
Norte”. Trata-se de uma das cidades favoritas dos viajantes de
todas as idades, podendo ser definida como dinâmica, livre,
divertida, moderna e, sobre tudo, hospitaleira. Possibilidade de
realizar opcionalmente a visita do “Grande Tour do Norte”. À noite
possibilidade de realizar a excursão de Amsterdã pelos canais e
bairro Vermelho. Regresso ao barco. Alojamento a bordo.

DIA 3º AMSTERDÃ/ROTTERDÃ
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
empo livre de manhã. Saída depois do meio dia. Após o almoço
possibilidade de realizar opcionalmente uma excursão a Haia e
Delft. Navegação a Rotterdã cujo porto é um dos mais impor-
tantes da Europa. Esta cidade holandesa também é conhecida
por sua arquitetura moderna na qual se destacam as famosas
Casas Cúbicas. À tarde vista panorâmica desde o barco. A noite
passeio a pé até as Casas Cúbicas. Regreso al barco. Alojamento
a bordo.

DIA 4º ROTTERDÃ/MIDDELBURG
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Saída bem cedo em direção a Middelburg, onde poderemos
desfrutar de uma manhã de navegação agradável com conver-
sas e atividades a bordo. Pela tarde, visita a pé de Middelburg,
uuma das cidades com mais história e melhor conservada da
Holanda, responsável do comércio da companhia das Índias
Orientais, capital do estado de Zelândia situada em um dos
estuários do Mar do Norte. Tempo livre. Alojamento a bordo.

VERSÃO “A” (AMSTERDÃ/BRUXELAS)

l

Kanaal
Terneuzen-Gentl

l

Terneuzen
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CASAS CÚBICAS - ROTTERDÃ
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N
S

Preços por pessoa (em euros)

Hotel em Paris em quarto duplo em quarto individual
base 2 noites noite extra base 2 noites noite extra

Tryp Francois 3* 445 115 665 226

Meliá Vendome 4* 578 189 970 375
- Taxas e combustível (não incluído) ................................................................................... Consultar

O preço inclui: 2 noites em Paris no hotel escolhido em regime de alojamento
com café da manhã, bilhete de trem classe turística Paris/Bruxelas (ou V.V.); tras-
lado aeroporto -Amsterdam-Porto (ou VV).

extensÃo a paris
(preços aproximados, a reconfirmar)

3 Dias/2 noites DesDe …… 445 €

(DesDe/a Bruxelas e/ou DesDe/a aMsterDÃ)

Dia 6º antuérpia
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Encontramo-nos no centro da cidade de Antuérpia, sobre o
Escalda. Este porto foi o mais importante do mundo no século XV
e onde se sucederam os conflitos religiosos que separaram a
Europa. Importante centro mundial da indústria do diamante,
capital da moda e berço dos grandes mestres do barroco, entre os
quais se destaca Rubens. Visita a pé da cidade. Tarde libre. Aloja-
mento a bordo.

Dia 7º antuérpia/Bruxelas
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Navegação noturna para chegar bem cedo a Bruxelas. Capital
da Bélgica. É uma cidade na qual se combinam multidão de
elementos culturais e históricos. Visita panorâmica de ônibus e
a pé da cidade. Tempo livre. À tarde possibilidade de realizar
opcionalmente a visita a Malinas e Lovaina para completar as
cidades da arte na Bélgica. Jantar de Gala. Alojamento a bordo.

Dia 8º Bruxelas
• Domingo • Café da manhã a bordo.
Desembarque aproximadamente até as 09,00 h da manhã no
porto fluvial. Fim de nossos serviços.

AMÉRICA LATINA 2017
Cruzeiros Fluviais
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DIA 5º MIDDELBURG/ROTTERDAM
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Pela manha, visita a pé Middelburg, uma das cidades com mais
história e a melhor conservada de toda a Holanda, responsável
do comércio da companhia das Índias Orientais, capital do
estado de Zelândia, situada em um dos estuários do Mar do
Norte. À tarde poderemos desfrutar de uma tranquila navega-
ção com conversas e atividades até Rotterdã, cujo porto é um
dos mais importantes da Europa. Esta cidade holandesa é tam-
bém conhecida por sua arquitetura moderna na qual se desta-
cam as famosas Casas Cúbicas. Vista panorâmica desde o barco.
Pela noite passeio a pé até as Casas Cúbicas. Regresso ao barco.
Alojamento a bordo.

DIA 6º ROTTERDÃ/AMSTERDÃ
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Zarparemos pela manhã. Possibilidade de realizar opcional-
mente em lugar de navegar, uma excursão a Haia e Delft conec-
tando com o barco para comer. À tarde visita a pé da cidade de
Amsterdã, também conhecida como Veneza do Norte pelas cen-
tenas de pontes que têm seus canais e as mansões que ainda
possui a cidade. Tempo livre. Depois do jantar, teremos a possi-
bilidade de realizar uma excursão pelos canais e Bairro Vermel-
ho. Alojamento a bordo.

DIA 7º AMSTERDÃ
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Dia livre. Possibilidade de realizar opcionalmente a visita do
‘’Grande Tour do Norte’’ (descobrir a autêntica Holanda entre
povoados pitorescos de pescadores, moinhos, queijos, diques e
a grande obra da engenharia europeia). Jantar de Gala. Aloja-
mento a bordo.

DIA 8º AMSTERDÃ
• Domingo • Café da manhã a bordo.
Desembarque por volta das 09,00 h da manhã no porto, situado
perto da Estação Central. Fim de nossos serviços.

DIA 1º BRUXELAS
• Domingo • Jantar a bordo.
Embarque no porto fluvial a partir das 18,00 h aproximada-
mente no barco “MS Switzerland II”. Tempo livre. Alojamento a
bordo.

DIA 2º BRUXELAS
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo.
Visita panorâmica em ônibus ou a pé da capital da Bélgica, uma
cidade na qual se combinam multidão de elementos culturais e
históricos, Tempo livre. Pela tarde possibilidade de realizar
opcionalmente a visita a Malinas e Lovaina para completar as
cidades da arte da Bélgica. Apresentação da tripulação e
coquetel de boas vindas. Navegaremos em direção a Antuérpia
desfrutando do jantar, passando as primeiras eclusas. Aloja-
mento a bordo.

DIA 3º ANTUÉRPIA
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Encontramo-nos no centro da cidade de Antuérpia, sobre o
Escalda. Este porto foi o mais importante do mundo no século
XV e onde se sucederam os conflitos religiosos que separaram a
Europa. Importante centro mundial da indústria do diamante,
capital da moda e berço dos grandes mestres do barroco, entre
os quais se destaca Rubens. Visita a pé da cidade. Tarde livre.
Alojamento a bordo. Navegação noturna.

DIA 4º GANTE/(BRUGE)/MIDDELBURG
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada bem cedo a Gante. Manhã livre. Possibilidade de uma
excursão opcional de ônibus a Bruge para realizar uma visita
completa a pé da cidade Patrimônio da Humanidade. À tarde
visita a pé de Gante (com traslado em ônibus ao centro da cida-
de incluído), a capital do Flandres Oriental, berço do imperador
Carlos V, famosa por suas suculentas cervejas. Ao finalizar a
visita nos trasladaremos de ônibus diretamente a Middelburg,
onde já se encontrará o barco. Alojamento a bordo.

VERSÃO “B” (BRUXELAS/AMSTERDÃ)

GANTE

MIDDELBURG

GRAND PLACE - BRUXELAS

AMÉRICA LATINA 2017
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BRUGE

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS)
8 DIAS/7N DE CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA

17

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS (EM EUROS, NETO)
Bilhete aéreo Espanha/Amsterdã e Bruxelas/Espanha (ou VV) + traslados (mínimo de 10 pessoas

Por saída de Madri ............................................................................................................................................................ 250

Taxas de aeroporto e combustível (voo direto), aprox. ........................................................................................ 140

O preço inclui: Bilhete aéreo Espanha/Amsterdã e Bruxelas/Espanha (ou VV) + Traslados e assistência
aeroporto-barco-aeroporto.

Extensões: Antes ou depois do Cruzeiro podem ser solicitadas, se fizerem reservas não se esqueçam de adaptar
o transporte aéreo correspondente. Rogamos consultar possibilidades. (Ejemplo: Paris 3 dias/2n desde 445 €).

SUPLEMENTOS
Suplemento por cabine dupla uso individual............................................................................................................................ + 70%
Suplemento por cabine individual (em cabines tipo “B2”).................................................................................................... + 60%

Suplemento por cabine Mini suíte (sobre preço por pessoa em cabine“B1”)..................................................................... 109
Suplemento por cabine Suite (sobre preço por pessoa em cabine “A”).................................................................................. 270

Pacote de bebidas nas refeições......................................................................................................................................................... 115
Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h)....................................................................................................................................................... 259

Taxas portuárias/cidades.......................................................................................................................................................................... 48

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 29

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO:
- Grupos 10 a 20 pessoas*: 10% desconto na cabine (sobre preços

publicados). Consultar para grupos superiores.
- Famílias ou grupos 5, 7 ou 9 pessoas*: 1 cabine individual não

pagará o suplemento de 60%.
- 3ª pessoa adulta na cabine tripla*: 20% de desconto.
- Crianças de 2 a 12 anos*: 50% de desconto em cabine tripla (beli-

che alta) compartilhando cabina sem 2 adultos e/ou compartil-
hando cabine dupla com 1 adulto.

- Crianças menores de 2 anos*: Grátis! (compartilhando cabine com
2 adultos); aos bebes será colocado um berço (sujeito a disponi-
bilidade), os que não utilizarem o berço deverão  compartilhar a
cama com 1 adulto.

NOTAS:
* Ofertas limitadas, não acumuláveis a outras ofertas e nem des-

contos. Todos os passageiros de um grupo deverão realizar a
reserva ao mesmo tempo e pertencer à mesma reserva não váli-
do para reservas encadeadas ou em conexão. Os menores de 16
anos deverão compartilhar a cabine sempre acompanhados de
um adulto responsável.

GASTOS DE CANCELAMENTO:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação,

por isso além das que aparecem no ponto 5-b-3 das “Condições
Gerais” (Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos
gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre
reservas e preços confirmados:

- Anulação com mais de 45 dias antes da saída: 25%; de 45 a 31
dias antes da saída: 50%; de 30 a 15 dias antes da saída: 70%;
menos de 15 dias antes da saída: 100%.

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de
cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam-se as condições nas
últimas páginas.

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS OS ITINERÁRIOS)
VISITAS A PÉ INCLUÍDAS: Amsterdã, Rotterdã, Antuérpia,

Gante, Middelburg e panorâmica de Bruxelas.

EXCURSÕES OPCIONAIS:
• Grande Tour da Holanda do Norte...................................................................................................................... 45
• Canais de Amsterdã e Bairro Vermelho............................................................................................................ 35
• Haia e Delft................................................................................................................................................................. 45
• Bruge............................................................................................................................................................................. 45
• Lovaina e Malinas..................................................................................................................................................... 45
Notas: Estas excursões dependem de um mínimo ou um máximo de participantes (segundo cada
caso). Os preços publicados são aproximados. As excursões são contratadas e pagas no barco, em
dinheiro. Preços por pessoa, em euros.

Cód. 05224A / Cód. 05224AV

DATAS VERSÃO DECK PRINCIPAL DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR
DE CRUZEIRO CAB. “B2” CAB. “B1” CAB. “A”
Mai 14 A 1.209 1.300 1.505
Mai 21 B 1.209 1.300 1.505
Mai 28 A 1.329 1.420 1.620
Jun 4 B 1.460 1.555 1.760
Jun 11 A 1.510 1.600 1.715
Jun 18 B 1.510 1.600 1.715
Jun 25 A 1.470 1.565 1.680
Jul 2 B 1.345 1.435 1.545
Jul 9 A 1.345 1.435 1.545
Jul 16 B 1.345 1.435 1.545
Jul 23 A 1.355 1.445 1.555
Jul 30 B 1.430 1.520 1.635
Ago 6 A 1.420 1.500 1.625
Ago 13 B 1.510 1.600 1.715
Ago 20 A 1.470 1.565 1.680
Ago 27 B 1.320 1.415 1.520
Set 3 A 1.435 1.520 1.635
Set 10 B 1.360 1.445 1.555
Set 17 A 1.290 1.375 1.490
Set 24 B 1.290 1.375 1.490

OS PREÇOS INCLUEM:
- 7 noites de Cruzeiro nol barco M.S. Switzerland II (ou similar) em

cabine standard dupla exterior climatizada, com ducha e WC, no
deck escolhido.

- Regime alimentar de pensão completa a bordo (primeiro serviço
jantar; último serviço café da manhã).

- Programa diário de atividades e/ou entretenimento a bordo e música.
- 6 visitas com guia de língua espanhola.
- Guia acompanhante da Politours durante todo o percurso.
- Seguro de viagem.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM:
- Excursões opcionais. Bebidas, gorjetas, taxas locais e/ou qualquer

outro serviço não especificado no parágrafo anterior.

PACOTE DE BEBIDAS:
- Todas as bebidas durante almoços e jantares a bordo no restaurante

(vinho da casa, cerveja, refrescos e/ou água). 115€.
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (exceto Champanhe)

durante o cruzeiro, no restaurante, bar e solário. 259€.

NOTAS MUITO IMPORTANTES:
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos

Cruzeiros Fluviais nas páginas 56 e 57.
- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo

do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que
isso possa tomar-se motivo de reclamação.

MALINAS
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Navegaremos pelo segundo rio mais longo da
Europa, que nasce na Floresta Negra e fluye,
cruzando numerosos países da Europa Cen-
tral, hasta o Mar Negro. Admiraremos cida-
des centenárias, castelos medievais, igrejas
barrocas e bonitos palácios, assim como as capi-
tais do Império Austro-Húngaro de Viena e
Budapeste. Um percurso fluvial atravessando
a Áustria, Eslováquia e Hungria, que pode
começar ou finalizar em Praga.

GRANDE CRUZEIRO PELO DANÚBIO
(SAÍDAS SEGUNDAS-FEIRAS: DE 15 DE MAIO A 18 DE SETEMBRO 2017)

A Rota
Imperial

A Rota
Imperial

VERSÃO“A” LINZ/BUDAPEST
Dia Cidade Chegada Saída
Segunda Linz embarque 18,00

Terça Linz –– 21,00

Quarta Melk 04,30 12,00
Dürnstein 13,30 17,30
Viena 22,30 ––

Quinta Viena –– ––

Sexta Viena –– 13,15
Bratislava 17,15 23,15

Sábado Esztergom/Stúrovo 08,15 09,30
Budapeste 13,00 ––

Domingo Budapeste –– ––

Segunda Budapeste desembarque 09,00

VERSÃO “B” BUDAPEST/LINZ
Dia Cidade Chegada Saída
Segunda Budapeste embarque 18,00

Terça Budapeste –– ––

Quarta Budapeste –– 14,00
Esztergom/Stúrovo 19,30 20,00

Quinta Bratislava 07,30 13,30
Viena 19,30 ––

Sexta Viena –– 23,59

Sábado Dürnstein 07,30 12,00
Melk 15,00 21,30

Domingo Linz 07,30 ––

Segunda Linz desembarque 09,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e estão sujeitos a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

Eslovênia Croácia

Itália

Polônia

Alemanha

Budapeste
Viena

Dürnstein

Esztergom

Salzburgo

Szentendre
Vysegrad

Melk
l

l

l

l
l

l

l

l
l

Bratislava

Rí
o

D
an

úb
io

AUSTRIA HUNGRIA

ESLOVAQUIA

REP. TCHECA

Río Danúbio

Cesky
Krumlov

PragaExtensão
a Praga

l

l

Linz
l

BUDAPEST

8 DIAS DESDE ........... 1.355 € / 1.490 USD
(7 NOITES DE CRUZEIRO)



Guias acompanhantes da
POLITOURS durante

todo o Cruzeiro

Disponibilidade
On Line

M.S. SWISS DIAMOND ••••
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INFORMAÇÃO GERAL
n Categoria fluvial: ••••
n Ano de construção: 1996
n Última Renovação: 2006
n Comprimento: 101,40 m
n Largura: 11,40 m
n Calado: 1,30 m
n Motores: 1500 hp
n Camarotes: 61
n Tripulação/passageiros: 31/123
n Voltagem: 220 V
n Bandeira: Suíça

n Instalações
2 Decks de passageiros, recepção, boutique, salão e bar panorâmico, sauna, gran-
de jacuzzi exterior, sala de leitura, ar condicionado, elevador entre o deck princi-
pal e deck superior, cadeira mecânica (“stair lift”) do deck superior ao deck solá-
rio, acesso entre os decks mediante escada com inclinação acentuada (adverte-se
para pessoas com mobilidade reduzida).

n Camarotes
58 cabines duplas (12,5 m2 aprox.), 4 delas com beliche adicional, 1 individual
(11,5 m2 aprox.), 1 tripla (15,5 m2 aprox.) e 1 Mini Suíte (18,5 m2 aprox.). Todas
exteriores, com janela panorâmica, camas “twins” (exceto Mini Suíte, com cama
de casal), radio, T.V. colorida com canais em espanhol, frigobar, cofre, secador de
cabelo, ar condicionado e ducha/WC Independente.

n Serviços incluídos a bordo
Guia de bolso da rota e documentação, Drinque de boas vindas; pensão comple-
ta a bordo (bebidas não incluídas, primeiro serviço jantar, último serviço café da
manhã) gastronomia de alta qualidade com seleção de menus diários (serviço
Buffet); designação permanente de mesa no restaurante, alguns jantares serão
servidos; café e chá gratuito depois das refeições; guias acompanhantes e locais,
animação em espanhol e músico a bordo; serviços de lavanderia (serão pagos).

n Cartões de crédito
Aceitam-se (exceto nas excursões opcionais).

n Idioma a bordo
Espanhol e multilingue.

n Gorjetas
Não estão incluídas. A Companhia de Navegação aconselha a dar 6/8 euros por pes-
soa/dia de cruzeiro.

▲ ▲ ▲ ▲

E Entrada

S Loja de presentes

R Recepção

SA Sauna/Solário

B Biblioteca

L Elevador

■ Cabine dupla “B2”

▲ Cabine dupla com 1 beliche

■ Cabine dupla “B1”

■ Cabine dupla “A”

■ Cabine tripla

■ Cabine individual

■ Mini Suite (com 3ª cama)

Salão panorâmico

Restaurante
L

L

Motores Tripulação

Tripulação EMERALD DECK (DECK PRINCIPAL)

RUBY DECK (DECK SUPERIOR)

SUN DECK / SOLÁRIO

Cozinha

(Plano de orientação)

Cabine (12,5 m2)
1. Cama
2. Janela
3. Frigobar
4. TV
5. Cofre
6. Ducha
7. Lavabo
8. WC
9. Espelho
10. Escritório
11. Armário

CABINE DUPLA STANDAR

ESZTERGOM - HUNGRIA
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DIA 1º LINZ (ÁUSTRIA)
• Segunda-feira • Jantar a bordo.
Embarque no porto de Linz, no centro da cidade, a bordo do
barco “MS Swiss Diamond” (ou similar). Alojamento a bordo.

DIA 2º LINZ
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Linz é a capital da Alta Áustria, uma preciosa cidade barroca
situada entre o Vale do Danúbio, e a antiga rota do sal. É desde
o século XIX o porto mais importante do médio Danúbio. Dia
livre para descobrir a cidade. Recomendamos realizar uma
excursão opcional de dia completo a Salzburg. Alojamento a
bordo. Coquetel de boas-vindas e apresentação da tripulação.
Navegação noturna para Melk.

DIA 3º MELK/DÜRNSTEIN/VIENA
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada ao amanhecer a Melk, cidade pitoresca situada aos
pés de uma Abadia Beneditina de 900 anos de idade, em uma
das regiões mais belas do vale do Danúbio, Wachau. Na hora
indicada saída para Dürnstein. Chegada e visita desta vila
situada no coração do Vale de Wachau, uma das regiões mais
famosas da Áustria. Foi aqui, no Castelo de Kueringer, onde
Ricardo “Coração de Leão” esteve prisioneiro após seu retorno
das Cruzadas. Navegação para Viena. Alojamento a bordo.

DIA 4º VIENA
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Visita panorâmica guiada da capital da Áustria, durante a qual
desfrutaremos de edifícios e monumentos como a Ópera, a
Câmara Municipal, o Parlamento, o Bairro dos Museus, e o anti-
go centro histórico, onde percorreremos a pé os arredores da
Catedral de São Estevão. Tarde livre para atividades opcionais.
Alojamento a bordo.

VERSÃO “A” (LINZ/BUDAPESTE)

Eslovênia

Croácia

Itália

Polônia

Alemanha
Budapeste

Viena

Dürnstein

Esztergom

Salzburgo

Szentendre
Vysegrad

Melk l
l

l

l
l

l

l

l
l

Bratislava

Rí
o
D
an

úb
io

ÁUSTRIA HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

REP. TCHECA

Río Danúbio

Cesky
Krumlov

Praga
Extensão
a Praga

l

l

Linz
l

PALÁCIO HOFBURG - VIENA

NAVEGAÇÃO VALE DO WACHAU (CASTELO SCHÖNBÜEL)

DÜRNSTEIN
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DiA 5º ViENA/BRATiSLAVA (ESLoVáqUiA)
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Pela manhã, tempo livre na cidade, coração da Europa Central,
que evoca através de seus bailes luxuosos, e de suas valsas, a
suntuosidade do Império Habsburgo. Na hora indicada, saída
para Bratislava. Chegada pela tarde e visita desta antiga cidade
de coroações imperiais, hoje jovem e ativa capital da recente
República Eslovaca. Passeio guiado pelo centro da cidade,
durante o qual poderemos ver o Palácio do Arcebispo, o Teatro
Nacional, a Catedral de São Martinho, a Porta Michalska e a
Câmara Municipal. Continuação para Esztergom. Alojamento a
bordo.

DiA 6º ESzTERGom/BUDAPESTE (hUNGRiA)
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Escala técnica em Esztergom/Stúrovo e desembarque das
pessoas que escolheram fazer a excursão opcional da “Curva
do Danúbio”, na qual se sairá em ônibus para visitar a Basílica
de Esztergom, capital religiosa da Hungria. Continuação até
Vysegrad, no coração da famosa “Curva do Danúbio” para admi-
rar o panorama desde o castelo a mais de 200 metros de altura.
Seguiremos a Szentendre, cidade situada somente a vinte
quilômetros de Budapeste onde numerosos artistas se hão
instalado, por isso conhecida como “Montmartre” húngaro. Foi
dotada com uma igreja ortodoxa em 1690, quando uma grande
maioria da população sérvia vivia aqui. Continuação para
Budapeste. Chegada ao barco. Pela tarde, visita panorâmica de
Budapeste: os grandes bulevares, o Parlamento, a Ópera, a
Praça dos Heróis na zona de Peste e o Bastião dos Pescadores
na margem oposta, a zona de Buda. Depois do jantar, espetácu-
lo folclórico a bordo do barco, seguido de um cruzeiro noturno
para admirar seus majestosos monumentos iluminados. Aloja-
mento a bordo.

DiA 7º BUDAPESTE
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Mais que qualquer outra capital, Budapeste está ligada ao
Danúbio, um dos maiores rios navegáveis da Europa, que a
atravessa de leste a oeste. Espiritual e tranquila é uma antiga
joia do Império Austro-Húngaro. Dia livre a sua disposição para
conhecer a cidade. Possibilidade de realizar opcionalmente
alguma excursão. Jantar de gala, espetáculo oferecido pela
equipe do barco e noite de baile. Alojamento a bordo.

DiA 8º BUDAPESTE
• Segunda-feira • Café da manhã.
Desembarque.

NAVEGAÇÃO

Preços por pessoa, base quarto duplo
(em hotel de 4*Sup., regime alojamento com café da manhã)

Extensão 1 noite ..................................................................................................... 205 €

Extensão 2 noites ................................................................................................... 315 €

Os preços incluem: 1  ou 2 noites em regime de alojamento com café da manhã
+ traslado aeroporto/hotel (ou VV) + visitas panorâmicas de Praga e Cesky Krum-
lov + Traslado de ônibus Linz/Praga (ou VV).

- Ver preços de avião no quadro de transporte aéreo.

PRAGA (REP. TchEcA) A/DESDE LiNz, DESDE … 205 €

Preços por pessoa, base quarto duplo
(em hotel de 4*Sup., regime alojamento com café da manhã)

Extensão 1 noite ..................................................................................................... 130 €

Extensão 2 noites ................................................................................................... 195 €

Os preços incluem: 1 ou 2 noites em regime de alojamento com café da manhã
+ traslado aeroporto/hotel/porto (ou VV).

- Preços não válidos durante as Feiras, Congressos e o Grande Prêmio de Fór-
mula 1 (20 a 24 de Julho de 2017).

BUDAPESTE DESDE … 120 €

EXTENSÕES

BASTIÃO DOS PESCADORES
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DIA 5º VIENA
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Visita panorâmica guiada da capital da Áustria, durante a qual
desfrutaremos de edifícios e monumentos como a Ópera, a
Câmara Municipal, o Parlamento, o Bairro dos Museus, e o anti-
go centro histórico, onde percorreremos a pé os arredores da
Catedral de São Estevão. Tarde livre. Alojamento a bordo. (Nave-
gação noturna).

DIA 6º DÜRNSTEIN/MELK
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Chegada a primeira hora em Dürnstein. Tempo livre nesta
vila situada no coração do Vale de Wachau, uma das regiões
mais famosas da Áustria. Foi aqui, no Castelo de Kueringer,
onde Ricardo “Coração de Leão” esteve prisioneiro após seu
retorno das Cruzadas. Na hora indicada saída para Melk, cidade
pitoresca situada aos pés de uma Abadia Beneditina de 900
anos de antiguidade, em uma das regiões mais belas do vale
do Danúbio, Wachau. Jantar de gala, espetáculo oferecido pela
equipe do barco e noite de baile. Alojamento a bordo.

DIA 7º LINZ
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Linz é a capital da Alta Áustria, uma preciosa cidade barroca
situada entre o Vale do Danúbio, e a antiga rota do sal. É desde
o século XIX o porto mais importante do médio Danúbio. Dia
livre para descobrir a cidade. Recomendamos realizar uma
excursão opcional de dia completo a Salzburg e a região dos
lagos. Alojamento a bordo.

DIA 8º LINZ
• Segunda-feira • Café da manhã.
Desembarque.

DIA 1º BUDAPESTE
• Segunda-feira • Jantar a bordo.
Embarque a bordo do barco “MS Swiss Diamond” (ou similar).
Alojamento a bordo.

DIA 2º BUDAPESTE
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Mais que qualquer outra capital, Budapeste está ligada ao
Danúbio, um dos maiores rios navegáveis da Europa, que a
atravessa de leste a oeste. Espiritual e tranquila é uma antiga
joia do Império Austro-Húngaro. Pela manhã, visita panorâmica
guiada de Budapeste: os grandes bulevares, o Parlamento, a
Ópera, a Praça dos Heróis na área de Peste e o Bastião dos Pes-
cadores na margem oposta, a área de Buda. Visita da Igreja de
Matias. Coquetel de boas vindas e apresentação da tripulação.
Depois do jantar espetáculo folclórico a bordo do barco, segui-
do de um cruzeiro noturno para admirar seus majestosos
monumentos iluminados. Alojamento a bordo.

DIA 3º BUDAPESTE/ESZTERGOM/BRATISLAVA
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Manhã livre em Budapeste. (Possibilidade de realizar a excur-
são opcional da Curva do Danúbio, na qual se visita Szentendre,
cidade situada apenas a 20 km de Budapeste e onde estão ins-
talados numerosos artistas, por isso é conhecida como a “Mont-
martre” húngara. Szentendre foi dotada com uma igreja ortodo-
xa em 1690, quando a maioria da população servia vivia aqui.
Faremos uma parada em Vysegrad, no coração da famosa curva
do Danúbio para admirar o panorama e visitaremos a basílica
de Esztergom). scala técnica em Esztergom/Stúrovo e embar-
que das pessoas que escolheram fazer a excursão. Alojamento
a bordo.

DIA 4º BRATISLAVA/VIENA
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Bratislava, antiga cidade de coroações imperiais,
hoje jovem e ativa capital da recente República Eslovaca.
Passeio guiado pelo centro da cidade, durante o qual podere-
mos ver o Palácio do Arcebispo, o Teatro Nacional, a Catedral de
São Martinho, a Porta Michalska e a Câmara Municipal. Conti-
nuação para Viena, coração da Europa Central, que evoca, atra-
vés de seus bailes luxuosos e de suas valsas a suntuosidade do
Império dos Habsburgo. Alojamento a bordo.

VERSÃO “B” (BUDAPESTE/LINZ)

ABADIA DE MELK

ESZTERGOM

O PARLAMENTO - BUDAPEST
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PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS)
8 DIAS/7N DE CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA
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TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS (EM EUROS, NETO)
Bilhete aéreo Espanha/Viena/Espanha + traslados (mín. 10 pers.)

Por saída desde Madri ..................................................................................................................................................... 290

Aéreo para passageiros com extensão a Praga e/ou Budapeste (Espanha/Praga e Budapeste/Espanha, ou VV)..... 290

- Suplemento temporada media (10 Junho a 8 Julho), comum a todos os voos............................................. 75
- Suplemento temporada alta (9 Julho a 15 Setembro), comum a todos os voos....................................... 145

Taxas de aeroporto................................................................................................................................................. Consultar

SUPLEMENTOS
Suplemento por cabine dupla uso individual............................................................................................................................ + 70%
Suplemento por cabina individual (em cabines tipo “B2”).................................................................................................... + 60%
Suplemento por cabina Mini suíte (sobre preço por pessoa em cabine “B1”)..................................................................... 550
Pacote de bebidas nas refeições ........................................................................................................................................................ 115
Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h)....................................................................................................................................................... 259
Taxas de aeroporto..................................................................................................................................................................................... 48
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 29

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS OS ITINERARIOS)

VISITAS INCLUÍDAS: Viena, Dürnstein, Bratislava e Budapeste;
espetáculo folclórico a bordo do barco e cruzeiro noturno em Budapeste.

EXCURSÕES OPCIONAIS:
• Salzburgo, dia completo (almoço não incluído)............................................................................................ 75

(com almoço em restaurante)............................................................................. 95
• Melk (visita Abadia)................................................................................................................................................. 35
• Viena: Concerto na Sala Kursalon....................................................................................................................... 60

Concerto na Sala Musikverein, Ópera e KonzertHaus (ou similares)........................................ 85
• Viena, visita complementaria: Jardins do Palácio do Belvedere +  Palácio de Schönbrunn.......... 40
• Curva do Danúbio (Esztergom/San Andrés/Vysegrad)................................................................................. 45
• Budapeste: Basílica, Ópera e Monte Gellert.................................................................................................... 35

Notas: Estas excursões dependem de um mínimo de 25 participantes. Os preços publicados são
aproximados. As excursões são contratadas e pagas no barco, em dinheiro. Preços por pessoa, em euros.

Cód. 03124A / Cód. 03124AV

DATAS VERSÃO CUB. PRINCIPAL CUB. PRINCIPAL CUB. SUPERIOR
DE CRUZEIRO CAB. “B2” CAB. “B1” CAB. “A”
Mai 15 A 1.355 1.445 1.650
Mai 22 B 1.355 1.445 1.650
Mai 29 A 1.440 1.530 1.740
Jun 5 B 1.600 1.695 1.900
Jun 12 A 1.645 1.740 1.950
Jun 19 B 1.700 1.795 2.005
Jun 26 A 1.680 1.775 1.985
Jul 3 B 1.445 1.535 1.740
Jul 10 A 1.485 1.570 1.775
Jul 17 B 1.485 1.570 1.775
Jul 24 A 1.485 1.570 1.775
Jul 31 B 1.630 1.715 1.920
Ago 7 A 1.630 1.715 1.920
Ago 14 B 1.630 1.715 1.920
Ago 21 A 1.590 1.680 1.890
Ago 28 B 1.560 1.650 1.855
Set 4 A 1.630 1.715 1.920
Set 11 B 1.560 1.650 1.855
Set 18 A 1.455 1.540 1.735

OS PREÇOS INCLUEM:
- 7 noites de Cruzeiro no barco M.S. Swiss Diamond (ou similar) em

cabine standard dupla exterior climatizada, com ducha e WC, no
deck escolhido

- Regime alimentar pensão completa a bordo (primeiro serviço jan-
tar; último serviço café da manhã).

- Visitas de Viena, Dürnstein, Bratislava e Budapeste; cruzeiro noturno
e espetáculo folclórico a bordo em Budapeste.

- Guia acompanhante da Politours durante todo o passeio.
- Seguro de viagem.

OS PREÇOS NÃO INCLUEMN:
- Excursões opcionais. Bebidas nas refeições, gorjetas, taxas locais

e/ou qualquer outro serviço não especificado no parágrafo anterior.

PACOTE DE BEBIDAS:
- Todas as bebidas durante almoços e jantares a bordo no restaurante

(vinho da casa, cerveja, refrescos e/ou água). 115€
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo, (exceto Champanhe)

durante o cruzeiro, no restaurante, bar e solário. 259€.

NOTAS MUITO IMPORTANTES:
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 56 y 57.
- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo

do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que
isso possa tomar-se motivo de reclamação.

BRATISLAVA

SALZBURGO

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO:
- Grupos 10 a 20 pessoas*: 10% desconto na cabine (sobre preços

publicados). Consultar para grupos superiores.
- Famílias ou grupos 5, 7 ou 9 pessoas*: 1 cabine individual não

pagará o suplemento de 60%.
- 3ª pessoa adulta na cabine tripla*: 20% de desconto.
- Crianças de 2 a 12 anos*: 50% de desconto em cabine tripla (beli-

che alta) compartilhando cabina com 2 adultos.
- Crianças menores de 2 anos*: Grátis! (compartilhando cabine com

2 adultos); aos bebes será colocado um berço (sujeito a disponi-
bilidade), os que não utilizarem o berço deverão compartilhar a
cama com 1 adulto.

NOTAS:
* Ofertas limitadas, não acumuláveis a outras ofertas e nem des-

contos. Todos os passageiros de um grupo deverão realizar a
reserva ao mesmo tempo e pertencer à mesma reserva não váli-
do para reservas encadeadas ou em conexão. Os menores de 16
anos deverão compartilhar a cabine sempre acompanhados de
um adulto responsável.

GASTOS DE CANCELAMENTO:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação,

por isso além das que aparecem no ponto 5-b-3 das “Condições
Gerais” (Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos
gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre
reservas e preços confirmados:

- Anulação com mais de 45 dias antes da saída: 25%; de 45 a 31
dias antes da saída: 50%; de 30 a 15 dias antes da saída: 70%;
menos de 15 dias antes da saída: 100%.

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de
cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam-se as condições nas
últimas páginas.

AMÉRICA LATINA 2017
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O Reno nasce na Suíça, desemboca na Holanda, e
atravessa, melhor dizendo, contorna a França. Con-
tudo, o Reno é um rio essencialmente alemão. Reno
deriva da palavra celta que significa “corrente” e para
os celtas, que habitaram nesta região até os séculos
XIII e X A.C., era o protetor da honra e pureza domés-
tica. Os celtas foram se deslocando até a margem
esquerda, enquanto os germanos nome que vem de
outra palavra celta que significa “vizinhos” se ins-
talaram na margem direita. Assim, ao longo da his-
tória, o Reno tem servido de fronteira natural, além
de ser a grande via de comunicação entre os povos que
moravam à sua margem e o resto da Europa.

GRANDE CRUZEIRO PELO RENO E O MOSELA
(SAÍDAS SEGUNDAS-FEIRAS: DE 15 DE MAIO A 9 DE OUTUBRO 2017)

VERSÃO “A” ESTRASBURGO/COLÔNIA
Dia Cidade Chegada Saída
Segunda Estrasburgo embarque 18,00

Terça Estrasburgo –– 21,30

Quarta Spira 05,00 13,00
Worms 16,00 19,00
Maguncia 22,00 ––

Quinta Maguncia –– 13,30
Rüdesheim 15,30 ––

Sexta Rüdesheim –– 09,30
Coblenza 14,00 ––

Sábado Coblenza –– 01,00
Cochem 08,30 17,00

Domingo Linz 02,30 13,00
Bonn 15,00 21,00
Colônia 22,30 ––

Segunda Colônia desembarque 09,00

VERSÃO “B” COLÔNIA/ESTRASBURGO
Dia Cidade Chegada Saída

Segunda Colônia embarque 18,00

Terça Colônia –– 21,00

Quarta Bonn 01,00 13,00
Linz 16,00 24,00

Quinta Cochem 11,00 19,00

Sexta Coblenza 02,30 13,30
Rüdesheim 20,30 ––

Sábado Rüdesheim –– 13,15
Maguncia 15,45 ––

Domingo Maguncia –– 03,00
Worms 08,00 08,30
Spira 13,00 21,00

Segunda Estrasburgo desembarque 09,00

Nota: Os itinerários e horários são aproximados e estão sujeitos a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

Grande Cruzeiro por sua
“Rota Romântica”

a maior densidade de
Castelos da Europa

Grande Cruzeiro por sua
“Rota Romântica”

a maior densidade de
Castelos da Europa
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BRAUBACH / VALE DO LORELEY

8 DIAS DESDE ........... 1.339 € / 1.475 USD
(7 NOITES DE CRUZEIRO)
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INFORMAÇÃO GERAL
n Categoria fluvial: •••• Sup.
n Ano de construção: 1993
n Última renovação: 2012
n Comprimento: 110 m
n Largura: 11,40 m
n Calado: 1,30 m
n Motores: 1500 hp
n Cabines: 62
n Tripulação/Passageiros: 32/123
n Voltagem: 220 V
n Bandeira: Suíça

n Instalações
2 decks de passageiros, recepção salão bar panorâmico com pista de dança,
restaurante, biblioteca, ginásio, sauna, jacuzzi climatizada, piscina interior, solá-
rio e boutique.

n Camarotes
57 cabines duplas (13m2), 1 cabine tripla, 2 cabines individuais e 2 Mini Suítes.
Todas as cabines são exteriores, climatizadas e dispõem de ducha, banheiro com-
pleto, secador de cabelo, televisão e caixa-forte. A limpeza é diária e dispõem
de telefone que serve para ligar a outras cabines, à recepção ou para programar
o despertador. Está proibido fumar nas cabines.

n Serviços incluídos a bordo
Guia de bolso da rota e documentação; drinque de boas vindas; pensão com-
pleta a bordo (bebidas não incluídas, primeiro serviço jantar, último serviço café
da manhã) gastronomia de alta qualidade com seleção de menus diários (ser-
viço de Buffet), jantar de gala, drink de Champanhe durante a travessia e drink
de despedida, mesa permanente no restaurante, alguns jantares serão servi-
dos; café e chá gratuito após as refeições; sobremesas de alta qualidade, frutas
disponíveis 24 horas, guias acompanhantes e locais, guias e animação em espan-
hol dentro e fora do barco; músico a bordo, lanche de boas vindas ao primeiro
dia com bebida; bebida fria ou quente segundo as circunstâncias ao regresso de
todas as visitas, jantares temáticos com gastronomia local, jantar pirata, con-
cursos e prêmios, filmes temáticos, show da tripulação, serviço de lavanderia e
de passadeira (serão cobrados em conta).

n Cartões de crédito
Aceitam-se (exceto nas excursões opcionais).

n Idioma a bordo
Espanhol e multilíngue.

n Gorjetas
Não estão incluídas. É aconselhável dar 6/8 euros por pessoa/dia de cruzeiro.

M.S. SWISS PEARL •••• Sup.

E Entrada
S Loja de presentes
R Recepção
B Biblioteca
P Minipiscina interior
W Centro de saúde
■■ Cabine dupla “B2”
▲ com beliche abatible
■

■

■ Cabine dupla “B1”
■

■

■

■ Cabine dupla “A”
■

■

■

■

■ Cabine tripla
■

■

■

■

■

■ Cabine individual
■

■

■

■

■

■

■ Mini Suíte (possibilidade
 de tripla)

RUBY DECK (Deck Superior “A”)

EMERALD DECK (Deck Principal “B”)

SUN DECK / SOLÁRIO

Salão panorâmico

(Plano de orientação)

Restaurante Cozinha
PW

Motores Tripulação

Tripulação

▲

▲

CABINA DOBLE “A”PISCINA INTERIOR

Cabine (13 m2)
1. Camas
2. Mesinhas
3. Frigobar
4. TV
5. Cofre
6. Ducha
7. Pia
8. WC
9. Espelho
10. Escritório
11. Armário
12. Janela

Disponibilidade
On Line

Guias acompanhantes da
POLITOURS durante

todo o Cruzeiro
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DIA 1º ESTRASBURGO
• Segunda-feira • Jantar a bordo.
Embarque no porto fluvial a partir das 18.00 horas. Acomoda-
ção nos camarotes do Cruzeiro. Tempo livre e/ou animação. Alo-
jamento a bordo.

DIA 2º ESTRASBURGO
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Visita opcional a Estrasburgo, capital da Alsácia, onde podemos
admirar seu casco histórico presidido por sua Catedral e rodea-
do pelos canais. De tarde possibilidade de realizar uma excur-
são opcional a Alsácia. Coquetel de boas vindas e apresentação
da tripulação. Alojamento a bordo. Navegação noturna.

DIA 3º SPIRA (SPEYER) -HEIDELBERG-/WORMS/
MAGUNCIA (MAINZ)
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Spira de madrugada. Tempo livre. Visita opcional de
ônibus a Heidelberg, sobre o rio Neckar (afluente), visita desta
cidade caracterizada por seu ambiente universitário, seu Caste-
lo semidestruído, sua romântica ponte de pedra e o ambiente
animado de suas ruas para pedestres (almoço ou piquenique
incluído). Tempo livre. O ônibus regressa diretamente a Worms,
onde o barco estará esperando. Se não realizar a excursão,
navegação até Worms, grande legado histórico medieval. Visita
a pé e regresso ao barco. Continuação da navegação até
Maguncia. Tempo livre e/ou animação. Alojamento a bordo.

DIA 4º MAGUNCIA (MAINZ)/RÜDESHEIM
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Visita a pé da cidade de Maguncia, capital do Estado de Renâ-
nia Palatinado, sede bispal e pátria de Gutenberg. Em sua cate-
dral, uma das três românticas da Alemanha, se coroaram entre
os séculos XI e XII sete imperadores, e seu arcebispo foi Chan-
celer do Sacro Império. Além disso, temos que destacar o Palá-
cio Bispal e a Igreja de São Estevão. Regresso ao barco e conti-
nuação da navegação a Rüdesheim. Chegada e visita a pé desta
cidade que deve sua fama ao cultivo da videira. Conta com um
Museu de Instrumentos Musicais e a famosa Drosselgasse,
onde os turistas e moradores se reúnem para degustar o bom
vinho da região. Sobre a cidade e a beira de Niedrwald se
encontra o famoso monumento da Germânia, que comemora a
unificação da Alemanha com o Imperador Guilherme I. Tempo
livre e/ou animação. Alojamento a bordo.

DIA 5º RÜDESHEIM/COBLENZA
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Desfrutaremos durante toda a manhã da paisagem do Vale do
Loreley, com seus castelos em ambas as margens do Reno, até
nossa chegada Coblenza. Visita a pé da cidade de origem roma-
na, situada na confluência dos rios Moseia e Reno. Na igreja de
São Castor foi negociada pelos descendentes de Carlos Magno
a divisão do Império. Foi posse do príncipe eleito de Tréveris e
um importante centro econômico do Reno na Idade Média.
Existem numerosas igrejas, destacando-se a de Nossa Senhora,
a qual se mescla o românico, gótico e barroco. No pátio da Pre-
feitura, que é o antigo colégio dos jesuítas, se encontra o sím-
bolo da cidade: o Schängelbrunnen. Do outro lado do Reno e
em frente à foz do rio Mosela ergue-se a imponente fortaleza
de Ehrenbreitstein. Tempo livre. Alojamento a bordo.

DIA 6º COBLENZA/COCHEM
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Tomaremos a variante do rio Mosela, que sulca serpenteando
entre altos vales balizados de vinhedos. No meio da manhã
chegaremos a Cochem, “burgo” medieval que ao pé do  majes-
toso Castelo Imperial (Reichburg) preserva como ninguém seu
importante passado germânico. Visita a pé e tempo livre.
Regresso ao barco para continuar viagem até Linz. Tempo livre
e/ou animação. Alojamento a bordo. Navegação noturna.

VERSÃO “A” (ESTRASBURGO/COLÔNIA)

VALE DO LORELEY - NAVEGAÇÃO 

MAGUNCIA

RÜDESHEIM

AMÉRICA LATINA 2017
Cruzeiros Fluviais



27

Estrasburgo

Colmar

Frankfurt

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
Spira

Worms

Cochem

Bonn

Colônia

Maguncia Rio Meno

Rio Neckar

Ri
o
M
os
ela

Rüdesheim

Coblenza
Linz

Heidelberg

ALEMANHA

ALEMANHA

FRANÇA

Ri
o
Re
no

Rio
Reno

CATEDRAL DE COLÔNIA

Preços por pessoa (em euros)

Hotel em Berlim em quarto duplo em quarto individual
base 2 noites noite extra base 2 noites noite extra

Park Inn 4* 490 80 655 165

Hilton 5* 590 145 879 275
- Taxas e combustível (não incluído) ................................................................................... Consultar

O preço inclui: 2 noites em Berlim no hotel escolhido regime de alojamento
com café da manhã; bilhete de trem classe turística Colônia/Berlim (ou VV) tras-
lado aeroporto Frankfurt/porto (ou VV).

EXTEnSÕES
(preços aproximados, a reconfirmar)

BERLiM (DESDE CoLônia) DESDE …… 490 €

Preços por pessoa (em euros)

Hotel em Estrasburgo em quarto duplo em quarto individual
base 1 noite noite extra base 1 noite noite extra

Monopole Metropole 3* 325 80 425 169

Regent Contades 4* 365 115 475 25
- Taxas e combustível (não incluído) ................................................................................... Consultar

O preço inclui: 1 noite em Estrasburgo no hotel escolhido, regime de aloja-
mento com café da manhã; traslado aeroporto Frankfurt/porto (ou VV).

BaSiLÉia desde Estrasburgo em tren, desde...................................................... 460
- Inclui: bilhete de trem Estrasburgo/Basileia (ou VV) + 2 noites hotel 4*, reg. AD.

ToUR Da aLSÁCia..................................................................... Rogamos consultar.

ESTRaSBURGo DESDE …… 325 €

ESTRASBURGO

Dia 7º Linz/Bonn/CoLônia
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Chegada a Linz de madrugada. Na hora indicada visita a pé
desta típica cidade medieval alemã com encanto, cuja popula-
ção madura a faz reviver desde as suas vivendas de madeira e,
à qual se entra pela porta dos restos de sua muralha. Regresso
ao barco para continuar até Bonn. Chegada e visita a pé da
cidade natal de Beethoven e antiga Capital Federal da Aleman-
ha. Continuação até Colônia. Jantar de despedida e festa a
bordo. Alojamento a bordo.

Dia 8º CoLônia
•Segunda-feira • Café da manhã a bordo.
Desembarque às 09.00 horas. Visita a pé de Colônia, quarta
cidade mais populosa da Alemanha, nela se destaca, entre
outras coisas, a sua imponente Catedral gótica, (começada no
século XIII e finalizada no século XIX) onde se guardam nume-
rosas obras de arte e o caixão com os restos dos “Reis Magos”.
Fim de nossos serviços.

AMÉRICA LATINA 2017
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Prefeitura, que é o antigo colégio dos jesuítas, se encontra o
símbolo da cidade: o Schängelbrunnen. Do outro lado do Reno
e em frente à foz do rio Mosela ergue-se a imponente fortaleza
de Ehrenbreitstein. Regresso ao barco. Continuamos até Rüdes-
heim, desfrutando da impressionante paisagem que nos ofere-
ce o Vale do Loreley, com seus castelos em ambas as margens
do Reno. Tempo livre e/ou animação. Alojamento a bordo.

DIA 6º RÜDESHEIM/MAGUNCIA (MAINZ)
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Visita a pé de Rüdesheim, cidade que deve sua fama em todo o
mundo ao cultivo da videira. Conta com um Museu de Instru-
mentos Musicais e a famosa Drosselgasse, onde os turistas e
moradores se reúnem para degustar o bom vinho da região.
Sobre a cidade e a beira de Niederwald se encontra o famoso
monumento de Germânia, que comemora a unificação da Ale-
manha com o Imperador Guilherme I. Regresso ao barco. Nave-
gação. Chegada depois do meio dia a Maguncia, Capital do
Estado de Renânia Palatinado, sede bispal e pátria de Guten-
berg. Em sua catedral, uma das três românticas da Alemanha, se
coroaram nos séculos XI e XII sete imperadores, e seu arcebispo
foi Chanceler do Sacro Império. Além disso, temos que destacar
o Palácio Bispal e a Igreja de São Estevão. Realizaremos uma
visita a pé. Tempo livre e/ou animação. Alojamento a bordo.

DIA 7º MAGUNCIA (MAINZ)/WORMS -HEIDELBERG-/
SPIRA (SPEYER)
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Chegada a Worms e visita a pé desta cidade de grande legado
histórico medieval, onde se destaca a Catedral. Tempo livre. Pos-
sibilidade de realizar a visita opcional de ônibus a Heidelberg,
sobre o rio Neckar (afluente), caracterizada por seu ambiente
universitário, seu Castelo semidestruído, sua romântica ponte de
pedra e o ambiente animado de suas ruas para pedestres (almo-
ço ou piquenique incluído). O ônibus regressa diretamente a
Spira (Speyer) onde espera o barco. Se não realizou a excursão
navegação até Spira. Chegada a esta joia medieval com sua his-
tórica Catedral (S. XI) que foi nomeada pela UNESCO como
Patrimônio da Humanidade. Jantar de despedida e festa a bordo.
Alojamento a bordo. (Navegação noturna).

DIA 8º ESTRASBURGO
• Segunda-feira • Café da manhã a bordo.
Chegaremos pela manhã ao porto fluvial de Estrasburgo (Capi-
tal da Alsácia, França). Desembarque até as 09,00 h aprox.
Possibilidade de realizar opcionalmente a visita da cidade.
Fim de nossos serviços.

DIA 1º COLÔNIA
• Segunda-feira • Jantar a bordo.
Embarque no central porto fluvial a partir das 18,00 h. Tempo
livre e/ou animação. Alojamento a bordo.

DIA 2º COLÔNIA/BONN
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Visita a pé de Colônia, quarta cidade mais populosa da
Alemanha, nela se destaca, entre outras coisas, a sua imponen-
te Catedral gótica onde se guardam numerosas obras de arte e
o caixão com os restos dos “Reis Magos”. Regresso ao barco.
Pela tarde possibilidade de realizar a excursão opcional a
Dusseldorf. Drinque de boas vindas e apresentação da tripula-
ção. Tempo livre e/ou animação. Alojamento a bordo. Navega-
ção a Bonn.

DIA 3º BONN/LINZ
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Bonn de madrugada. Visita a pé da cidade de
Beethoven e antiga Capital Federal da Alemanha. Navegação.
Chegada pela tarde a Linz. Visita a pé desta típica cidade
medieval alemã, a qual se entra pela porta pelos restos de sua
muralha. Tempo livre e/ou animação. Alojamento a bordo.
(Navegação noturna).

DIA 4º COCHEM (MOSELA)
• Quinta-feira• Pensão completa a bordo.
Tomamos a variante do rio Mosela, que sulca serpenteando
entre altos vales balizados de vinhedos. No meio da manhã
chegaremos a Cochem “burgo” medieval que ao pé do majesto-
so Castelo Imperial (Reichburg) preserva como ninguém seu
importante passado germânico. Visita a pé e tempo livre.
Regresso ao barco. Tempo livre e/ou animação. Alojamento a
bordo. (Navegação noturna).

DIA 5º COBLENZA (KOBLENZ)/RÜDESHEIM
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada há primeira hora a Coblenza. Visita a pé, da cidade
situada na confluência dos rios Mosela e Reno. Na igreja de São
Castor foi negociada pelos descendentes de Carlos Magno a
divisão do Império. Foi posse do príncipe eleito de Tréveris e
um importante centro econômico do Reno na Idade Média.
Existem numerosas igrejas, destacando-se a de Nossa Senhora,
na qual se mescla o românico, gótico e barroco. No pátio da

VERSÃO “B” (COLÔNIA/ESTRASBURGO)

COBLENZA

COCHEM
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PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS)
8 DIAS/7N DE CRUZEIRO EM PENSÃO COMPLETA

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS (EM EUROS, NETO)
Bilhete aéreo Espanha/Frankfurt/Espanha (ou VV) + traslados (mínimo 10 pessoas)

Por saída de Madri desde................................................................................................................................................ 250

Taxas de aeroporto e combustível (voos diretos), aprox...................................................................................... 110

NOTA: Os traslados (aeroporto-porto-aeroporto) se realizarão de/a Frankfurt (pela tarde), com algumas Cias. Aéreas
existe à possibilidade de voltar a Colônia e Estrasburgo com seus correspondentes traslados. Consultar suplemento.

SUPLEMENTOS
Suplemento por cabine dupla uso individual............................................................................................................................ + 70%
Suplemento por cabine individual (em cabines tipo “B2”).................................................................................................... + 60%

Suplemento por cabine Mini suíte (sobre preço por pessoa em cabine “A”)........................................................................ 100

Pacote de bebidas nas refeições......................................................................................................................................................... 115
Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h)....................................................................................................................................................... 259

Taxas portuárias + VAT Alemanha......................................................................................................................................................... 75

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao reservar) desde......................................... 29

Cód. 05028C / Cód. 05028CV

DATAS VERSÃO DECK PRINCIPAL DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR
DO CRUZEIRO CAB. “B2” CAB. “B1” CAB. “A”
Mai15 B 1.339 1.479 1.705
Mai 22 A 1.415 1.500 1.729
Mai 29 B 1.495 1.575 1.809
Jun 5 A 1.575 1.669 1.900
Jun 12 B 1.575 1.669 1.900
Jun 19 A 1.575 1.669 1.900
Jun 26 B 1.595 1.690 1.910
Jul 3 A 1.465 1.565 1.780
Jul 10 B 1.465 1.565 1.780
Jul 17 A 1.465 1.565 1.780
Jul 24 B 1.465 1.565 1.780
Jul 31 A 1.670 1.760 1.985
Ago 7 B 1.670 1.760 1.985
Ago 14 A 1.625 1.715 1.945
Ago 21 B 1.610 1.700 2.030
Ago 28 A 1.565 1.650 1.870
Set 4 B 1.575 1.660 1.885
Set 11 A 1.575 1.660 1.885
Set 18 B 1.510 1.609 1.830
Set 25 A 1.435 1.529 1.749
Out 2 B 1.350 1.435 1.650
Out 9 A 1.339 1.425 1.640

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO:
- Grupos 10 a 20 pessoas*: 10% desconto na cabine (sobre preços

publicados). Consultar para grupos superiores.
- Faamílias ou grupos 5, 7 ou 9 pessoas*: 1 cabine individual não

pagará o suplemento de 60%.
- 3ª pessoa adulta na cabine tripla*: 20% de desconto.
- Crianças de 2 a 12 anos*: 50% de desconto em cabine tripla com-

partilhando cabine com 2 adultos e/ou compartilhando cabine
dupla com 1 adulto.

- Crianças menores de 2 anos*: ¡Grátis! (compartilhando cabine
com 2 adultos); para os bebes será colocado um berço (sujeito a
disponibilidade), os que não utilizarem o berço deverão compar-
tilhar a cama com 1 adulto.

NOTAS:
* Ofertas para lugares limitados, não acumuláveis a outras ofertas

e nem descontos. Todos os passageiros de um grupo deverão rea-
lizar a reserva ao mesmo tempo e pertencer à mesma reserva;
não válido para reservas encadeadas ou em conexão. Os menores
de 16 anos deverão partilhar a cabine sempre acompanhada de
um adulto responsável. As cabines duplas com possibilidade de
tripla = tripla com beliche alto dobrável.

OS PREÇOS INCLUEM:
- 7 noites de cruzeiro no barco M.S. Swiss Pearl (ou similar) em cabi-

ne standard dupla exterior climatizada, com ducha e WC, no Deck
escolhido.

- Regime alimentar de pensão completa a bordo (primeiro serviço
jantar; último serviço café da manhã). Sistema “Buffet”, exceto
alguns jantares servidos.

- Visitas a pé de Colônia, Bonn, Linz, Cochem, Coblenza, Rüdesheim,
Maguncia e Worms.

- Guia acompanhante da Politours durante todo o percurso.
- Seguro de viagem

OS PREÇOS NÃO INCLUEM:
- Excursões opcionais. Bebidas nas refeições, gorjetas, taxas locais

e/ou qualquer outro serviço não especificado no parágrafo anterior.

PACOTES DE BEBIDAS:
- Todas as bebidas durante almoços e jantares a bordo no restaurante

(vinho da casa, cerveja, refrescos e/ou água). 115€.
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (exceto Champanhe)

durante o cruzeiro, no restaurante, bar e solário. 259€.

NOTAS MUITO IMPORTANTE:
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 56 y 57.
- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo

do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que
isso possa tomar-se motivo de reclamação.

Trens desde Madri ou Barcelona: Possibilidade de transporte de trem, via Paris, a Colônia e Estrasburgo. Rogamos consultar.

WORMS

EXCURSÕES OPCIONAIS:
• Estrasburgo.................................................................................................................................................................. 40
• Heidelberg (com piquenique)............................................................................................................................... 55
• Heidelberg (com almoço em restaurante, 1 bebida incluída).................................................................... 75
• Alsácia (somente na versão “A”)............................................................................................................................ 45
• Dusseldorf (somente na versão “B”):................................................................................................................... 45

Notas: Estas excursões dependem de um mínimo de 40 participantes. Os preços publicados são apro-
ximados. As excursões são contratadas e pagas no barco, em dinheiro. Preços por pessoa, em euros.

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS OS ITINERÁRIOS)

VISITAS A PÉ INCLUIDAS: Worms, Maguncia, Rüdesheim,
Coblenza, Cochem, Linz, Bonn e Colônia.

DUSSELDORF
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GASTOS DE CANCELAMENTO:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação,

por isso além das que aparecem no ponto 5-b-3 das “Condições
Gerais” (Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos
gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre
reservas e preços confirmados:

- Anulação com mais de 45 dias antes da saída: 25%; de 45 a 31
dias antes da saída: 50%; de 30 a 15 dias antes da saída: 70%;
menos de 15 dias antes da saída: 100%.

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de
cancelamento e outros (desde 29 €). ejam as condições nas últi-
mas páginas.
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GRANDE CRUZEIRO PELA EUROPA

"Percorra o coração da Europa
através de cinco países desde a Veneza
do Norte, Amsterdã, navegando pelo
Reno Romântico e o Danúbio Azul

até chegar a Budapeste”

Imagine 15 dias mágicos ao longo do Reno, o Meno e o Danúbio, desde
os campos de tulipas e moinhos de vento na Holanda, a lenda de
Loreley e os famosos castelos de conto de fadas alemães, a maravilho-
sa engenharia do Canal Meno-Danúbio, que une o Reno com o Danú-
bio, os vinhedos no médio do pitoresco vale de Wachau na Áustria.
Desfrute de uma Sachertorte em um café vienense e a música de Mozart;
continuando ao longo da rota imperial até a bela vista do Parlamen-
to de Budapeste.

Os clientes que escolherem este Cruzeiro nunca esquecerão esta viagem,
pois além de diversão, vão descobrir que a maioria dos lugares selecio-
nados pela Politours neste itinerário está protegida pela UNESCO,
catalogados como Patrimônio da Humanidade, e isto fornece aos via-
jantes uma experiência inesquecível.

ESLOVAQUIA
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VERSÃO “B” BUDAPESTE/AMSTERDÃ
Dia Cidade Chegada Saída
1º Budapeste embarque 18,00 ––
2º Budapeste –– 14,00

Esztergon 19,00 19,30
3º Bratislava 08,30 13,30

Viena 20,30 ––
4º Viena –– 23,59
5º Dürnstein 07,30 12,00

Melk 15,00 18,00
6º Aschach 07,00 08,30

Passau 14,30 19,00
7º Regensburg 10,30 14,00

Kelheim 19,00 19,30
8º Roth 08,00 08,30

Nüremberg 12,00 19,00
9º Bamberg 07,00 14,00
10º Marktbreit 08,00 08,30

Würzburg 12,30 19,00
11º Wertheim 08,30 12,00

Miltenberg 16,30 19,30
12º St. Goarshausen 16,30 19,00

Coblenza 20,30 ––
13º Coblenza –– 03,00

Colonia 08,00 13,30
14º Amsterdã 08,30 ––
15º Amsterdã desembarque 09,00

VERSÃO “A” AMSTERDÃ/BUDAPESTE
Dia Cidade Chegada Saída
1º Amsterdã embarque 18,00 ––
2º Amsterdã –– 08,30

Utrecht 12,00 12,30
3º Düsseldorf 06,00 08,30

Colônia 13,30 22,00
4º St. Goarshausen 09,00 12,00
5º Miltenberg 14,00 14,30

Wertheim 19,00 19,30
6º Würzburg 09,00 18,00
7º Bamberg 15,00 19,30
8º Nuremberg 08,00 18,00
9º Kelheim 10,00 10,30

Regensburg 14,30 20,00
10º Passau 08,00 10,30

Linz 16,30 21,00
11º Melk 04,30 13,30

Dürnstein 15,00 23,00
12º Viena 04,00 ––
13º Viena –– 04,00

Bratislava 08,00 12,00
Budapest 23,30 ––

14º Budapeste –– ––
15º Budapeste desembarque 09,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados e estão sujeitos a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

Nuremberg

15 DIAS DESDE ........ 2.980 € / 3.278 USD
(14 NOITES DE CRUZEIRO / 12 VISITAS INCLUIDAS)
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INFORMAÇÃO GERAL
n Categoria fluvial: ••••
n Ano de construção: 1995
n Última renovação: 2007
n Comprimento: 101 m
n Largura: 11,40 m
n Calado: 1,30 m
n Motores: 1500 hp
n Camarotes: 63
n Tripulação/Passageiros: 31/125
n Voltagem: 220 V
n Bandeira: Suíça

E Entrada

S Loja de presentes

R Recepção

SA Sauna/Solário

B Biblioteca

■■ Cabine dupla “B2”

▲ Cabine dupla +
 1 cama alta (beliche)

■

■

■ Cabine dupla “B1”

■

■

■
■ Cabine dupla “A”

■

■

■
■
■ Cabine tripla

■

■

■
■
■
■ Cabine individual

■

■

■
■
■
■
■ Mini Suíte com cama   
 de casal

▲ ▲ ▲ ▲

EMERALD DECK (DECK PRINCIPAL)

RUBY DECK (DECK SUPERIOR)

SUN DECK / SOLÁRIO

Salão panorãmico

Restaurante
Cozinha

Motores Tripulação

Tripulação

(Plano de orientação)

n Instalações
2 decks de passageiros, recepção, boutique, salão e bar panorâmico, sauna, gran-
de jacuzzi exterior, sala de leitura, ar condicionado, cadeira mecânica (“stair lift”)
do deck superior ao restaurante e deck solário, acesso entre decks mediante esca-
da  íngreme (se adverte para pessoas de mobilidade limitada).

n Camarotes
59 cabines duplas (11,5 m2 aprox.), 4 delas com beliche adicional 2 individuais
(11,5 m2 aprox.), 1 tripla (2 camas bajas + 1 cama alta , 15,5 m2 aprox.) e 1 Mini
Suíte (18,5 m2 aprox.), todas exteriores, com janela panorâmica, camas “twins”
(exceto Mini Suíte, com cama de casal), rádio, T.V. colorida, minibar, cofre, secador
de cabelo, ar condicionado e ducha/WC independente.

n Serviços incluídos a bordo
Guia de bolso da rota e documentação; drinque de boas vindas; pensão comple-
ta a bordo (bebidas não incluídas, primeiro serviço jantar, último serviço café da
manhã) gastronomia de alta qualidade com seleção de menus diários (serviço de
Buffet), mesa permanente no restaurante, alguns jantares serão servidos; café e
chá gratuito depois das refeições; guias acompanhantes e locais, animação, tudo
em espanhol; músico a bordo, serviço de lavanderia (serão cobrados em conta).

n Cartões de crédito
Aceitam-se (exceto en excursões opcionais).

n Idioma a bordo
Espanhol e multilingue.

n Gorjetas
Não estão incluídas. É aconselhável dar 6/8 € por pessoa/dia de cruzeiro.

Cabine (11,5 m2)
1. Cama
2. Janela
3. Minibar
4. TV
5. Cofre
6. Ducha
7. Lavabo
8. WC
9. Espelho
10. Escritório
11. Armário

Disponibilidade
On Line

Guias acompanhantes da
POLITOURS durante

todo o Cruzeiro
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DIA 1º AMSTERDÃ
• Segunda-feira • Jantar a bordo.
Embarque no porto fluvial as 18,00 h aproximadamente, no barco
“MS Swiss Crystal” (ou similar). Tempo Livre. Drink de boas-vindas. À
noite possibilidade de realizar a excursão opcional de Amsterdã pelos
canais e bairro Vermelho. Alojamento a bordo.

DIA 2º AMSTERDÃ/UTRECHT
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Visita a pé de Amsterdã, também conhecida como a "Veneza do Norte”.
Trata-se de uma das cidades favoritas para viajantes de todas as idades,
e pode ser definida como dinâmica, livre, divertida, moderna e, acima
de tudo hospitaleira. Escala técnica em Utrecht e embarque dos passa-
geiros. Alojamento a bordo. Navegação. Apresentação da tripulação.
Alojamento a bordo.

DIA 3º DÜSSELDORF/COLÔNIA
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada em Düsseldorf e parada técnica para realizar a visita opcional
da cidade. Continuação para Colônia. Chegada e visita a pé da quarta
cidade mais populosa da Alemanha na qual se destaca, entre outras
coisas, a sua imponente catedral gótica, onde se guardam muitas obras
de arte e um ataúde com os restos dos "Reis Magos”. Regresso ao barco.
Alojamento a bordo. Navegação noturna.

DIA 4º ST. GOARSHAUSEN
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada em St. Goarshausen e visita da cidade, situada na orla do
maciço Taunus, onde estão os famosos castelos do gato e do rato (Katz
e Maus) e apreciando a paisagem deslumbrante oferecida pelo Vale do
Loreley. Alojamento a bordo. Navegação para Miltenberg.

DIA 5º MILTENBERG/WERTHEIM
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada em Miltenberg. Possibilidade de fazer o passeio a pé de Mil-
temberg e Wertheim. A cidade Miltemberg, cercada por uma muralha
medieval, é dominada pelo castelo Mildenburg do século XIII. Abaixo
do castelo se encontra a Praça do Mercado, enquadrada por belas casas
de entramado de madeira. Desde a Praça do mercado até o Würzburger
Turm de 1379, uma torre antiga de fortificação, se encontram ao longo
da Hauptstrasse (rua principal), muitas casas da Idade Média. Em Mil-
tenberg há mais duas torres: a Mainzer Tor (1379), também chamada de
Spitzer Turm, e a Schwertfeger Tor ao leste. Alojamento a bordo. Nave-
gação para Würzburg.

DIA 6º WÜRZBURG
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Chegada a Würzburg. Cidade barroca, a capital da Baixa Franconia onde
começa a Rota romântica nas margens do rio Meno. Visita a é da cidade
com degustação de vinhos, sendo antiga sede arcebispal com constru-
ções antigas medievais de alguns dos grandes nomes do barroco ale-
mão, também considerado um dos centros de vinhos de renome inter-
nacional. Como atrações, destaca-se no lado esquerdo do rio, a
Fortaleza (Festung) Marienberg, castelo medieval declarado Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO, foi sede dos príncipes-bispos e converti-
do em um palácio renascentista. A partir do terraço poderemos desfru-
tar de uma vista deslumbrante sobre o rio Meno e da cidade. Visita
opcional guiada de Rottenburg ob der Tauber, melhor cidade medieval
preservada da Alemanha. Noite bávara a bordo. Alojamento a bordo.
Navegação para Bamberg.

DIA 7º BAMBERG
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Chegada em Bamberg, Património da Humanidade. Visita a pé da cida-
de. Durante a Guerra dos Trinta Anos Bamberg se salva no essencial da
destruição, apesar de haver sido ocupada por duas vezes pelos Suecos
nos anos 1632 e 1634, assim mesmo, após a guerra após a Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) manteve-se praticamente intacta, portan-
to, conta com esplêndidos tesouros históricos. O centro antigo se
encontra no vale de Regnitz em ambos os lados do rio, limitando ao
oeste com o sopé da floresta Steigerwald e ao leste pelo Canal Meno-
Danúbio. Alojamento a bordo. No final da tarde de navegação para
Nuremberg.

DIA 8º NUREMBERG
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Nuremberg e visita guiada desta cidade que preserva perfei-
tamente sua atmosfera medieval. As suas muralhas medievais e 80
torres, a casa de Dürer, a Catedral de Nossa Senhora e o antigo hospital.
Para os passageiros que desejam descobrir e se aprofundar na antiga e
recente história alemã, podem participar de uma excursão opcional
desta cidade histórica e dos vestígios do fracassado Terceiro Reich. Alo-
jamento a bordo. Navegação para Kelheim.

DIA 9º KELHEIM/REGENSBURG
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Kelheim e parada técnica para realizar a visita opcional ao
monastério de Weltenburg (em rota entre Kelheim e Regensburg). Che-
gada a Regensburg e visita. Antigo povoado com sua catedral gótica do
século XIII, Patrimônio da Humanidade desde 13 de julho de 2006. Em
fevereiro de 1545ou 1547 nasceu nela Dom João da Áustria, filho natu-
ral do imperador Carlos V e Bárbara Blomber. Na Idade Média, Regens-
burg se converteu no centro político do Sacro Império Romano Germâ-
nico. A cidade não se industrializou, o que a salvou de se converter em
objetivo dos bombardeios dos Aliados na Segunda Guerra Mundial. Alo-
jamento a bordo. Navegação para Passau.

VERSÃO “A” (AMSTERDÃ/BUDAPESTE)

REGENSBURG
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DIA 10º PASSAU/LINZ
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Passau, uma cidade de confluência de 3 rios, o Danúbio o Ilz
e o Inn. Passeio guiado pelas ruas pictóricas, belas praças e elegantes
áreas de pedestres, destacando a Catedral de St. Stefan. Na hora indica-
da embarque com direção a Linz. Excursão opcional a cidade de Salz-
burg e a região dos lagos Salzkammergut. Chegada a Linz, a bela cida-
de barroca, situada entre o vale do Danúbio e a antiga rota do sal, é
desde o século XIX, o porto mais importante do médio Danúbio. Aloja-
mento a bordo. Navegação para Melk.

DIA 11º MELK/DÜRSTEIN
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada em Melk, uma cidade pitoresca aos pés da abadia beneditina
de 900 anos de idade, localizado em uma das regiões mais belas do
Vale do Danúbio, Wachau. Possibilidade de fazer opcionalmente visita à
abadia. Na hora indicada continuação da navegação. Chegada a Dürns-
tein. Passeio guiado desta vila localizada no coração do Vale de
Wachau, uma das mais famosas regiões da Áustria. Foi em Durnstein no
Castelo de Kuenringer, onde Richard "Coração de Leão” foi preso após
seu retorno das Cruzadas. Alojamento a bordo. Navegação para Viena.

DIA 12º VIENA
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Viena e visita guiada à capital da Áustria durante a qual
desfrutaremos de edifícios e monumentos como: a Ópera, a Prefeitura,
o Parlamento, o Bairro dos Museus e o antigo centro histórico, onde ire-
mos visitar a pé em torno da Catedral de St. Estevam. Na parte da tarde,
possibilidade de visitar opcionalmente, o Palácio Hofburg, os jardins do
Palácio de Belvedere e os jardins do Palácio de Schönbrunn ou desfru-
tar de algum concerto na Sala Kursalon, Ópera ou Konzerthaus. Aloja-
mento a bordo.

DIA 13º VIENA/BRATISLAVA/BUDAPESTE
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Saída para Bratislava. Antiga cidade de coroações imperiais, hoje jovem
e ativa capital da recente República Eslovaca Passeio guiado através do
centro da cidade, durante o qual poderemos ver o Palácio do Arcebispo,
o Teatro Nacional, a Catedral de St. Martin, a Porta Michalska e a Prefei-
tura. Na hora indicada partida para Budapeste. Alojamento a bordo.
Navegação noturna.

DIA 14º BUDAPESTE
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Pela manhã, visita panorâmica de Budapeste: os grandes Bulevares, o
Parlamento, a Ópera, a Praça dos Heróis na área de Peste e o Bastião
dos Pescadores, na margem oposta, a área de Buda. Tempo livre. (Possi-
bilidade de realizar uma excursão opcional da Ópera, Basílica de Santo
Estêvão e o Monte Gellert. começaremos por visitar uma das mais belas
óperas no mundo e joia arquitetônica da cidade. Mais tarde, nos acerca-
remos da Basílica de San Estevão maior edifício religioso na cidade e
um exemplo do estilo neoclássico de Budapeste. Vamos terminar a visi-
ta subindo a colina de San Gerardo, Monte Gellert, onde teremos um
das melhores vistas da cidade). Após o jantar, show folclórico a bordo
do barco, seguido de um cruzeiro noturno para admirar os majestosos
monumentos iluminados de Budapeste. Alojamento a bordo.

DIA 15º BUDAPESTE
• Segunda-feira • Café da manhã a bordo.
Desembarque às 09.00 h aprox. da manhã. Fim dos nossos serviços.

NUREMBERG

WÜRZBURG

PRAÇA DOS HERÓIS - BUDAPESTE
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o Danúbio, o Ilz e o Inn. Passeio guiado pelas ruas pictóricas, belas pra-
ças e elegantes áreas de pedestres, destacando a catedral de St. Stefan.
Alojamento a bordo. Navegação para Regensburg.

DIA 7º REGENSBURG/KELHEIM
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Visita a pé de Regensburg, cidade Patrimônio da Humanidade com sua
catedral gótica do século XIII, Aqui nasceu Dom João da Áustria, filho
natural do imperador Carlos V e Bárbara Blomber. Na Idade Média,
Regensburg foi centro político do Sacro Império Romano Germânico. A
cidade não se industrializou, o que a salvou de se converter em objeti-
vo dos bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Por la tarde, opcional
ao monastério de Weltenburg, do século XIII, escondem quase oito
séculos de historia desde sua consagração em 1218. Nela poderemos
contemplar as principais características da arquitetura Cisterciense, (em
rota entre Regensburg e Kelheim). Navegação para Roth/Nuremberg.

DIA 8º ROTH/NUREMBERG
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Roth e desembarque para a visita guiada da cidade de
Nuremberg que preserva perfeitamente sua atmosfera medieval. As
suas muralhas medievais e 80 torres, a casa de Durero, a Catedral de
Nossa Senhora e o antigo hospital. Cidade famosa pelos ensaios reali-
zados pelos países aliados da 2ª Guerra Mundial, contra os máximos
representantes Nazistas. Para os passageiros que desejam descobrir e
se aprofundar na antiga e recente história alemã, poderão participar
depois do almoço de uma excursão opcional desta cidade histórica e
dos vestígios do fracassado Terceiro Reich. Alojamento a bordo. Nave-
gação noturna para Bamberg.

DIA 9º BAMBERG
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Bamberg, Patrimônio da Humanidade. Visita a pé da cidade.
Na hora prevista continuação da navegação. Alojamento a bordo.

DIA 10º MARKTBREIT/WÜRZBURG
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Pela manhã chegada a Marktbreit. Excursão opcional a cidade de
Rothenburg ob der Tauber, considerada a cidade medieval melhor con-
servada da Alemanha. Navegação até chegar a Würzburg, cidade barro-
ca, a capital da Baixa Franconia onde começa a Rota romântica nas
margens do rio Meno Visita a pé da cidade com degustação de vinhos.
Como atrações, destaca-se no lado esquerdo do rio, a Fortaleza (Fes-
tung) Marienberg, castelo medieval declarado Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO. Noite bávara a bordo. Alojamento a bordo. Navega-
ção para Wertheim.

DIA 11º WERTHEIM/MILTENBERG
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada em Miltenberg. Possibilidade de fazer o passeio a pé de Mil-
temberg e Wertheim. A cidade Miltemberg, cercada por uma muralha
medieval, é dominada pelo castelo Mildenburg do século XIII. Abaixo
do castelo se encontra a Praça do Mercado, enquadrada por belas casas
de entramado de madeira. Desde a Praça do mercado até o Würzburger
Turm de 1379, uma torre antiga de fortificação; se encontram ao longo
da Hauptstrasse (rua principal), muitas casas da Idade Média. Em Mil-
tenberg há mais duas torres: a Mainzer Tor (1379), também chamada de
Spitzer Turm, e a Schwertfeger Tor ao leste. Alojamento a bordo. Nave-
gação para St Goarshausen.

DIA 12º ST GOARSHAUSEN/COBLENZA
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada em St. Goarshausen. Visita desta cidade, situada na orla do
maciço Taunus, onde estão os famosos castelos do gato e do rato (Katz

DIA 1º BUDAPESTE
• Segunda-feira • Jantar a bordo.
Embarque a bordo do barco “MS Swiss Crystal” (ou similar). Mais que
qualquer outra capital, Budapeste está unida ao Danúbio, um dos maio-
res rios navegáveis da Europa, o qual cruza de leste a oeste. Espiritual e
tranquila é uma antiga joia do Império Austro-Húngaro. Drinque de
boas vindas e apresentação da tripulação. Depois do jantar, espetáculo
folclórico a bordo do barco, seguido de um cruzeiro noturno para admi-
rar seus majestosos monumentos iluminados. Alojamento a bordo.

DIA 2º BUDAPESTE/ESZTERGOM
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Pela manhã, visita panorâmica de Budapeste: os grandes Bulevares, o
Parlamento, a Ópera, a Praça dos Heróis na área de Peste e o Bastião
dos Pescadores, na margem oposta, a área de Buda. Possibilidade de
realizar a excursão opcional da Curva do Danúbio, onde se visita
Szentendre, a "Montmartre" húngara, cidade localizada a apenas 20 km
de Budapeste. Pararemos em Vysegrad, no coração da famosa Curva
do Danúbio para admirar o panorama e visitaremos a Basílica de
Esztergom. Escala em Esztergom / Stúrovo e embarque das pessoas
que escolheram fazer a excursão. Alojamento a bordo. Navegação para
Bratislava.

DIA 3º BRATISLAVA/VIENA
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Bratislava. Antiga cidade de coroações imperiais, hoje jovem
e ativa capital da recente República Eslovaca. Passeio guiado através
do centro da cidade, durante o qual poderemos ver o Palácio do Arce-
bispo, o Teatro Nacional, a Catedral de St. Martin, a Porta Michalska e a
Prefeitura. Continuação para Viena, que evoca, a través de seus bailes
suntuosos e valsas a suntuosidade do Império dos Habsburgo. Aloja-
mento a bordo.

DIA 4º VIENA
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Visita guiada da capital da Áustria, durante a qual desfrutaremos de
edifícios e monumentos como: a Ópera, a Prefeitura, o Parlamento, o
Bairro dos Museus e o antigo centro histórico, onde percorreremos a pé
em torno da Catedral de St. Estevam. Na parte da tarde, possibilidade
de visitar opcionalmente, o Palácio Hofburg, os jardins do Palácio de
Belvedere e os jardins do Palácio de Schönbrunn. Alojamento a bordo.
Navegação noturna.

DIA 5º DÜRNSTEIN/MELK
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada às primeiras horas a Dürnstein. Passeio guiado desta vila
situada no coração do vale de Wachau, uma das regiões mais famosas
da Áustria. Foi em Durnstein no Castelo de Kuenringer, onde Richard
"Coração de Leão” foi preso após seu retorno das Cruzadas. Na hora
indicada saída a Melk, uma cidade pitoresca aos pés da abadia benedi-
tina de 900 anos de idade, localizada em uma das regiões mais belas
do Vale do Danúbio, Wachau.  Possibilidade de fazer opcionalmente
visita à abadia. Alojamento a bordo. Navegação para Aschach.

DIA 6º ASCHACH/PASSAU
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Chegada em Aschach. Parada técnica com a possibilidade de realizar
opcionalmente a excursão para Salzburg e a região dos lagos Salzkam-
mergut. À tarde chegada em Passau, cidade de confluência de três rios

DÜRNSTEIN

VERSÃO “B” (BUDAPESTE/AMSTERDÃ)

BAMBERG
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PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS)
15 DIAS/14N DE CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA

SUPLEMENTOS
Suplemento por cabine dupla uso individual............................................................................................................................ + 70%
Suplemento por cabine individual (em cabines tipo “B2”).................................................................................................... + 60%

Suplemento por cabine Minisuite (sobre o preço por pesoa em cabine “B1”).................................................................... 430

Pacote de bebidas nas refeições (almoços/jantares)................................................................................................................... 220
Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h)....................................................................................................................................................... 519

Taxas portuárias/cidades....................................................................................................................................................................... 158

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 29

e Maus) e desfrutaremos da paisagem deslumbrante oferecida pelo
Vale de Loreley. Com seus castelos em ambas as margens do Reno.
Navegação para Coblenza, situada na confluência dos rios Mosela e
Reno, foi fundada pelos romanos. Destacam-se suas numerosas igrejas
entre elas a de Nossa Senhora, mescla de românico, gótico e barroco.
Em um pátio da Prefeitura, que é o antigo colégio dos jesuítas, se
encontra o símbolo da cidade: o Schangelbrunnenr. Alojamento a
bordo. Navegação para Colônia.

DIA 13º COLÔNIA
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Chegada a Colônia. Na hora indicada visita a pé de uma das mais anima-
das e famosas cidades da Alemanha. Por toda a cidade de Colónia pode-
mos ver os vestígios de sua longa história. A catedral é a maior das cate-
drais da Alemanha e foi declarada Património Mundial da humanidade
pela UNESCO. O jardim do Reno e o centro antigo da cidade são pontos
de encontro tanto para os nativos de Colônia como para os turistas, e as
típicas cervejarias são lugares para descansar depois de navegar. No

centro da cidade há um peculiar conjunto de doze grandes igrejas
românicas. Alojamento a bordo. Navegação noturna para Amsterdã.

DIA 14º AMSTERDÃ
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Chegada a Amsterdã e visita da cidade, também conhecida como a
"Veneza do Norte”, pela quantidade de pontes que tem seus canais e as
mansões que ainda existem na cidade. Trata-se de uma das cidades
favoritas para viajantes de todas as idades, e pode ser definida como
dinâmica, livre, divertida, moderna e, acima de tudo hospitaleira . Possi-
bilidade de realizar opcionalmente a visita do “Grande Tour do Norte”. À
noite possibilidade de realizar a excursão de Amsterdã pelos canais e
Bairro Vermelho. (O porto se encontra detrás da Estação Central, o
ponto mais central da cidade). Jantar de gala. Alojamento a bordo.

DIA 15º AMSTERDÃ
• Segunda-feira • Café da manhã a bordo. 
Desembarque aproximadamente as 09,00 h da manhã. Fim de nossos
serviços.

Cód. 03024A / Cód. 03024AV

DATAS VERSÃO DECK PRINCIPAL DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR
DO CRUZEIRO CAB. “B2” CAB. “B1” CAB. “A”

Mai 5* A consultar consultar consultar
Jun 13** B consultar consultar consultar
Ago 7 A 3.220 3.499 4.080
Ago 21 B 2.980 3.280 3.865
Set 4 A 3.220 3.499 4.080
Set 18 B 2.980 3.280 3.865
Out 21*** B consultar consultar consultar

* Saída operada pelo barco MS Amadeus Elegant •••••
** Saída operada pelo barco MS Amadeus Silver III •••••

*** Saída operada pelo barco MS Amadeus Silver II •••••
Rogamos solicitem itinerários, caraterísticas e preços. Assistência a bordo inglês/alemão.

GASTOS DE CANCELAMENTO:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação,

por isso além das que aparecem no ponto 5-b-3 das “Condições
Gerais” (Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos
gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre
reservas e preços confirmados:

- Anulação com mais de 45 dias antes da data de saída 25%; de 45
a 31 dias antes da data de saída 50%; de 30 a 15 dias antes da
data de saída 70%; menos de 15 dias antes da data da saída 100%

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusive I.A. de gastos de
cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam as condições nas últi-
mas páginas.

VISITAS A PÉ INCLUIDAS: Amsterdã, Colônia, St. Goarshausen, Würzburg, Bamberg
Nuremberg, Regensburg, Passau, Dürnstein, Viena, Bratislava e Budapeste

EXCURSÕES OPCIONAIS:
• Budapeste: Basílica, Ópera e Monte Gellert.................................................................................................... 35
• Curva do Danúbio (Esztergom/San Andrés/Vysegrad)................................................................................. 45
• Melk (visita Abadía)................................................................................................................................................. 35
• Viena: Concerto na Sala Kursalon....................................................................................................................... 60

Concerto na Sala Musikverein, Ópera e KonzertHaus (ou similares)........................................ 85
• Viena, visita complementa: Jardins do Palácio de Belvedere + Palácio de Schönbrunn................. 40
• Salzburgo, dia completo (almoço não incluido)............................................................................................ 75

(com almoço em restaurante)............................................................................. 95
• Visita de Düsseldorf................................................................................................................................................. 45
• Visita do Monastério de Weltenburg................................................................................................................. 45
• Visita documentação da II Guerra Mundial em Nuremberg...................................................................... 40
• Visita de Rothenburg ob der Tauber.................................................................................................................. 40
• Visita a pé de Miltenberg e Wertheim.............................................................................................................. 40
• Visita Grande Tour do Norte de Amsterdã....................................................................................................... 50
• Visita dos Canais de Amsterdã e o Bairro Vermelho.................................................................................... 35
Notas: Preços por pessoa, em euros. As excursões dependem de um mínimo de 30/40 participantes. São con-
tratadas e pagas no barco, em dinheiro. Algumas só são possíveis em um sentido (por distintos horários).

- Possibilidade de realizar Extensões em Budapeste e Amsterdã. Rogamos consultar.

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS
Bilhete aéreo Espanha/Budapeste e Amsterdã/Espanha (ou VV) + Traslados (mín. 25 pessoas)

- Por saída desde Madri (Cia. Lufthansa), desde ..................................................................................................... 350
- Por saída desde Barcelona (Cía. KLM), desde ........................................................................................................ 350
- Por saída desde resto de Península e Baleares, desde ...................................................................................... 365
- Por saída desde Canarias, desde ............................................................................................................................... 405

- Taxas de aeroporto (a reconfirmar) desde ............................................................................................................. 150

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO:
- Grupos 10 a 20 pessoas*: 10% desconto na cabine (sobre preços

publicados). Consultar para grupos superiores.
- Famílias ou grupos 5, 7 ou 9 pessoas*: 1 cabine individual não

pagará o suplemento de 60%.
- 3ª pessoa adulta na cabine tripla*: 20% de desconto.
- Crianças de 2 a 12 anos*: 50% de desconto em cabine tripla com-

partilhando cabina com 2 adultos e/ou compartilhando cabine
dupla com 1 adulto.

- Crianças menores de 2 anos*: Grátis! (compartilhando cabine com
2 adultos); aos bebes será colocado um berço (sujeito a disponi-
bilidade), os que não utilizarem o berço deverão compartilhar a
cama com 1 adulto.

NOTAS:
* Ofertas para lugares limitados, não acumuláveis a outras ofertas

e nem descontos. Todos os passageiros de um grupo deverão rea-
lizar a reserva ao mesmo tempo e pertencer à mesma reserva
não válido para reservas encadeadas ou em conexão. Os menores
de 16 anos deverão compartilhar a cabine sempre acompanhada
de um adulto responsável.

OS PREÇOS INCLUEM:
- 14 noites de Cruzeiro no barco MS Swiss Crystal (ou similar) em

cabine standard dupla exterior climatizada, com ducha e WC, no
deck escolhido.

- Regime alimentar de pensão completa a bordo (primeiro serviço
jantar, último serviço café da manhã), gastronomia de alta qualida-
de com seleção de menus diários (café da manhã e almoços sistema
Buffet), vários jantares servidos – jantar do capitão, jantar temático,
etc. designação permanente de mesa no restaurante.

- Drinque de boas vindas; café e chá gratuito despois das refeições.
- Visitas a pé incluídas de Amsterdã, Colônia, St. Goarshausen,

Würzburg, Bamberg, Nuremberg, Regensburg, Passau, Dürnstein,
Viena, Bratislava, e Budapeste.

- Cruzeiro noturno e espetáculo folclórico a bordo em Budapeste;
noite bávara com música ao vivo a bordo.

- Guias e animação multilíngue; músico a bordo.
- Seguro de viagem, guia de bolso da rota e documentação.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM:
- Excursões opcionais, bebidas nas refeições, gorjetas e/ou qualquer

outro serviço não especificado no item anterior. Serviço de lavande-
ria (será pago em conta).

NOTAS MUITO IMPORTANTE:
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 56 y 57.
- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo

do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que
isso possa tomar-se motivo de reclamação.
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“Sulcando o Ródano se descobre um rico legado histórico/
cultural Frances, porém também se redescobre parte de
nosso hispânico”:

Desde que os Cartagineses com os seus elefantes atravessa-
ram, fazendo pânico a Roma Imperial a Coroa de Aragão e
Navarro nos períodos da Idade Média, durante alguns anos,
exerceram o seu poder e influência sobre esses territórios.

Para os “Terços espanhóis” era caminho assinalado, quan-
do as tropas da Espanha se uniam às tropas que ficavam
na Itália, atravessando o condado da Borgonha, para
melhor enfrentar os contínuos conflitos armados em Flan-
dres, onde, mais que por uma economia, se lutava por uma
religião. Finalmente como consequência da guerra civil
houve uma imigração forçosa que se assentou a ambos os
lados deste rio.

Uma viagem de cruzeiro pelo Ródano seguramente é a
forma mais bonita de descobrir as joias da Provença, a Bor-
gonha e a Camarga. O encanto medieval das cidades his-
tóricas envolve os seus visitantes. Atrativos becos se mis-
turam com impressionantes monumentos arquitetônicos
de tempos passados: o anfiteatro de Lyon, a famosa ponte
de Avignon, o Circo Romano de Arles. A Provença com a
sua paisagem maravilhosa sob o céu azul e o estilo de vida
francês, muito peculiar, convertem esta viagem em algo
muito especial.

CRUZEIRO RÓDANO E SAONA (FRANÇA)

O Rodano “Crisol de Culturas”
(um duplo legado histórico)

Dia Cidade Chegada Saída

1º Lyon embarque 17,00 21,30

2º Chalon-Sur-Saône 11,00 18,00
Mâcon 23,30 ––

3º Mâcon –– 12,00
Trévoux 16,00 20,00

4º Viviers 12,30 18,30

5º Arlés 03,00 18,00
Avignon 22,30 ––

6º Avignon –– 15,30
Châteauneuf-du-Pape 17,30 18,15

7º Lyon 15,30 ––

8º Lyon desembarque 09,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e estão
sujeitos a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e
outros) e/ou força maior..
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8 DIAS DESDE ........... 1.160 € / 1.276 USD
(7 NOITES DE CRUZEIRO)
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INFORMAÇÃO GERAL
n Categoria fluvial: ••••S
n Ano de construção: 2001
n Comprimento: 114,30 m
n Largura: 11,40 m
n Camarotes: 75
n Decks de passageiros: 3
n Tripulação/Passageiros: 40/150
n Voltagem: 220 V
n Bandeira: Alemanha

n Instalações
3 decks de passageiros, recepção, bar panorâmico, restaurante, biblioteca, e
solário.

n Camarotes
75 cabines duplas (22 camarotes duplos em deck superior, 41 cabines em deck
principal e superior de 15m2 12 camarotes twins en deck inferior de 12m2 que
dispõem de cama dobrável e sofá-cama). Todas as cabines são exteriores, cli-
matizadas e dispõe de ducha, banheiro completo, televisão, secador de cabelo, e
cofre. A limpeza é diária e dispõe de telefone que serve para chamadas a
outras cabines, a recepção ou para programar uma hora para o despertador. Está
proibido fumar nas cabines.

n Serviços incluídos a bordo
Documentação, drinque de boas vindas, pensão completa a bordo (bebidas não
incluídas, primeiro serviço jantar, último serviço café da manhã), gastronomia de
alta qualidade com serviço Buffet no café da manhã e servido no almoço e jan-
tar, designação permanente de mesa no restaurante; café e chá gratuito depois
das refeições; Lanche à meia noite.

n Cartões de crédito
Aceitam-se.

n Idioma a bordo
Inglês e alemão. Garantidas em espanhol para saídas com um mínimo de 20 pes-
soas, porém consultar possibilidade.

n Gorjetas
Não estão incluídas. Aconselhamos a dar 5/7 euros por pessoa/dia de cruzeiro.

CABINE DUPLA -DECK SUPERIOR

RESTAURANTE

SALÓN PANORÁMICO
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DIA 6º AVIGNON/CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
• Pensão completa a bordo.
Pela manhã realizaremos a visita incluída da cidade e do impo-
nente Paláacio dos Papas, cuja fachada estonteante testemun-
ha a sua hegemonia. Regresso ao barco para o almoço. Excur-
são opcional a “Pont du Gard” O Pont du Gard, perfeitamente
preservado, é classificada como uma das obras mestras arquite-
tônicas da antiguidade. Por mais de dois milênios este aquedu-
to romano forneceu água para as províncias romanas no sul da
França. Regresso ao barco em Châteauneuf-du-Pape. Saída do
barco às 18h15. Navegação noturna.

DIA 7º LYON
• Pensão completa a bordo.
Chegada em torno das 15h30 a Lyon, segunda cidade mais
importante e senhorial da França, imponente capital gastronô-
mica do país, onde os dois rios Saona e símbolo de Lyon, de
onde se domina toda a cidade a seus pés. Visita panorâmica
incluída da cidade. Jantar de gala e escala noturna.

DIA 8º LYON
• Café da manhã a bordo.
Café da manhã a bordo e desembarque a partir das 09h00. Fim
de nossos serviços.

DIA 1º LYON
• Jantar a bordo.
Embarque a partir das 17h00. Acomodação nas cabines. Saída
as 21h30. Coquetel de boas vindas. Jantar e alojamento a
bordo. Navegação noturna.

DIA 2º CHALON-SUR-SAÔNE/MÂCON
• Pensão completa a bordo.
Chegada em Chalon-sur-Saône. Com os passageiros que ten-
ham reservado a visita opcional “Beaune e Borgonha” iremos
visitar Beaune e o Hotel-Dieu, que no século XV era uma casa
de esmolas e hoje foi convertido em um museu interessante.
Teremos a oportunidade de visitar uma adega para fazer uma
pequena degustação de vinhos locais. Regresso ao barco. Conti-
nuação da navegação a Macon. Jantar e alojamento a bordo.

DIA 3º MÂCON/TRÉVOUX
• Pensão completa a bordo.
Excursão opcional a “Abadia de Cluny”. Continuação da Navega-
ção para Trévoux. Após o almoço ofereceremos a visita opcional
"Região de Dombes e Pérouges" classificada como uma das
mais belas vilas medievais da França e onde teremos a oportu-
nidade de provar o seu famoso gallete. Regresso ao barco.
Navegação noturna. Jantar e alojamento a bordo.

DIA 4º VIVIERS
• Pensão completa a bordo.
Chegada cedo a Viviers, aproximadamente as 12h00 excursão
opcional de uma das características geográficas mais interes-
santes da França, a “Garganta de Ardeche” e ver a famosa Pont
d'Arc, uma ponte de pedra natural, que se tornou um ícone para
a região de Ardèche. Regresso ao barco e continuação da nave-
gação noturna para Arles.

DIA 5º ARLES/AVIGNON
• Pensão completa a bordo.
Chegada cedo e partida para visitar Arles, cidade típica da Pro-
vence com grande patrimônio histórico romano que teremos
ocasião de conhecer. Após o almoço no barco, ofereceremos
uma excursão opcional a "Carrières de Lumières e Les Baux",
onde assistiremos a um show de luz e som nas famosas jazidas
de pedra e, em seguida, visitaremos a aldeia de Les Baux de
Provence. Regresso ao barco. Partida às 18h00 com destino a
Avignon. Chegada em torno das 22h00.

AVIGNON

AMÉRICA LATINA 2017
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TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS (EM EUROS, NETO)
Bilhete aéreo Espanha/Lyon/Espanha + traslados (mínimo de 10 pessoas)

Por saída desde Madri (Cía. Iberia Air Nostrum)...................................................................................................... 350

Taxas de aeroporto e combustível (voos diretos)................................................................................................... 135

EXCURSÕES OPCIONAIS:
• Região de Dombes e Pérouges........................................ 50
• Abadia de Cluny.................................................................... 52
• Beaune e Borgonha............................................................. 65
• Carrières de Lumières e Les Baux.................................. 60
• Pont du Gard e Uzes............................................................ 55
• Garganta de Ardeche........................................................... 45

Notas: Estas excursões dependem de um mínimo de partici-
pantes. Os preços publicados são aproximados. As excursõ-
es são contratadas e pagas no barco, em dinheiro. Preços
por pessoa, em euros. Mais informações a bordo.

Cód. 00026C / Cód. 00026CV

CLUNY

EXTENSÕES PRÉ/PÓS LYON
Antes ou depois de realizar seu Cruzeiro você poderá completar sua viagem fazendo extensões

A MARSELHA desde Lyon (ou VV)
(Preços por pessoa em quarto duplo: 2 noites de
estadia em Marselha com café da manhã + bilhete
de trem 2ª classe Lyon/Marsella (1h40) ou VV
- New Hotel Vieux Port 3*.................................. 515 €
- Radisson Blue Marseille Vieux Port 4*....... 705 €

A NICE desde Lyon (ou VV)
(Preços por pessoa em quarto duplo: 2 noites de
estadia em Nice com café da manhã + bilhete de
trem 2ª classe Lyon//Nice (4h29) ou VV.
- Univers 3*............................................................. 549 €
- Westminster 4*.................................................... 720 €
- Negresco 5*.......................................................... 860 €

A TOULOUSE desde Lyon (ou VV)
(Preços por pessoa em quarto duplo: 2 noites de
estadia em Toulouse com café da manhã + bilhete
de trem 2ª classe Lyon/Toulouse (3h12) ou VV.
- Ibis Styles T. Gare Centre Matabiau 3*........ 520 €
- Grand Hotel de l’Opera 4*............................... 635 €

Estadia em LYON
(Preço por pessoa e noite, base quarto duplo, com
café da manhã).
- Le Phenix 3*............................................................ 85 €
- Best Western Charlemagne 4*....................... 115 €
- Cour des Loges 5*.............................................. 235 €

GASTOS DE CANCELAMENTO:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação,

alem das que figuram em 5-b-3 nas “Condiciones Gerais” (Ver detal-
hes nas últimas páginas de nosso folheto), se aplicarão os seguintes
gastos de cancelamento sobre reservas e preços confirmados:

- Cancelamento com mais de 99 dias antes da saída: 90 € netos;
entre 99 e 60 dias antes da saída: 20%; entre 59 e 45 dias antes da
saída: 30%; entre 44 e 31 dias antes da saída: 60%; entre 30 e 15
dias antes da saída: 80%; de 14 dias ao mesmo dia de saída e “no
show”: 100%.

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusive I.A. de gastos de can-
celamento e outros (desde 29 €). Vejam as condições nas últimas
páginas.

OS PREÇOS INCLUEM:
- 7 noites de Cruzeiro no barco M.S. Bijou du Rhône ••••Sup o
M.S. Amadeus Provence ••••Sup (ou similar) em cabine standard
dupla exterior climatizada, com ducha e WC, no deck escolhido.

- Regime alimentar de pensão completa a bordo, incluído vinho bran-
co ou tinto nos jantares (primeiro serviço jantar; último serviço café
da manhã).

- Coquetel de boas vindas.
- Assistência a bordo (inglês/alemão).
- 3 visitas indicadas: Arlés, Aviñon y Lyon.
- Guia acompanhante em espanhol (para grupo mínimo 16 pessoas).
- Animação a bordo e noite de gala
- Seguro de viagem.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM:
- Excursões opcionais. Bebidas nas refeições, gorjetas, taxas locais e/ou

qualquer outro serviço não especificado no parágrafo anterior.

NOTAS MUITO IMPORTANTES:
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 56 e 57.
- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo

do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que
isso possa tomar-se motivo de reclamação.

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS)
8 DIAS/7N DE CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA

DATAS DECK INFERIOR DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR
DO CRUZEIRO CAB. “C” CAB. “B” CAB. “A”
Abr 12 1.240 1.555 1.830
Mai 17 1.290 1.600 1.890
Jun 14 1.390 1.700 2.019
Jul 5 1.390 1.700 2.019
Jul 20* 1.740 1.925 2.125
Ago 9 1.290 1.600 1.890
Ago 31* 1.895 2.080 2.289
Set 13 1.290 1.600 1.890
Out 11 1.160 1.470 1.780
Out 19* 1.620 1.809 1.960
Out 26* 1.620 1.809 1.960
*Saídas operadas pelo barco MS Amadeus Provence 4• Sup (Lüftner Cruises). Rogamos
solicitar itinerário detalhado assim como características do barco.

BILHETE DE TREM AVE + TRASLADOS
Barcelona/Lyon/Barcelona + traslados, desde.......................................................................................................... 290

LYON

NICE

MARSELHA

TOULOUSE

SUPLEMENTOS
Por cabine dupla uso individual....................................................................................................................................................... +75%

Taxas portuárias (netas)............................................................................................................................................................................ 38

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 29
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O Douro, segundo maior rio em Portugal, nasce
na Serra de Urbión (Espanha) e é navegável em
todo território português, graças as suas cinco
represas que chegam a atingir uma altura de
35 metros. Suas margens repletas de vinhedos e
o transporte do famoso vinho do Porto trouxe
prosperidade a toda a região. O Douro é muito
mais do que um rio, durante a viagem fluvial
descobriremos a sua história, cultura, seu povo e
cidades como Vila Nova de Gaia e Porto, na
desembocadura.

CRUZEIRO PELO DOURO (PORTUGAL)

Dia Cidade Chegada Saída
1º Porto embarque 16,00 ––

2º Porto –– 14,30
Entre-Os-Rios 18,30 ––

3º Entre-Os-Rios –– 08,30
Régua 12,30 ––

4º Régua –– 09,00
Pinhâo 11,30 13,00
Vega de Teron 19,00 ––

5º Vega de Teron –– 12,00
Barca d’Alva 12,30 ––

6º Barca d’Alva –– 09,00
Pocinho 11,00 12,30
Pinhão 17,30 ––

7º Porto 14,00 ––

8º Porto desembarque 09,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está sujeito
a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou
força maior.
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8 DIAS DESDE ........... 1.070 € / 1.177 USD
(7 NOITES DE CRUZEIRO)
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INFORMAÇÃO GERAL
n Categoria fluvial: ••••S
n Ano de construção: 2005
n Comprimento: 78,11 m
n Manga: 11,40 m
n Camarotes: 65
n Decks de passageiros: 2
n Tripulação/Passageiros: 35/130
n Voltagem: 220 V
n Bandeira: Alemanha

n Instalações
2 Decks de passageiros, recepção, bar panorâmico, restaurante, biblioteca e
solário.

n Camarotes
65 cabines duplas (38 camarotes duplos no deck superior de 15m2 con varan-
da e 27 cabinas no deck inferior de 12,5m2 com janela panorâmica). Todas as
cabines são exteriores, climatizadas e dispõe de ducha, banheiro completo, tele-
visão, secador de cabelo, e cofre. A limpeza é diária e dispõe de telefone que
serve para chamadas a outras cabines, a recepção ou para programar o desper-
tador. Está proibido fumar nas cabines.

n Serviços incluídos a bordo
Documentação, drinque de boas vindas, pensão completa a bordo (bebidas não
incluídas, primer serviço jantar, último serviço café da manhã), gastronomia de
alta qualidade com serviço Buffet no café da manhã e servido no almoço e jan-
tar, designação de mesa permanente no restaurante.

n Cartão de crédito
Aceitam-se.

n Idioma a bordo
Inglês e alemão. Garantidas saídas em espanhol para saídas com um mínimo de
20 pessoas, porém consultar possibilidades.

n Gorjetas
Não estão incluídas. O barco aconselha dar 5/7 euros por pessoa/dia de cruzeiro.

CABINE DUPLA (DECK PRINCIPAL)

SALÃO PANORÂMICO

RESTAURANTE
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M.S. DOURO CRUISER •••• Sup.
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barco em Pocinho e partida para Pinhão. Chegada e visita opcio-
nal da cidade incluindo a visita de sua famosa estação decorada
com azulejos azuis. Regresso a bordo. Alojamento.

DIA 7º PINHÃO/PORTO
• Pensão completa a bordo.
Saída cedo para Porto. Chegada e excursão opcional da cidade
de Guimarães, onde apreciaremos bairros medievais e moder-
nos. Alojamento a bordo, no cais de Vila Nova de Gaia.

DIA 8º PORTO
• Café da manhã a bordo.
Desembarque a partir das 09h00 no cais de Vila Nova de Gaia e
fim da viagem.

DIA 1º PORTO
• Jantar a bordo.
Embarque as 16h00 no cais Vila Nova de Gaia. Coquetel de
boas vindas. Alojamento a bordo em Porto

DIA 2º PORTO/ENTRE-OS-RIOS
• Pensão completa a bordo.
Pela manhã visita incluída de Porto e das suas adegas. Esta é
uma das cidades mais antigas da Europa, cujo centro antigo é
declarado Património Mundial pela UNESCO. Saída para Entre-
Os-Rios depois do almoço. Tarde de Navegação durante a qual
poderão desfrutar de um tempo de relax para admirar a bela
paisagem oferecida pelo Vale do Douro. Jantar tradicional portu-
guês. Noite a bordo em Entre-os-Rios.

DIA 3º ENTRE-OS-RIOS /RÉGUA
• Pensão completa a bordo.
Saída com destino a Régua. Durante a navegação atravessare-
mos a eclusa de Carrapatelo, a maior da Europa com 36 metros
de desnível. Chegada ao meio-dia. Excursão opcional a Lamego,
o santuário de Nossa Senhora dos Remédios e a catedral. Aloja-
mento a bordo.

DIA 4º REGUA/PINHÃO/VEGA DE TERON
• Pensão completa a bordo.
Saída para realizar a visita incluída do Palácio de Mateus, na
Vila Real. Regres a bordo em Pinhão. Navegação através dos
vinhedos mais famosos de Porto. Chegada a Vega de Teron. Jan-
tar do capitão.

DIA 5º VEGA DE TERON/BARCA D’ALVA
• Pensão completa a bordo.
Dia dedicado a excursão opcional de Salamanca, nomeada
Património Mundial pela UNESCO. Visita guiada à catedral e
sua famosa universidade que data de 1218, uma das mais anti-
gas do mundo. Regresso a bordo em Barca d'Alva. Noite de ani-
mação a bordo.

DIA 6º BARCA D’ALVA/POCINHO/PINHÃO
• Pensão completa a bordo.
Excursão opcional ao Castelo Rodrigo. Suas casas imaculadas,
paisagens e os ninhos das cegonhas são imagens que embele-
zam ainda mais este povo. O património monumental não fica
atrás e oferece uma arquitetura religiosa imponente. Regresso ao

PALÁCIO DE MATEUS - VILA REAL

VALE DO DOURO
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EXCURSÕES OPCIONAIS:
• Lamego.................................................................................... 48
• Salamanca............................................................................... 95
• Castelo Rodrigo..................................................................... 64
• Pinhão...................................................................................... 58
• Guimaraes............................................................................... 52

Notas: Estas excursões dependem de um mínimo de partici-
pantes. Os preços publicados são aproximados. As excursio-
nes são contratadas e pagas no barco, em dinheiro. Preços por
pessoa, em euros. Mais informação a bordo.SALAMANCA

GASTOS DE CANCELAMENTO:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação,

além das que figuram em 5-b-3 nas “Condiciones Gerais” (Ver
detalhes nas últimas páginas de nosso folheto), se aplicarão os
seguintes gastos de cancelamento sobre reservas e preços confir-
mados:

- Cancelamento com mais de 99 dias antes da saída: 90 € netos;
entre 99 e 60 dias antes da saída: 20%; entre 59 e 45 dias antes
da saída: 30%; entre 44 e 31 dias antes da saída: 60%; entre 30 e
15 dias antes da saída: 80%; de 14 dias ao mesmo dia de saída e
“no show”: 100%.

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de
cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam as condições nas últimas
páginas.

OS PREÇOS INCLUEM:
- 7 noites de cruzeiro no barco M.S. Douro Cruiser ••••Sup (ou simi-

lar) em cabine standard dupla exterior climatizada, com ducha e WC,
no deck escolhido.

- Regime alimentar de pensão completa a bordo, (primeiro serviço
jantar; último serviço café da manhã).

- Coquetel de boas vindas.
- Assistência a bordo (inglês/alemão).
- Guia acompanhante em espanhol (para grupo mínimo 20 pessoas).
- Animação a bordo e noite de gala.
- Seguro de viagem.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM:
- Excursões opcionais. Bebidas nas refeições, gorjetas, taxas locais e/

ou qualquer outro serviço não especificado no parágrafo anterior.

NOTAS MUITO IMPORTANTE:
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 56 e 57.
- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo

do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que
isso possa tomar-se motivo de reclamação.

Cód. 00126A / Cód. 00126AV

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS)
8 DIAS/7N DE CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA

DATAS DECK PRINCIPAL DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR
DO CRUZEIRO CAB. “C” CAB. “B” CAB. “A”
Abr 13 1.285 1.385 2.025
Mai 4 1.385 1.595 2.229
Jun 22 1.420 1.585 2.219
Jul 20 1.179 1.385 2.025
Ago 3 1.285 1.385 2.025
Nov 2 1.070 1.279 1.915

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS
Bilhete aéreo Espanha/Porto/Espanha + traslados aeroporto-hotel-aeroporto

Voos com a Cia. TAP
- Por saída desde Madri.................................................................................................................................................... 215
- Taxas de aeroporto (a reconfirmar no momento de efetuar a reserva).......................................................... 90

Voos com a Cia. Ibéria, classe “O”
- Por saída desde Madri.................................................................................................................................................... 345
- Taxas de aeroporto (a reconfirmar no momento de efetuar a reserva).......................................................... 50

SUPLEMENTOS
Por cabine dupla uso individual....................................................................................................................................................... +75%

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 29

PORTO
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Convidamos-lhes a conhecer a Rússia navegando
em um dos maiores Cruzeiros fluviais da Europa.
Através dos rios Volga, Svir e Neva e seus canais, e
o grandioso lagos Onega e Ladoga; observaremos tími-
dos sorrisos de um povo digno e sofrido, junto a belas
paragens que moldam o rosto deste país, ainda hoje
enigmático; cidades medievais verdadeiros tesouros da
riqueza cultural russa; uma natureza verde e exu-
berante que produz admiração e assombro; espetacu-
lares ocasos que tingem de intensas cores no horizonte
a melancolia de suas terras.

GRANDE CRUZEIRO DA RUSSIA
(SAÍDAS DE 24 DE MAIO A 11 DE SETEMBRO DE 2017)

VERSÃO “A”
MOSCOU/SÃO PETERSBURGO

Dia Cidade Chegada Saída
1º Moscou (embarque)

2º Moscou –– ––

3º Moscou –– 14,30

4º Uglich 14,00 16,00

5º Goritsy 11,00 14,00

6º Kizhi (Lago Onega) 15,30 19,00

7º Mandroga 10,00 14,30

8º São Petersburgo 08,00 ––

9º São Petersburgo –– ––

10º São Petersburgo –– ––

11º São Petersburgo (desembarque)

VERSÃO “B”
SÃO PETERSBURGO/MOSCOU

Dia Cidade Chegada Saída
1º São Petersburgo (embarque)
2º São Petersburgo –– ––
3º São Petersburgo –– ––
4º São Petersburgo –– 19,00
5º Mandroga 12,30 17,00
6º Kizhi (Lago Onega) 08,00 12,00
7º Goritsy 13,00 16,00
8º Uglich 11,30 13,30
9º Moscou 13,00 ––

10º Moscou –– ––
11º Moscou (desembarque)

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e estão sujeitos a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.
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O MS Tchaikovski, construído na Alemanha em 1982, foi com-
pletamente renovado. As instalações modernas, espaçosas áreas
comuns, a capacidade de passageiros reduzida (205 em vez de
260), dão a este barco um novo padrão de navegação russo. Mesmo
que o exterior permaneça o mesmo, o interior foi completamen-
te renovado, tem um design que conta com um grande restau-
rante panorâmico, dois bares com decoração aceitável, uma sala
de conferências, uma loja, uma lavandaria e assistência médica
(de pagamento).

O MS Tchaikovski tem 108 cabines em três Decks, todos com-
pletamente renovados, modernos e confortáveis, todos exteriores
com grandes janelas panorâmicas. Todas as cabines são equipa-
das com ar condicionado, televisão de tela plana, banheiro priva-
tivo com ducha e WC, secador de cabelo e cofre. Tem 12 cabines
Suíte junior “A-1” com um tamaño de 18 m2 e 20 “A-2” de 14 m2,
65 cabines standard dupla “B”, muito mais simples e menor de 9 m2

e 11 cabines individuais 7 m2.
Wi-Fi disponível mediante uma taxa em todo o barco.

11 DIAS DESDE ......... 1.795 € / 1.974 USD
(10 NOITES DE CRUZEIRO)
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M.S. TCHAIKOVSKI •••• Sup.

 

 

 

 

  

A1 (18 m2)
■■ Suítes (cama de casal)
 “Deck Superior” e
 “Deck de Lanchas”

A2 (14 m2)
■

■

■ Mini suítes (2 camas baixas)
 “Deck Superior”

B1 y B2 (9 m2)
■

■

■

■ Cabine dupla (2 camas baixas)
 “Deck Principal” e
 “Deck Superior”

■

■

■

■

■ Cabine individual (7 m2)

Guias acompanhantes da
POLITOURS durante

todo o Cruzeiro

Cabine dupla B1 e B2 (9 m2)

Cabine dupla A1 (18 m2)

INFORMAÇÃO GERAL
n Projeto: 301
n Categoria fluvial: •••• Sup.
n Última renovação: 2013
n Tonelagem: 3.846 t
n Comprimento: 125 m
n Largura: 16,70 m
n Calado: 2,80 m
n Motores: 3 x 736 kw
n Voltagem: 220 V
n Capacidadde de passageiros: 205
n Velocidade média: 13,7 nós (25,5 km/h)

n Serviços incluídos a bordo
Regime alimentar de pensão completa (cozinha russa), segundo o programa (inclui
agua mineral e um refresco, cerveja ou copo de vinho no almoço e jantar)
coquetel de boas vindas; jantar especial do Capitão; Serviço restaurante: almo-
ços e jantares servidos na mesa, café da manhã Buffet; visitas e excursões indi-
cadas no itinerário em ônibus modernos e com ar condicionado em Moscou e São
Petersburgo, em outros portos são mais modestos, com guia local de língua espan-
hola em Moscou e São Petersburgo, e tradução simultânea no resto das cidades;
equipe própria de animação hispânico/russo; programa diário de atividades e/ou
entretenimento a bordo; música ao vivo algumas noites; guias acompanhantes
da Politours durante todo o percurso; conferências a bordo, comentários sobre
política, economia e história; aula de canto e idioma russo; assistência de guias
nos aeroportos e portos; seguro de viagem, bolsa da Politours, guia de bolso…

n Idioma a bordo
Espanhol e francês.

n Cartão de crédito
Aceitam-se em Moscou e São Petersburgo
(exceto em excursões opcionais).

n Gorjetas
Não estão incluídas. A Cia de Navegação
aconselhar a dar 5 euros por pessoa/dia
de cruzeiro.
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DIA 1º MOSCOU
• Jantar a bordo.
Embarque no porto fluvial de Moscou, no barco “MS Tchaikovski”
(ou similar). Chegada ao barco onde será recebido típicamente
da maneira russa com “Pão e sal”. Efetuaremos o check in na
recepção do barco. Tempo livre para familiarizar-se com os
decks e acomodar- se nas cabines pouco antes do jantar. Aloja-
mento a bordo do barco.

DIAS 2º E 3º MOSCOU
• Pensão completa a bordo do barco.
Nestes dias em Moscou realizaremos as seguintes visitas inclu-
ídas: Panorâmica da cidade totalmente guiada em espanhol,
contato ideal com a cidade, seu centro histórico e seus princi-
pais monumentos. A Praça Vermelha, declarada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO: chamada assim pela color dos
ladrilhos dos edifícios que a rodeiam: o Museu de Historia, as
muralhas do Kremlin e a catedral de São Basílio, com suas
famosíssimas cúpulas multicores em forma de bulbo, construí-
das por ordem do czar Ivan o Terrível. Nela se situa o Mausoléu
de Lênin e sobre seus paralelepípedos desfila o exército Ver-
melho numerosas comemorações que tem lugar ao longo do
ano. Muito perto se encontram o célebre teatro Bolshoi, o
imponente edifício da Lubianka, sede do antigo KGB, e as
pequenas igrejas do velho bairro “Kitai Gorod”. As avenidas que
margeiam o rio Moskova, com vistas do Parlamento (a Duma) a
Casa do Governo (Casa Branca) o estádio olímpico, a “colina dos
Pardais”, coroada pelo famoso arranha-céu de inspiração stali-
nista que é a Universidade Lomonosov, Contemplaremos os
exteriores do célebre convento de Novodévichi e seu lago, que
inspirou Tchaikovsky no “Lago dos Cisnes” e pararemos no Par-
que da Victoria, construído após a II Guerra Mundial e a Rua
Arbat, lugar de encontro preferido dos moscovitas, animada rua
de pedestres no coração do centro antigo. Visita do Kremlin
(incluindo uma  catedral) centro do poder civil, militar e religio-
so da Rússia. Edificado entre os séculos XII y XV, é um magnífi-
co reflexo das diferentes etapas da arte russa. Visitaremos o
interior do recinto, admiraremos a “Campana Zarina” e o “Can-
hão Zar” e alguma de suas mais célebres igrejas e catedrais.
Noite a bordo. (Poderão contratar as seguintes excursões opcio-
nais: Galeria Nacional de Arte “Tretiakov” e Moscou à noite).

DIA 4º UGLICH
• Pensão completa a bordo do barco.
Chegada e visita panorâmica a pé de Uglich, é uma cidade que
pertence ao Oblast de Yaroslavl, é uma cidade que pertence ao
Oblast de Yaroslavl, é parte do Anel de Ouro da Rússia, consti-

tuído por diversas cidades principais, situadas em torno da
capital da Rússia. Em 25 de maio de 1591, Tzarevich Dimitri
Ivánovich da Rússia, ainda em sua infância, encontra a morte
em circunstâncias duvidosas, a imagem do Tczarevich com uma
faca em sua mão direita tornou-se emblema da cidade. Este
evento marcou para a Rússia o começo de um período comple-
xo, que termina com a subida ao trono da família Románov. No
lugar onde foi descoberto o corpo se construiu a igreja de São
Dimitri Ensanguentado a qual visitaremos, assim como a Cate-
dral da Ressurreição. ontinuação da viagem.

DIA 5º GORITSY
• Pensão completa a bordo do barco.
Chegada a Goritsy. Uma vez ali tomaremos um ônibus local no
pequeno cais e nos dirigiremos através de um breve tour por
uma paisagem de singular beleza, entre bosques de pinheiros,
lagos e prados até as imponentes muralhas do monastério, a
margem do lago que lhe dá o nome. O Monastério de São Cirilo
do Lago Branco (Kirilov Belozerski) é o maior e mais antigo da
Rússia. Edificado no século XIV, se trata de um dos centros de
peregrinação mais importante da religião ortodoxa. Regresso
ao barco em ônibus local. Continuação da viagem.

DIA 6º KIZHI (LAGO ONEGA)
• Pensão completa a bordo do barco.
Navegação pelo grandioso Lago Onega. Chegada à ilha de
Kizhi, conhecida como a ilha dos jogos, atualmente é um dos
destinos turísticos mais populares da Rússia, pois reúne um
fabuloso conjunto de igrejas, capelas e casas construídas com
madeira entalhada que formam o Museu de Arquitetura de
Madeira (ao ar livre), declarado pela UNESCO Patrimônio da
Humanidade. Segundo a lenda, a Igreja da Transfiguração foi
construída pelo mestre carpinteiro Nestor utilizando um único
machado, ferramenta que logo lançou simbolicamente no lago
Onega enquanto pronunciava as palavras "Não houve, e não
haverá outra igreja como esta". Regresso ao barco. Continuação
da viagem.

DIA 7º MANDROGA
• Pensão completa a bordo do barco.
Chegada a Mandroga, cujo nome significa “pinheiro sobre pân-
tano”. Na pequena aldeia de típico estilo russo realizaremos
uma “parada ecológica”, que consiste em um passeio livre pelos

VERSÃO “A” (MOSCOU/SÃO PETERSBURGO)

NAVEGAÇÃO
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caminhos traçados entre suas construções de madeira, as quais
albergam um enorme tobogã de madeira, lojas de artesanato e
o Museu da Vodca, em algumas ocasiões poderão desfrutar de
um espetáculo folclórico. Continuação da viagem.

DIAS 8º A 10º SÃO PETERSBURGO
• Pensão completa a bordo do barco.
Durante a estadia emn São Petersburgo se realizará a visita
panorâmica da cidade totalmente guiada em espanhol, fazendo
contato ideal com a cidade, seu centro histórico e seus princi-
pais monumentos. São Petersburgo, declarada Patrimônio Mun-
dial da Humanidade pela UNESCO. É conhecida como a “Veneza
do Norte” devido a seus canais, ilhas e pontes construídas para
drenar a terra e aproveitar o poderoso rio Neva. O luxo e a cria-
tividade utilizados na sua construção, a opulência da corte cza-
rista, pode ser admirada nos inúmeros palácios e teatros. As
fachadas, luxuosas e imponentes adornam as avenidas largas,
aqui chamadas de "Perspectivas" (Prospekt). O Museu do Hermi-
tage situado no antigo Palácio de Inverno e residência dos cza-

res é o maior museu da Rússia, assim como um dos mais
importantes do mundo, contando com mais de três milhões de
obras de arte… Também realizaremos a visita do Palácio de
Petrodvorets, residência de verão de Pedro I o Grande (situado
a uns 30 km de São Petersburgo) muitas vezes chamado “O Ver-
salhes Russo”, é um conjunto arquitetônico que oferece um
belíssimo panorama de seus jardins situado no litoral do mar
Báltico. São especialmente conhecidas suas caprichosas fontes
construídas seguindo as técnicas mais modernas do século
XVIII. (Poderão contratar as seguintes excursões opcionais: For-
taleza de São Pedro e São Pablo, Palácio de Pushkin, passeio de
barco pelos Rios e canais, Show Folclórico e São Petersburgo
de noite). Durante sua estadia em São Petersburgo alguns
almoços poderão ser realizados na cidade.

DIA 11º SÃO PETERSBURGO
• Café da manhã Buffet a bordo.
Desembarque.
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madeira embutida que formam o Museu de Arquitetura de
Madeira (ao ar livre), declarado pela UNESCO Patrimônio da
Humanidade. Segundo a lenda, a Igreja da Transfiguração foi
construída pelo mestre carpinteiro Nestor utilizando um único
machado, ferramenta que logo lançou simbolicamente no lago
Onega enquanto pronunciava as palavras "Não houve, e não
haverá outra igreja como esta". Regresso ao barco. Continuação
da viagem.

DIA 7º GORITSY
• Pensão completa a bordo do barco.
Chegada a Goritsy. Uma vez ali tomaremos um ônibus local no
pequeno cais e nos dirigiremos através de um breve tour até as
imponentes muralhas do Monastério de São Cirilo do Lago
Branco (Kirilov Belozerski) que é o maior e o mais antigo da
Rússia. Edificado no século XIV, se trata de um dos centros de
peregrinação mais importante da religião ortodoxa. Regresso
ao barco em ônibus local. Continuação da viagem.

DIA 8º UGLICH
• Pensão completa a bordo do barco.
Chegada e visita panorâmica a pé de Uglich, é uma cidade que
pertence ao Oblast de Yaroslavl, é parte do Anel de Ouro da
Rússia, constituído por diversas cidades principais, situadas em
torno da capital da Rússia. Em 25 de maio de 1591, Tzarevich
Dimitri Ivánovich da Rússia, ainda em sua infância, encontra a
morte em circunstâncias duvidosas. No lugar onde foi desco-
berto o corpo se construiu a igreja de de São Dimitri Ensan-
guentado a qual visitaremos, assim como a Catedral da Ressu-
rreição. Continuação da viagem.

DIAS 9º E 10º MOSCOU
• Pensão completa a bordo do barco.
Nestes dias em Moscou realizaremos as seguintes visitasincluí-
das: Panorâmica da cidade totalmente guiada em espanhol,
contato ideal com a cidade, seu centro histórico e seus princi-
pais monumentos. A Praça Vermelha, declarada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO: Nela se situa o Mausoléu de Lênin.
Muito perto se encontram o célebre teatro Bolshoi, o imponen-
te edifício da Lubianka, sede do antigo KGB, e as pequenas
igrejas do velho bairro “Kitai Gorod”. Contemplaremos os exte-
riores do célebre convento de Novodévichi e seu lago, que ins-
pirou Tchaikovsky no “Lago dos Cisnes” e pararemos no Parque
da Victoria, construído após a II Guerra Mundial e a Rua Arbat,
lugar de encontro preferido dos moscovitas, animada rua de
pedestres no coração do centro antigo. Visita do Kremlin
(incluindo uma catedral) centro do poder civil, militar e religio-
so da Rússia. Suas muralhas de até 19 metros de altura e 2.235
metros de comprimento dominam o Rio Moskova e a Praça Ver-
melha. Edificado entre os séculos XII y XV, é um magnífico
reflexo das diferentes etapas da arte russa. Visitaremos o inte-
rior do recinto, admiraremos a “Campana Zarina” e o “Canhão
Zar” e alguma de suas mais célebres igrejas e catedrais. Noite a
bordo.

DIA 11º MOSCOU
• Café da manhã Buffet a bordo.
Desembarque.

DIA 1º SÃO PETERSBURGO
• Jantar a bordo
Embarque no porto fluvial de São Petersburgo, no barco “M.S.
Tchaikovsky” (ou similar). Chegada ao barco onde será recebido
tipicamente da maneira russa com “Pão e sal”. Efetuaremos o
check in na recepção do barco. Tempo livre para familiarizar-se
com os decks e acomodar- se nas cabines pouco antes do jan-
tar. Alojamento a bordo do barco.

DIA 2º A 4º SÃO PETERSBURGO
• Pensão completa a bordo do barco.
Durante a estadia em São Petersburgo se realizará a visita
panorâmica da cidade totalmente guiada em espanhol, fazendo
contato ideal com a cidade, seu centro histórico e seus princi-
pais monumentos. São Petersburgo, declarada Patrimônio Mun-
dial da Humanidade pela UNESCO. É conhecida como a “Veneza
do Norte” devido a seus canais, ilhas e pontes construídas para
drenar a terra e aproveitar o poderoso rio Neva. Visita do
Museu do Hermitage situado no antigo Palácio de Inverno e
residência dos czares é o maior museu da Rússia, assim como
um dos mais importantes do mundo, contando com mais de
três milhões de obras de arte. Possuem coleções de escultura,
pintura, cristal e porcelana, tapetes e joias, gravuras, antiguida-
des da época clássica, armas, medalhas, moedas, livros valio-
sos… Também realizaremos a visita do Palácio de Petrodvorets,
residência de verão de Pedro I o Grande (situado a uns 30 km
de São Petersburgo) muitas vezes chamado “O Versalhes Russo”,
é um conjunto arquitetônico que oferece um belíssimo panora-
ma de seus jardins situado no litoral do mar Báltico. São espe-
cialmente conhecidas suas caprichosas fontes construídas
seguindo as técnicas mais modernas do século XVIII. Durante
sua estadia em São Petersburgo alguns almoços poderão ser
realizados na cidade.

DIA 5º MANDROGA
• Pensão completa a bordo do barco.
Chegada a Mandroga, cujo nome significa “pinheiro sobre pân-
tano”. Na pequena aldeia de típico estilo russo realizaremos
uma “parada ecológica” que consiste em um passeio livre pelos
caminhos traçados entre suas construções de madeira, as quais
albergam um enorme tobogã de madeira, lojas de artesanato e
o Museu da Vodca, em algumas ocasiões poderão desfrutar de
um espetáculo folclórico. Continuação da viagem.

DIA 6º KIZHI (LAGO ONEGA)
• Pensão completa a bordo do barco.
Navegação pelo grandioso Lago Onega. Chegada à ilha de
Kizhi, conhecida como a ilha dos jogos, atualmente é um dos
destinos turísticos mais populares da Rússia, pois reúne um
fabuloso conjunto de igrejas, capelas e casas construídas con

VERSÃO “B” (SÃO PETERSBURGO/MOSCOU)
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OS PREÇOS INCLUEM:
- Transporte fluvial segundo itinerário indicado no barco
M.S. Tchaikovski (ou similar).

- Acomodação em camarotes exteriores, no deck escolhido, com
ducha/WC.

- Programa diário de atividades e/ou entretenimento a bordo.
- Regime alimentar de pensão completa (cozinha russa), café da

manhã e almoço Buffet, jantares servidos, segundo o programa
(pacote básico de bebida).

- Visitas e excursões indicadas no itinerário em ônibus (modernos e
com ar condicionado em Moscou e São Petersburgo, em outros
portos são mais modestos), com guia local de língua espanhola
em Moscou e São Petersburgo, e tradução simultânea no resto das
cidades.

- Equipe de animação.
- Guias acompanhantes da Politours durante todo o percurso.
- Assistência de guias e tripulação nos portos.
- Seguro de viagem.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM:
- Gorjetas (se aconselha 5 € por pessoa e dia), excursões opcionais,

e/ou qualquer outro serviço não especificado no parágrafo anterior.

EXTRAS INCLUÍDOS SEM CUSTOS:
- Coquetel de boas vindas; jantar especial do Capitão; apresentação

da tripulação; visita da ponte de comando; música ao vivo algumas
noites (concertos a bordo); concursos, prêmios…; aula de canto, idio-
ma e baile russo; conferências a bordo, comentários sobre política,
economia e historia.

NOTAS MUITO IMPORTANTE:
- Ver “Notas Importantes” “Condições Particulares” e “Seguros” relati-

vos aos Cruzeiros Fluviais nas páginas 56 e 57,
e especialmente para cruzeiros russos nas páginas 52 e 53.

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo
do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que
isso possa tomar-se motivo de reclamação.

Ver informação de visitas/excursões incluídas e opcionais na página 52.

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO:
- Grupos 10 a 20 pessoas: 5% desconto sobre o preço base (válido

para uma única reserva). Consultar para grupos superiores.
- Crianças de 3 a 12 anos (incompletos): 25% de desconto; 0 a 3

anos (incompletos): Não recomendável.

NOTAS:
- Vagas limitadas. Ofertas não acumulável a outros descontos e

aplicável exclusivamente sobre o preço base da cabine.

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBAS AS VERSÕES “A” E “B”)
VISITAS INCLUIDAS: Panorâmica de Moscou e visita do Kremlin,
panorâmica a pé de Uglich e Igreja de São Dimitri Ensanguentado,

Monastério de São Cirilo do Lago Blanco (Goritsy), Museu de Arquitetura
de Madeira ao ar livre (Kizhi), parada ecológica em Mandroga,

panorâmica de São Petersburgo, Museu do Hermitage e Palácio Petrodvorest.

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS)
11 DIAS/10N DE CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS (PREÇOS POR PESSOA, EM EUROS)
Bilhete aéreo Madri ou Barcelona/Moscou e São Petersburgo/Barcelona ou Madri (ou VV) + traslados

- Pacote aéreo (voo direto ou via cidade europeia, com traslados).................................................................. 400
- Taxas de embarque e aeroportuárias (em voo regular)............................................................................ 150/250

O preço inclui: Bilhete aéreo Espanha/Moscou e São Petersburgo/Espanha (ou VV) + traslados  aeroporto-
barco-aeroporto.

SUPLEMENTOS POR PESSOA (EM EUROS)
Por cabine dupla uso individual (em deck Superior e Lanchas).......................................................................................... + 90%

Carta convite visto da Rússia (neto)..................................................................................................................................................... 20

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva desde......................... 29

Cód. 08114A / Cód. 08114AV

DATAS DECK PRINCIPAL DECK DECK SUPERIOR
DE VERSÃO E SUPERIOR SUPERIOR E LANCHAS

CRUZEIRO CAB. “B2 E B1” CAB. “A2” CAB. “A1”
Mai 24 A 1.795 2.070 2.210
Jun 3 B 1.935 2.285 2.425
Jun 13 A 2.045 2.315 2.455
Jun 23 B 2.045 2.315 2.455
Jul 3 A 2.000 2.275 2.415
Jul 13 B 1.935 2.205 2.345
Jul 23 A 1.935 2.205 2.345
Ago 2 B 2.045 2.315 2.460
Ago 12 A 2.000 2.275 2.415
Ago 22 B 1.820 2.090 2.230
Set 1 A 1.905 2.175 2.315
Set 11 B 1.820 2.090 2.230

PALÁCIO DE PETRODVORETS - SÃO PETERSBURGO

UGLICH

GASTOS DE CANCELAMENTO:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação,

além das que figuram em 5-b-3 nas “Condiciones Gerais” (Ver
detalhes nas últimas páginas de nosso folheto), se aplicarão os
seguintes gastos de cancelamento sobre reservas confirmadas:

- Anulação com mais de 45 dias antes da saída 25%; de 45 a 31 dias
antes 50%; de 30 a 15 dias antes 70%; menos de 15 dias antes da
data da saída 100%.

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de
cancelamento e outros (desde 29 €).  Vejam as condições nas últi-
mas páginas.



a granDe rota Do volga até o
Mar De azov e CásPio (a rússia ProfunDa)
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De Moscou a Astracã/Rostov on Don (ou V.V.), navegando pelo Volga;
desde a mística ortodoxa, até as cálidas aguas dos Mares Azov e Cáspio

n Categoria fluvial: •••• n Construído: 1984 (Alemanha Oriental)
n Renovado totalmente: 2001 n Tonelagem: 3.846 t

n Comprimento: 129,1 m n Largura: 16,7 m n Calado: 2,94 m
n Voltagem: 220 V n Cabines: 136 n Capacidade passageiros: 196
n Motores: 3 x 736 KW n Velocidade media: 13,5 nós (25 km/h)

n Camarotes: Simples, porém cômodos. 196 lugares distribuídos entre cabines
duplas, individuais, triplas, quádruplas e suítes, todas exteriores com ducha/WC
e ar condicionado. Medidas aprox. 9 m2/18 m2.

inforMação geral
n Categoría fluvial: ••••• n Construído: 1985 (Alemanha Oriental)

n Renovado totalmente: 2013/14 n Tonelagem: 3.846 t
n Comprimento: 129,1 m n Largura: 16,7 m n Calado: 2,94 m

n Voltagem: 220 V n Cabines: 104 n Capacidade passageiros: 220
n Motores: 3 x 736 KW n Velocidade media: 13,5 nós (25 km/h)

n Camarotes: Recentemente renovados. 220 lugares distribuídos entre cabines
duplas, individuais, e suíte Junior, todas exteriores com ducha/WC e ar condicio-
nado. Medidas aprox. 12 m2.

inforMação geral

DaDos CoMuns aos Dois barCos
n Instalações:

5 decks com restaurante, bar, áreas comuns, sala de leitura, solário, sauna, cabe-
lereiro, médico e loja de souvenir. Acesso entre os decks mediante escada íngre-
me (se adverte para pessoas de mobilidade limitada).

n Serviços incluídos a bordo
Regime alimentar de pensão completa (cozinha russa), café da manhã Buffet,
almoços e jantares servidos, segundo o programa (não se inclui nenhum tipo de
bebida); coquetel de boas vindas; visita da ponte de comando; jantar especial
do Capitão; visitas e excursões indicadas no itinerário em ônibus modernos e
com ar condicionado, (em outros portos são mais modestos), com guia local de
língua espanhola nas grandes cidades, e tradução simultânea no resto; equipe
de animação; programa diário de atividades e/ou entretenimento a bordo; músi-
ca ao vivo algumas noites; guia acompanhante da Politours durante todo o
percurso; conferências a bordo, comentários sobre política, economia e histó-
ria; aula de canto e idioma russo; assistência de guias nos aeroportos e portos;
seguro de viagem, bolsa da Politours, guia de bolso.

n Idioma a bordo
Multilíngue e espanhol a partir de 10 pessoas.

n Cartões de crédito
Aceitam-se dependendo da operação do datáfono.

n Gorjetas
Não estão incluídas. O barco aconselha dar 5/7 euros por pessoa/dia de cruzeiro.
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M.s. tChaikovski •••• Sup. M.s. alexanDer boroDin •••••

rostov on Don/MosCou
saíDa 8 Maio-regresso 24 Maio

MosCou/rostov on Don
saíDa 19 seteMbro-regresso 7 outubro

rostov on Don/são Petersburgo
saíDa 23 abril-regresso 12 Maio

21

17 Dias DesDe ......... 2.065 € / 2.271 usD
(16 noites De Cruzeiro)

19/20 Dias DesDe 2.460 € / 2.706 usD
(18/19 noites De Cruzeiro)



PREÇOS POR PESSOA BASE CABINE DUPLA (EM EUROS)
17D/16N; 19-20D/18-19N Y 15D/14N DE CRUZEIRO EM PC

BARCO/TIPO DE CABINE DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR DECK LANCHAS
CAB. B1 OU A2 CAB. A2 CAB. A1

MS Tchaikovski
- Cabine Twin 2.065 2.480 2.700
MS Alexander Borodin
- Cabine Twin de luxo (12,5m2) 2.460 2.570 2.715
- Cabine Twin de luxo (14,2m2) ––– ––– 2.830
MS General Lavrinenkov
- Cabine Twin de luxo (13m2) 1.670 consultar consultar
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TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS (PREÇOS POR PESSOA, EM EUROS)
Bilhete aéreo Madri ou Barcelona/Rússia (Rostov, Moscou, São Petersburgo) e regresso

+ traslados (mínimo 10 pessoas)

- Pacote aéreo (voo direto ou via cidade europeia, com traslados).................................................................. 450
- Taxas de embarque e aeroportuárias (em voo regular).......................................................................... 160 / 260

O preço inclui: Bilhete aéreo Espanha/Moscou o San Petersburgo e Rostov/Espanha + traslados aeroporto/
barco/aeroporto).

SUPLEMENTOS POR PESSOA (EM EUROS) COMUNS AOS BARCOS
Por cabine individual/dupla para uso individual...................................................................................................................... + 60%

Carta convite visto da Rússia (neto)..................................................................................................................................................... 20

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 29

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Transporte fluvial segundo itinerários indicados nos barcos
M.S. Tchaikovski ou M.S. Alexander Borodin (ou similares).

- Acomodação en camarotes exteriores, segundo o deck escolhido,
com ducha/WC.

- Programa diário de atividades e/ou entretenimento a bordo.
- Regime alimentar Pensão Completa (cozinha russa), café da manhã

Buffet, almoços e jantares servidos, segundo o programa (não se
inclui nenhum tipo de bebida).

- Visitas e excursões indicadas no itinerário em ônibus (modernos e
com ar condicionado nas cidades grandes, em outros portos são
mais modestos), com guia local nas cidades grandes, e tradução
simultânea no resto.

- Equipe de animação.
- Guia acompanhante da Politours durante todo o percurso, para um

mínimo de 10 pessoas (menos de 10 pessoas em inglês).
- Assistência de guias e tripulação em portos.
- Seguro de viagem.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM:
- Gorjetas (se aconselha 5/7 € por pessoa e dia); bebidas nas refeiçõ-

es; excursões opcionais e/ou qualquer serviço não incluído especifi-
camente no itinerário.

EXTRAS INCLUÍDOS SEM CUSTOS:
- Coquetel de boas vindas; jantar especial do Capitão; apresentação

da tripulação; visita da ponte de comando; música ao vivo algumas
noites (concertos a bordo); concursos, prêmios…; aula de canto, idio-
ma e baile russo; conferências a bordo, comentários sobre política,
economia e história.

NOTAS MUITO IMPORTANTE:
- Ver “Notas Importantes” “Condições Particulares” e “Seguros” relati-

vos aos Cruzeiros Fluviais nas páginas 56 e 57 e especialmente
para cruzeiros russos nas páginas 52 e 53.

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo
do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que
isso possa tomar-se motivo de reclamação.

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO:
- Grupos 10 a 20 pessoas: 5% desconto sobre o preço base (válido

para uma única reserva). Consultar para grupos superiores.
- 3ª pessoa compartindo camarote com 2 adultos: 30% de desconto.
- Clientes “Premium”: 2% desconto.

NOTAS:
- Vagas limitadas. Ofertas não acumulável a outros descontos e

aplicável exclusivamente sobre o preço base da cabine.

GASTOS DE CANCELAMENTO:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação,

além das que figuram em 5-b-3 nas “Condiciones Gerais” (Ver
detalhes nas últimas páginas de nosso folheto), se aplicarão os
seguintes gastos de cancelamento sobre reservas confirmadas:

- Anulação com mais de 45 dias antes da saída 20%; de 45 a 31 dias
antes da saída 30%; de 30 a 21 dias antes da saída 70%; de 20 a10
dias antes da saída 80% com menos de 10 dias antes da data da
saída 100%.

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de
cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam-se as condições nas últi-
mas páginas.

DIA 1º ROSTOV ON DON

DIA 2º ROSTOV ON DON/STAROCHERKARSKAYA

DIA 3º NAVEGAÇÃO

DIA 4º VOLGOGRADO “STALINGRADO”
DIA 5º NAVEGAÇÃO

DIA 6º ASTRACÃ

DIA 7º NAVEGAÇÃO

DIA 8º VOLGOGRADO “STALINGRADO”
DIA 9º NAVEGAÇÃO

DIA 10º SAMARA

DIA 11º KAZÁN

DIA 12º NIZHNY NOVGOROD

DIA 13º KOSTROMA/YAROSLAVL
DIA 14º UGLICH

DIAS 15º E 16º MOSCOU

DIA 17º MOSCOU

DIA 1º ROSTOV ON DON

DIA 2º ROSTOV ON DON

DIA 3º NAVEGAÇÃO

DIA 4º VOLGOGRADO “STALINGRADO”
DIA 5º SARATOV
DIA 6º SAMARA

DIA 7º KAZÁN

DIA 8º CHEVOKSARY

DIA 9º NIZHNY NOVGOROD

DIA 10º PLES/KOSTROMA

DIA 11º YAROSLAVL

DIA 12º UGLIVH

DIAS 13 E 14º MOSCOU

DIA 15º MOSCOU

MOSCÚ/ROSTOV ON DON (19 DIAS)
MS ALEXANDER BORODIN •••••

ROSTOV ON DON/MOSCOU (17 DIAS)
MS TCHAIKOVSKI •••• Sup.

DIA 1º MOSCOU

DIAS 2º A 4º MOSCOU

DIA 5º UGLICH

DIA 6º YAROSLAVL
DIA 7º KOSTROMA

DIA 8º PLES
DIA 9º NIZHNY NOVGOROD

DIA 10º CHEBOKSARY

DIA 11º KAZÁN

DIA 12º ULJANOVSK

DIA 13º SAMARA

DIA 14º SARATOV
DIA 15º VOLGOGRADO “STALINGRADO”
DIA 16º NAVEGAÇÃO

DIAS 17º Y 18º ROSTOV ON DON

DIA 19º ROSTOV ON DON

Cód. 08114A / Cód. 08114AV

SAÍDA 8 MAIO-REGRESSO 24 MAIO SAÍDA 23 ABRIL-REGRESSO 12 MAIO SAÍDA 19 SETEMBRO-REGRESSO 7 OUTUBRO

ROSTOV ON DON/MOSCOU (15 DIAS/14 NOITES)
SAÍDAS ESPECIAIS DE 29 DE ABRIL A 13 DE MAIO E DE 4 A 18 DE OUTUBRO(*)

A BORDO DO MS GENERAL LAVRINENKOV •••• Sup.

- Notas: A saída de 4 a 18 de Outubro* se realizará em sentido inverso ao publicado. Consultar itine-
rários detalhados e preços em outras cabines e/ou decks, assim como outros barcos e programação
de cruzeiros pela Rússia.

1

3

2ROSTOV ON DON/S. PETERSBURGO (20 DIAS)
MS ALEXANDER BORODIN •••••

DIA 1º ROSTOV ON DON

DIA 2º ROSTOV ON DON

DIA 3º NAVEGAÇÃO

DIA 4º VOLGOGRADO “STALINGRADO”
DIA 5º NAVEGAÇÃO

DIA 6º ASTRACÃ

DIA 7º NAVEGAÇÃO

DIA 8º VOLGOGRADO “STALINGRADO”
DIA 9º SARATOV
DIA 10º SAMARA

DIA 11º ULJANOVSK

DIA 12º KAZÁN

DIA 13º NIZHNY NOVGOROD

DIA 14º PLES/KOSTROMA

DIA 15º YAROSLAVL
DIA 16º GORITSY

DIA 17º KIZHI

DIA 18º MANDROGA

DIA 19º SÃO PETERSBURGO
DIA 20º SÃO PETERSBURGO

2

(Solicitem itinerários detalhados)



DESCRIÇÃO DE VISITAS PROGRAMADAS INCLUÍDAS (CRUZEIRO RUSSO, PÁGINAS 44 A 49)
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MOSCOU
- Visita Panorâmica. Percurso pelo centro
histórico de Moscou o “Kitaï Gorod”, com
grandes avenidas franqueadas por majes-
tosos edifícios de diferentes estilos arqui-
tetônicos; a impressionante Praça Ver-
melha, onde se encontra a Catedral de
São Basílio, o Mausoléu de Lênin, os famo-
sos Armazéns Gum, a Universidade Lomo-
nossov (um impressionante arranha-céus
no antigo Monte Lênin, expoente do cha-
mado “gótico Stalinista”),... e muitos
outros monumentos.
- O Kremlin. Recinto amuralhado origem da cidade, ao redor do qual foi cres-
cendo. Aqui se encontra o Conselho de Ministros, o enorme Canhão Tzar (que
nunca foi disparado), a monumental Campana Zarina, , assim como as Cate-
drais da Assunção, da Anunciação e São Miguel Arcângelo. Visita do recinto
e do interior de uma das catedrais.

SÃO PETERSBURGO
- Visita Panoràmica. Realiza-se um percurso pelas suas principais avenidas para
contemplar os seus monumentos e ver como se desenvolve a vida nesta cida-
de cosmopolita, construída sobre 4 ilhas e atravessada pelo rio Neva e os seus
múltiplos canais, amparados por mais de
400 pontes.
- Museu do Hermitage. Localizado no
antigo Palácio de Inverno dos czares, na
atualidade é considerado como uma
das três primeiras pinacotecas do
mundo, junto ao Museu Louvre de Paris
e o Museu do Prado em Madri. As suas
quase 5.000 salas dão uma ideia apro-
ximada da sua extensão, albergando
importantíssimas coleções de pintura
de todas as escolas conhecidas atra-
vés dos séculos, além de esculturas e
antiguidades.
- Palácio Petrodvorets. Residência de
verão de Pedro I o Grande,
situado a unos 30 km de São
Petersburgo, com coleção de
pinturas. Frequentemente cha-
mado “O Versalhes Russo” este
conjunto arquitetônico oferece
um belíssimo panorama de
seus jardins situado no litoral
do mar Báltico. São especial-
mente conhecidas suas capri-
chosas fontes construídas
seguindo as técnicas mais
modernas do século XVIII.

UGLICH
- Visita Panorâmica. Trata-se de
umas das cidades russas mais anti-
gas, fundada no século X. Visita a
pé da fortaleza e da Igreja de São
Dimitri Ensanguentado (do século
XVI), construída para comemorar o
assassinato em Uglich em 1591 do
Zarevich Dimitri, filho de Ivan “o
Terrível”.

YAROSLAVL
- Visita Panorâmica. Nas confluências dos rios Kotorols e do rio Volga está
situada a maior cidade do Anel de Ouro, Yaroslavl. Fundada no século X pelo
príncipe russo Yaroslavl o Sábio. Grande centro turístico que conserva monu-
mentos históricos e arquitetônicos como a Igreja do Profeta Elias, a Igreja da
Natividade de Cristo e São Miguel Arcângelo. O seu centro urbano foi decla-
rado “Patrimônio da Humanidade” pela UNESCO em 2005. Mosteiro da trans-
figuração: É a construção mais antiga da cidade, formada pela igreja de 5
cúpulas e a torre de agulha dourada.
Igreja do profeta Elias onde pode
apreciar os frescos pintados por um
dos iconográficos mais destacados
do século XVII, Nikita Gouriyev. Os
artistas plasmaram nos frescos, uni-
camente cenas da vida quotidiana, e
por isso a sua visita nos da uma
ideia de como se desenrolava a vida
na Rússia no século XVII.

GORITSY (KIRILOV BELOZERSKI)
- Monastério de São Cirilo do Lago
Branco. Edificado no século XIV, se
trata de um dos centros de peregri-
nação mais importantes da religião
ortodoxa na Rússia. Desde o pequeno embarcadouro de Goritsy nos deslo-
camos de ônibus local por uma estrada que conduz até as imponentes mural-
has do mosteiro, no meio de uma paisagem de singular beleza, entres bos-
ques de abetos, lagos e prados.

MANDROGA
- Parada Ecológica. Lugar
onde desfrutaremos de uma
aldeia com construções de
madeira, museu da Vodca
(contendo mais de 200 tipos
diferentes), taberna russa
com as suas típicas empa-
das e ateliers de artesanato
russo em madeira.

KIZHI
- Visita Panorâmica. Ilha situada no extremo do Lago Onega, o
segundo maior da Europa. O seu nome significa “Ilha dos
Jogos”, e toda ela constitui um museu ao ar livre de arquite-
tura de madeira, com exemplos das diferentes regiões russas.
No centro se encontra a Catedral da Transfiguração, com 22
cúpulas construídas em madeira e sem ter utilizado nenhum
cravo. Vistas de longe parecem estar recobertas de prata, mas
na realidade se trata de peças de casca de bétula, que são
renovadas a cada certo número de anos. Parece tirada de um

conto de fadas, e por isso se
trata de um dos monumentos
mais fotografados de toda a
Rússia.

PRAÇA VERMELHA - MOSCOU

UGLICH

KIZHI

SÃO CIRILO DO LAGO BRANCO

VISITAS E EXCURSÕES OPCIONAIS (Visitas e preços, de orientação, em euros, a contratar e pagar no primeiro dia de programa em efetivo. Mínimo de 30 pessoas)

HERMITAGE

PETRODVORETS

Notas importantes: Como norma estabelecida, a maior parte dos Museus, Palácios, Teatros, etc., vendem tickets/entradas para turistas estrangeiros a preços muito mais elevados dos que têm para os
cidadãos russos. Embora seja possível comprar entradas com preços russos na rua, não lhe recomendamos fazê-lo, já que, se eles detectarem que são estrangeiros, não será permitido a sua entrada nes-
tes teatros e o seu dinheiro não será reembolsado; No Teatro Bolshoi de Moscou (e em outros teatros russos), é difícil adquirir entradas nas bilheterias, e por isso são adquiridos através de empresas
privadas e/ou revendas. Por esta razão, o preço nominal que aparece impresso nas entradas pode não coincidir com o preço marcado para o turista estrangeiro, muito superior ao preço nominal; Tam-
bém se produzem conflitos pela qualidade das poltronas (muitas categorias). Por tudo isto, se adverte que não são admitidas reclamações relativas às entradas a espetáculos; Todas as excursões,
tanto as opcionais como as incluídas, estão regidas por horários fixos e não se pode em nenhum caso ultrapassar ou descumprir, portanto, é de norma obrigada o seu estrito cumprimento, especial-
mente em Moscou e São Petersburgo, onde o imenso tráfico dificulta a realização das visitas. As visitas podem sofrer variação nos dias programados e/ou nas horas de visitas por causas técnicas jus-
tificadas, e substituídas eventualmente por outras, assim como trocar a ordem das mesmas. Algumas das visitas programadas podem ser substituídas por outras no caso de que estas não possam ser
realizadas (fechadas, festivos, climatologia, etc.). Alguns museus e monumentos colocam restrições em dias e horários, assim como em número de visitantes (Hermitage, Arsenal do Kremlin, etc.).
Acesso ao centro de Metrô: Nas visitas de Moscou e São Petersburgo, devido ao colapso do tráfego e quando seja aconselhável, se utilizará o Metrô, fazendo de ônibus o trajeto de regresso ao barco
com os clientes.
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O- Convento Novodevichi..................................................................................................................... 45
- Moscou de Noite + Metro................................................................................................................ 45
- Galeria Tretiakov................................................................................................................................. 55
- Circo de Moscou................................................................................................................................. 80
- Show Folclórico.................................................................................................................................. 75
- Teatro Bolshói.......................................................................................................................... 200/250

- Passeio de barco pelos canais....................................................................................................... 65
- Show Folclórico.................................................................................................................................. 70
- Palácio de Yusupov............................................................................................................................ 55
- Pushkin (incluindo Sala de Ambar).............................................................................................. 75
- Pavlovsk................................................................................................................................................. 75
- Balé................................................................................................................................................ 90/100
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CRUZEIROS ORTHODOX: NOTAS DE INTERESSE GERAL PARA O CLIENTE

INFORMAÇÕES ÚTEIS A BORDO DOS BARCOS RUSSOS (MS TCHAIKOVSKI E OUTROS)

VISTOS DA RÚSSIA
Documentação para cidadãos da América Latina:
- Deverão consultar visto no Consulado da Rússia no
seu país de origem.

Câmbios de divisa: Em Moscou e em São Petersburgo agora
E possível obter dinheiro em rublo com cartão nos caixas
eletrônicos (ATM) que estão surgindo em todos os cantos
de Moscou e São Petersburgo. Por exemplo, em lobbies de
hotéis, estações de metrô, centros comerciais sempre encon-
trarão um ou vários. Os cartões mais comuns são VISA e
Master Card. A taxa oficial de câmbio (hoje 1 = 65 rublos),
há também lojas de cambio que podem ser usadas na rota.
Outra opção é realizar o cambio em seus bancos. Não é
recomendável realizar a troca de moeda no aeroporto de
chegada já que é muito provável que se perca ou não che-
gue aos traslados. Por outro lado, você não precisa de rublos
no primeiro dia de chegada ao barco, pois podem pagar na
cabine ou pagar em euros o consumo que realizarem. Na
maioria dos locais turísticos pode pagar em Euros, mas
precisam estar muito atentos para o cambio aplicado. Para
trocar dinheiro na Rússia podem solicitar o passaporte. Os
bancos normalmente cobram cerca de 20-25 rublos (0,3
euros) de comissão para uma operação normal de cambio.
Na Rússia quaisquer defeitos visíveis (rugas, dobras,
manchas, rasgos) em notas de banco estrangeiro são inuti-
lizados. Se levar dólares norte-americanos que sejam novos
(emitido após 1998).

Formalidades de entrada no país: Desde Maio de 2013 o
preenchimento da Anketa é finalizada pelo funcioná-
rio/polícia, porém segue em vigor a obrigação de mantê-
la no passaporte sem perder; somente na saída do país
será retirada. Os clientes que levarem mais de 10.000 dóla-
res (USA) deverão preencher uma “Declaração da Alfân-
dega”, que também será exigida na saída do país. Do mesmo
modo, aqueles clientes que regressarem com más de 3.000
dólares USA, deverão preencher uma 2ª Declaração Alfan-
degária e juntá-la a primeira.

Vacinas: Não há nenhuma obrigatória.

Telefones: Consultar com seu Operador de telefonia sobre
serviços de roaming e tarifas. Durante a navegação há zonas
sem cobertura. (Alguns barcos dispõem de Wi-Fi).

Souvenir: 4 garrafas de vodca de 75 cl c/u. Está total-
mente proibido tirar do país antiguidades e/ou objetos
considerados como tal pelas autoridades aduaneiras (joias,
ícones, samovares, tapetes, moedas, pinturas, etc.) assim
como caviar preto (por perigo de extinção).

Preços na Rússia 2016 (preços aproximados podendo variar
dependendo da cidade e temporada)
- Uma viagem de metro: em São Petersburgo 38 rublos, em
Moscou 50 rublos.
- Uma viagem de ônibus, tranvia ou trólebus: em São Peters-
burgo 25 rublos, en Moscou 50 rublos.
- Café em uma cafeteria: de 100 a 300 rublos.
- Uma garrafa de agua: de 70 a 200 rublos.
- Cerveja em um bar: de 150 a 400 rublos.
- Comida ou jantar a la carte com vinho em restaurante:
de 2.000 a 6.000 rublos por pessoa.
- ata de Caviar Negro 56 gr.: de 5000 a 8000 rublos.
- Lata de Caviar Vermelho 113 gr.: de 500 a 800 rublos.

Clima: De Maio a Setembro varia entre 10º e 25º em media
(consultar quadro de temperaturas médias no folheto Mono-
gráfico da Rússia). Recomenda-se levar capa de chuva e
guarda-chuva, roupa de abrigo (especialmente em Maio e
Setembro) e pouca roupa em Julho e Agosto, quando a tem-
peratura pode chegar até 30º.

Equipe e animação Politours: Como em anos anteriores, a
Politours conta com pessoal próprio (guias-acompanhan-
tes) bilíngue: hispânico-russo, sendo o único Tour Opera-
dor de língua espanhola que oferece um programa de ani-
mação própria, especialmente preparado para estes Cruzeiros,
fretados integralmente ou parcialmente.

Ver em notas muito importantes sobre viagens à Rússia
(de leitura obrigatória) na página 12 do monográfico da
Rússia 2017 ou em nossa Web..
- Estes Cruzeiros fluviais, os maiores do mundo e cons-
truídos na época Soviética, como únicos que são não exis-
tem comparações preço/qualidade.

- Tanto a Cia. de Navegação proprietária do barco, como a
Agência Operadora russa e a Politours, se reservam o direi-
to de mudar o barco por outros de similares caracterís-
ticas, se isto for necessário em datas determinadas. Em
caso de acontecer alguma eventualidade, isto será comu-
nicado aos passageiros antes da data de saída.

- O acesso entre os decks são feitos por escadas com
uma inclinação importante, e não há cadeira mecânica
(stair lift), adverte-se para pessoas incapacitadas ou com
mobilidade limitada, ou que pela sua idade tenham difi-
culdades.

- Algumas cabines no deck Superior e Lanchas, dependendo
da embarcação, podem ser barulhentas devido à proximi-
dade com os sistemas de calefação e refrigeração.

- Comidas/Gastronomia: Rússia não é o país mais indica-
do para um Cruzeiro gastronómico de certo nível. A
qualidade e quantidade dos alimentos vão à consonân-
cia com a categoria do barco escolhido.

- A Cia. de Navegação não aconselha: crianças menores de
12 anos, não assumindo responsabilidade por vigilância
a bordo ou durante as paradas; pessoas com deficiente
mobilidade, handicaps, etc.; igualmente para regimes ali-
mentares especiais, celíacos, vegetarianos, etc.

Gastos de Cancelamento:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais
de Contratação, e além das que figuram no item (5-
b-3) das Condições Gerais (ver nas últimas páginas
de nosso folheto geral) se aplicarão os seguintes gas-
tos de cancelamento sobre as reservas confirmadas:

- Cancelamento com mais de 45 dias antes da saída
20%; de 45 a 31 dias antes 30%; de 30 a 21 dias antes
50%; de 20 a 10 dias antes 80%; menos de 10 dias
antes 100%.

- Recomendamos contratar os Seguros Excusivos AXA
(opcionais) de gastos de cancelamento e outros. Vejam
as condições nas últimas páginas.

Bagagen: Toda a bagagem deve ter a etiqueta de identificação, que será fornecida
com a documentação do cruzeiro, contendo nelas o nome do passageiro e seu cama-
rote. Na chegada ao barco deve confiar sua bagagem ao pessoal de bordo, que
levará ao seu camarot.

Recepção do barco: S Se encontra no deck principal. Ali deverão entregar as chaves
sempre que saiam do barco, e em troca receberão um cartão com o número de seu
camarote, o nome do barco e as direções e telefones de referencia, tanto em Mos-
cou como em São Petersburgo. Terá na recepção um painel de informação com os
dados diários necessários, horários, programas, etc.

Chaves: Devem ser entregues sempre ao sair do barco e retira-las 20 minutos antes
de zarpar já que esta é a única maneira de confirmar sua presença a bordo.

Limpeza: A limpeza dos camarotes se realiza diariamente até as 12 h (meio-dia). A
troca de toalhas e lençóis se realizará a cada três dias. Por razões ecológicas, se con-
sideram que não necessária a troca. As sujas, pedimos que não as coloquem no chão,
deposite-as sobre a pia.

Ducha: Depende em cada caso do barco. A bordo do MS Tchaikovski la ducha o chu-
veiro é separado (banheiro azulejado), enquanto que na maioria dos barcos russos
o chuveiro forma parte da torneira da pia.

Serviços médicos: Um médico atenderá seus problemas de saúde nos casos de urgên-
cia. Estes serviços são cobrados a bordo. É recomendável levar os medicamentos de
uso pessoal habituais para as doenças pessoais.

Água potável: Não é aconselhável beber água do lavaboo.

Serviço de lavandería: Os Cruzeiros russos dispõen de serviço de lavanderia e
passadeira, consulte a lista de preços na cabine.

Ventilação/calefação: Dispõe de ar condicionado/bomba de calor individual para
cada cabine.

Electricidade: Os barcos estão equipados com corrente de 220 volts.

Restaurantes/bares: PPode encontrar sua localização no plano da página corres-
pondente a descrição de cada embarcação. Rogamos que conservem as mesas desig-
nadas durante toda a travessia.

Solário: Situado no deck mais alto, exterior.

Pagamentos a bordo: As excursões opcionais se pagam em euros em dinheiro no
começo da viagem. As bebidas podem ser pagas em dinheiro em euros ou em rublos,
ou no final da viagem com cartão de crédito ou dinheiro. A loja de presentes aceita
pagamentos em dinheiro em euros e rublos.

Jogos/livros: Temos a sua disposição diversos jogos de mesa e livros. Só tem que
solicitá-los.

Gorjetas: Como norma internacional, a gorjeta aconselhável neste tipo de cruzeiros
é em torno de 50 euros (5 euros por dia) por pessoa, que serão repartidos entre a tri-
pulação. Será solicitado ao final da travessia, porém não é obrigatório.

Endereço dos portos: Em Moscou: 51/52 Leningradskoie Shosee (Metro Rechnoi
Vokzal); em São Petersburgo: Solyanoy Oktiabrskaya Naberezhnaya n.29 a. Estas
direções podem variar dependendo da embarcação e da dataa.

Nota: Estas informações basicamente orientam para os Cruzeiros russos.

IMPORTANTE: Os horários de saída são muito rigorosos, e não podem ser alterados devido ao sistema de eclusas; um atraso poderia ocasionar a perda de uma parada ou visita.

MUITO IMPORTANTE: Causas de força maior que ponham em perigo a integridade dos passageiros podem forçar o Capitão da embarcação a cancelar a navegação ou intro-
duzir as trocas que sejam necessárias na rota para evitar esta situação. Também ondas elevadas, sobre tudo na área norte dos lagos, vento tempestuoso, etc., podem deter a
navegação, que está regrada pelas autoridades portuárias russas. Se isto acontecer, tanto a própria Cia de Navegação como a Politours buscarão os meios de transporte neces-
sários (normalmente ônibus) para tentar cumprir com o itinerário na medida do possível ou realizar programas alternativos. Eventualmente pode provocar a perda de excur-
sões programadas sem que isso tampouco possa tomar-se motivo de reclamação.
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prEços por pEssoA Em cAbINE DupLA (Em Euros)
cruZEIro com pENsão compLEtA

cruZEIro ANDALuZIA Ao compLEto

8 DIAs (7N DE bArco) DEsDE ..... 1.375 € / 1.512 usD

os prEços INcLuyEm:
- 8 dias/7 noites de cruzeiro com todas as refeições desde o
jantar do primeiro dia até o café da manhã do último.
- Alojamento em cabine dupla exterior com banheiro completo.
- Bebidas incluídas durante as refeições a bordo (agua, vinho,
cerveja, suco de frutas e um café) assim como as bebidas do
bar (exceto champanhe e carta de vinhos).
- Excursões mencionadas no programa.
- Assistência a bordo.
- Noite de gala, noite de flamenco e animação a bordo.
- Seguro de assistência/repatriação.
- Taxas portuárias.

os prEcIos Não INcLuyEm:
- Bebidas não mencionadas anteriormente (aquelas que figuram
na carta de vinhos, aquelas adquiridas durante as refeições e
excursões ou traslados, assim como a champanhe no bar);
seguro de cancelamento; transporte e traslados.

- Nota: Ver notas relativas aos Cruzeiros Fluviais nas páginas
56 e 57.

DIA 1º sEvILhA
• Jantar a bordo.
Embarque as 17.00h. Apresentação da tripula-
ção seguida de um coquetel de boas vindas.
Noite livre. Escala noturna.

DIA 2º sEvILhA/cáDIZ
• Pensão completa a bordo.
Visita guiada de Sevilha incluída a pé para des-
cobrir esta cidade maravilhosa. No começo da
tarde, saída de navegação. Passaremos junto ao
parque de Doñana, classificado pela Pela
UNESCO como "Reserva Natural da Biosfera".
Chegada à noite a Cádiz. Paseeio noturno acom-
panhado por uma das recepcionistas do barco.

DIA 3º cáDIZ/porto DE sANtA mArIA
• Pensão completa a bordo.
Excursão incluída guiada de Cádiz, que surpre-
ende por sua riqueza cultural e histórica, famo-
sa pela beleza de suas paisagens que a fazem
única. Saída em navegação para o Porto de
Santa Mari. Excursão incluída a Jerez e visita de
uma Pecuária. Jantar temático espanhol e noite
de animação.

DIA 4º porto DE sANtA mArIA/
ILhA mÍNImA
• Pensão completa a bordo.
En companhia da animadora, visita da Bodega

Osborne e degustação de vinhos. Navegação
para Ilha Mínima, una fazenda andaluza situada
junto ao Guadalquivir, onde assistiremos a um
espetáculo equestre.

DIA 5º ILhA mÍNImA/sEvILhA
• Pensão completa a bordo.
Excursão incluída a um parque natural* acom-
panhados de um guia florestal (*Ver nota em
“excursões incluídas”). À tarde, saída em nave-
gação para Sevilha. Chegada. Noite livre.

DIA 6º sEvILhA/GrANADA/sEvILhA
• Pensão completa a bordo.
Excursão incluída para Granada. A cidade deve
seu prestígio especialmente aos seus monu-
mentos árabes, e especialmente a Alhambra.
Visitaremos a Alhambra e o Generalife, residên-
cia de verão dos Reis. Retorno em ônibus para
Sevilha. Espetáculo de flamenco a bordo.

DIA 7º sEvILhA/córDobA/sEvILhA
• Pensão completa a bordo.
Excursão incluída de Córdoba, a cidade dos
Califas, incluindo a Mesquita. Regresso a Sevi-
lla. Noite de gala.

DIA 8º sEvILhA
• Café da manhã a bordo.
Desembarque as 9.00h. Fim de nossos serviços.

• Saídas GARANTIDAS em ESPANHOL • INCLUIDAS: Bebidas nas refeições e bar, e Excursões

DAtAs Do cruZEIro DECK DECK DECK
PRINCIPAL INTERMEDIO SUPERIOR

Fev 9, 16 e 23; Mar 2, 9, 16, 23 e 30; Abr 6, 13, 20 e 27;
Jun 15 e 22; Jul 9, 16 e 24; Ago 1, 9, 16 e 24; 1.375 1.615 1.705
Out 5, 12, 19 e 26; Nov 2, 9, 16 e 23
P. Principal: janela olho de boi; P. Intermediário: janela com abertura parcial; P. Superior: janela com abertura total

supLEmENtos
Por cabine dupla uso individual ................................................................................................................................................... 590

Seguros Excusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde.................... 29

- Crianças dos 2 aos 9 anos: 20% de desconto em cabine com um adulto e 50% de desconto com 2 adultos. As
crianças partilham a cama com os pais, o barco não tem cabines triplas.
- Bebês de 0 a 2 anos: grátis. O barco não tem um berço, o cliente deve levar o seu.

“ExcursõEs INcLuÍDAs”
• Visita de Sevilha, Cádiz e Jerez.
• Visita da adega Osborne con cata de vinos.
• Espetáculo equestre na Ilha Mínima.
• Visita de Granada (Alhambra e Generalife).
• Visita de um Parque Natural* e um lugar de obser-
vação de aves (*exceto em Julho e Agosto, que se
substitui pelo Monastério da Rábida e Doca das
Caravela em Palos na Fronteira-Huelva).

• Visita de Córdoba e Mesquita.

A GIRALDA - SEVILHA

MESQUITA-CATEDRAL, CÓRDOBA

CÁDIZ

CRUZEIRO DE 3 DECKS

Granada

Cádiz

Córdoba

ESPANHAPO
RT
UG
AL

Ilha MínimaPalos de
la Frontera

Jerez
Porto de
Santa Maria

Sevilha
Guadalq

uivir

Guadiana
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porTo, ValE Do Douro
E salamanca

prEços por pEssoa Em caBinE Dupla (Em Euros)
cruZEiro com pEnsão complETa

DaTas Do cruZEiro caTEgoria 4• DECK DECK DECK
PRINCIPAL INTERMEDIO SUPERIOR

Mar 31; Abr 3, 10, 17, 21 e 24 1.210 1.390 1.430

Mai 1, 8, 26 e 29; Jun 2, 5, 9, 12, 19 e 26 1.455 1.635 1.675

Jul 3, 10, 17, 24 e 31; Ago 7, 14, 21, 25 e 28 1.165 1.345 1.385

Set 4, 11, 18 e 29 1.455 1.635 1.675

Out 9, 16 e 23 1.210 1.390 1.430

DaTas Do cruZEiro DECK DECK DECK SUÍTE SUÍTE
caTEgoria 5• PRINCIPAL INTERMEDIO SUPERIOR DECK INT DECK SUP

Mar 31; Abr 7, 14, 16, 21 e 28 1.570 1.750 1.791 1.940 1.980

Mai 5, 12, 15, 19, 22 e 26;
1.780 1.960 2.005 2.155 2.195Jun 2, 8, 9, 16, 23 e 30

Jul 1, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28;
1.530 1.710 1.750 1.845 1.940Ago 3, 4, 10, 11, 17, 18 e 25

Set 1, 8, 15, 22, 25 e 29 1.780 1.960 2.005 2.155 2.195

Out 2, 6, 13, 14 e 20 1.570 1.750 1.791 1.940 1.980

suplEmEnTos (comuns a Duas caTEgorias 4/5•)
Por cabine dupla uso individual.................................................................................................................................................... 575

Seguros Excusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde.................... 29

- Crianças dos 2 aos 9 anos cumpridos: 20% de desconto em cabine com um adulto e 50% de desconto com 2
adultos. As crianças partilham a cama com os pais, o barco não tem cabines triplas.

- Bebês de 0 a 2 anos: grátis. O barco não tem um berço, o cliente deve levar o seu.

Tempo livre para visitar a velha estação da
cidade com seus esplêndidos azulejos. Noite de
gala.

Dia 7º pinhão/porTo
• Pensão completa a bordo.
Excursão guiada opcional de Lamego, o santuá-
rio de Nossa Senhora dos Remédios e a Cate-
dral. Regresso a bordo en Régua. Tarde de
navegação. Chegada a Porto ao final da tarde.
Noite folclórica a bordo.

Dia 8º porTo
• Café da manhã.
Desembarque as 9.00h. Fim de nossos serviços.

Dia 1º porTo
• Jantar a bordo.
Embarque as 17.00h. Acomodação nos camaro-
tes. Apresentação da tripulação e coquetel de
boas vindas. À noite, excursão opcional de ôni-
bus para ver “Porto iluminado”.

Dia 2º porTo
• Pensão completa a bordo.
Excursão opcional: visita guiada de Porto. É
uma das cidades mais antigas da Europa, cujo
centro antigo está classificado Patrimônio
Mundial pela UNESCO. Regresso ao barco. Noite
de fado a bordo.

Dia 3º porTo/régua
• Pensão completa a bordo.
Excursão opcional de Guimaraes. À tarde, nave-
gação para Régua. Se atravessará as eclusas de
Carrapatelo, a mais alta de Europa com 36
metros de desnível. Noite de baile a bordo ou
passeio livre noturno em Régua

Dia 4º régua/VEga DE TErón
• Pensão completa a bordo.
Excursão opcional a Vila Real e passeio pelos
jardins do Solar de Mateus. Regresso a bordo
em Pinhão. Navegação a través dos vinhedos
mais famosos de Porto. Chegada a Vega de
Terón. Noite de flamenco a bordo.

Dia 5º Barca D’alVa
• Pensão completa a bordo.
Jornada dedicada a excursão opcional de Sala-
manca, nomeada Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Regresso a bordo em Barca
d´Alva. Noite de animação a bordo.

Dia 6º Barca D’alVa/FErraDosa/pinhão
• Pensão completa a bordo.
MManhã de navegação. Parada en Ferradosa.
Excursão opcional de “Os vinhos de Porto” na
qual se fará a rota dos vinhedos e se efetuará
uma parada para realizar uma degustação em
uma quinta. Regresso a bordo em Pinhão.

• Saídas GARANTIDAS em ESPANHOL • Bebidas INCLUIDAS, nas refeições e bar (a bordo)

PORTO

os prEços incluEm:
- 8dias/7 noites de cruzeiro, alojamento em cabine dupla exte-
rior com janela e banheiro completo.

- Refeições desde o jantar do primeiro dia até o café da manhã
do último.

- Bebidas incluídas durante as refeições a bordo (agua, vinho,
cerveja, suco de frutas e um café) assim como as bebidas do
bar (exceto champanhe e carta de vinhos).

- Assistência a bordo.
- Coquetel de boas vindas, noite de gala, noite de flamenco a
bordo, noite de fado a bordo e animação a bordo.

- Seguro de assistência/repatriação.
- Taxas portuárias.

os prEços não incluEm:
- Bebidas não mencionadas anteriormente (aquelas que figuram
na carta de vinhos, aquelas adquiridas durante as refeições e
excursões ou traslados, assim como a champanhe no bar);
seguro de cancelamento; traslados e excursões opcionais.

- Nota: Ver notas relativas aos Cruzeiros Fluviais nas páginas
56 e 57.

Cód. 00126A

TransporTE aérEo E TraslaDos (Bilhete aéreo Espanha/Porto/Espanha + traslados)

Cía. TAP, classe “K”
- Por saída desde Madri e Barcelona............................................................................................................................................ 270

Cía. Iberia Air Nostrum, classe “N”
- Por saída desde Madri ................................................................................................................................................................... 370

Cía. Iberia Air Europa, classe “A”
- Por saída desde Madri..................................................................................................................................................................... 340

Taxas de aeroporto...................................................................................................................................... consultar em cada caso

O preço inclui: Bilhete aéreo Espanha/Porto/Espanha + Traslados aeroporto-porto-aeroporto.

8 Dias (7n DE Barco) DEsDE ...... 1.210 € / 1.330 usD
CRUZEIRO DE 3 DECKS

ExcursõEs opcionais aV aB
• Porto.............................................................. 26 29
• Porto iluminado........................................ 38 42
• Guimarães................................................... 38 42
• Vila Real e Casa de Mateus................... 50 56
• Salamanca................................................... 76 84
• Rota dos vinhos de Porto....................... 38 42
• Lamego......................................................... 34 38
• Paquete* CLÁSSICO completo.............. 285* 333

*5% de desconto (já aplicado).

aV Preço em Agencia de Viagem - aB preço a bordo
Notas: Estas excursões não são possíveis em todos os cruzei-
ros e dependem de um mínimo de participantes. As excursões
em espanhol se realizam bem por uma pessoa que da expli-
cação em vários idiomas, incluído o espanhol, ou por um guia
acompanhado de um tradutor. Os preços publicados são apro-
ximados, por pessoa em Euros.

Salamanca

Porto Régua

Entre-os-Rios

Pinhão
Ferradosa

Vega de Terón
Barca D’Alva

PORTUGAL
ESPANHA

Vila Real
Guimarães

Lamego

Dour
o
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Mídia (Notícias/Comunicações/etc.)
Nos Cruzeiros com fretamento completo e em
alguns de frete parcial dispomos de:
- Resumo de notícias diárias em espanhol.
- Canal/canais de TV em espanhol.
- Mapas de cada cidade para orientar-se.

Mais detalhes sobre essas e outras facilidades
nas págs. 8 e 9 (Vantagens únicas).

WIFI a bordo
Da mesma maneira como nas cidades europeias
a conexión WIFI/Internet está ao alcance de
todo o mundo e é economicamente muito aces-
sível, na navegação nos barcos, em rios como o
Reno, Danúbio, Mosa, etc., são imitadas e cara;
especificamente em muitos trechos desses rios
não existe cobertura, algo diferente é quando os
barcos estão ancorados em Cais de grandes
populações onde este problema não existe.
Por outro lado, o acesso à Internet em território
Húngaro ou Eslováquia é escasso e caro, para
não mencionar a Rússia …
Além da opção para conectar-se a bordo a Inter-
net, que é um serviço exclusivo da própria Com-
panhia e que não é barato, nossos guias pode-
rão aconselhar locais públicos nas cidades da
rota (bares, cafés, áreas públicas de Wi-Fi), onde
muitas vezes você pode utilizar uma conexão
gratuita.
Em caso de urgência, os nossos guias têm
modernos USB, que em situações justificada
poderão ajudá-los em sua consulta particular.

Bebidas a bordo (pacote de bebidas)
Todos os cruzeiros mantém uma variada carta
de vinhos internacional, com preços razoáveis
por tratar-se de restaurantes de luxo.
Eles também oferecem vinhos espanhóis, porém
não sempre.
As cervejas da Europa Central e da Holanda são
as melhores do mundo, nos barcos possuem
grande variedade e aceitam degustação.
As outras bebidas, incluindo refrigerantes, são
engarrafadas, garantindo de modo que nenhu-
ma bebida seja servida a granel ou “dispenser”.
Nos Cruzeiros Scylla (frete completo) se oferecem

2 pacotes de bebidas
a) Um simples pacote de bebidas por 115 €

para bons bebedores, se não, não vale a
pena… Consiste em vinho, cerveja, refrescos
(ilimitado), porém advertimos que se trata de
“vinho e cervejas da casa”, se não lhe agrada
pode pedir outros da Carta pagando a dife-
rença. Logisticamente o navio organiza por
cabines, por isso devem ser adquiridos para
as 2 pessoas (cabine dupla). Também existem
regras internas para que as correspondentes
mesas do restaurante estejam pré-reserva-
das, sem intercalar-se com as mesas de “não
bebedores”, etc.

b) Um pacote de bebidas “full time” por 259 €
desde as 08:00h as 24:00h (horário do ence-
rramento do salão/bar) incluído obviamente
os três turnos de serviço de Restaurante

A contratação dos mesmos deve ser feita junto à
reserva e em qualquer caso, sete dias antes da
saída do cruzeiro.
No resto dos Cruzeiros não foi possível estabe-
lecer formula parecida, porém a parte do pedido
da carta, muitas vezes tem pacotes de bebidas;
informe-se através do guia ou diretamente.
O navio da Croisi Europe oferece bebidas grátis
tanto em restaurante como no bar, porém tra-
tando-se de vinho e cerveja são os da casa; os
da Carta de bebidas e champanhe são pagos
previamente.

As bebidas nos Cruzeiros russos não são baratas
por isso no M.S. Tchaikovski (frete completo)
vem incluído um pequeno e limitado pacote de
bebidas nas refeições.

Facilidades a bordo
Também dispõe (quase todos os barcos) de:
- Pequena sala de leitura com livros/revistas e
jogos de mesa.

- Sauna equipamentos de fitness, bicicleta esta-
cionária, mini piscina/jacuzzi..

- Programa diário de actividades.

Visitas/Excursões
Para a Cia de Navegação esta é ainda uma
importante fonte de renda já que são opcionais
e são pagas a bordo. Muitas vezes resulta em
uma surpresa desagradável para o viajante des-
informado. Nos cruzeiros que fretamos total ou
parcialmente como Politours River Cruises,
incorporamos gratuitamente um pacote de visi-
tas/excursões, a fim de que o cliente desfrute
de uma programação cultural básica, o que nos
parece mais apropriado.

Idioma/Visitas
Muitas Companhias de Navegação oferecem
através de seus guias explicações multilíngues.
É importante verificar em cada caso.
Inclusive as Companhias anglo-saxão/francesas/
alemães, para um grupo com mais de 16 partici-
pantes poderemos garantir a língua espanhola.
O número de participantes, maior ou menor, para
fazer uma viagem específica logicamente pode
afetar o preço por pessoa.
Nos melhores cruzeiros europeus dispomos de
mini receptores individuais dde alta fidelidade,
permitindo não estar em cima do guia para
escutar (ver paginas 8 e 9). Eles devem ser trata-
dos com cuidado e não perdê-los.

Seguros
Estes programas de "viagem de cruzeiro" combi-
nados ou não, são cobertos para os Viajantes
com o Seguro obrigatório (Asistencia inclusión),
pág. 135. Mas nunca nos cansaremos de repetir
a conveniência enorme que você tem em con-
tratar no momento da reserva os seguintes
Seguros:
Exclusivo Plus, Exclusivo Doble Plus e Exclusivo
Élite 5.000, que AXA nos oferece (pág. 135); não
só para evitar eventuais cancelamentos, mas em
acidente/enfermidades, que melhoram as cober-
turas.
Recordamos-lhes:
- Exclusivo Plus (29 €) até 1.500 € de cobertura
ppara gastos de cancelamento. (*)

- Exclusivo Doble Plus (58 €) até 3.000 € de
cobertura paro gastos de cancelamento. (*)

- Exclusivo Élite 5.000 (80 €) até 4.000 € de
cobertura para gastos de cancelamento +
6.000 € extras de cobertura para despesas
médicas, repatriações, etc.

(*) Aplicável quando ocorra uma das
29 suposições publicados.
(Ver en www.politourslatinoamerica.com).

Lembramos também que através da Politours
simples intermediário, como tomador, se estabele-
ce uma relação bilateral entre você como viajan-
te titular e a própria CIA. De Seguros AXA.

Crianças
Os cruzeiros fluviais por sua característica turís-
tica cultural é basicamente um produto para
adultos. Não recomendado para crianças meno-
res de 8 anos.

Também por razões de segurança, entre outros,
para fins de informação, comentamos que os
“Navios russos não se responsabilizam por eles
até a idade de 12 anos completos”, e isso é parte
de uma cláusula em seus contratos que todos
temos que assinar. O acompanhante da criança
tem que se responsabilizar 100%.
É importante que os pais sejam responsáveis e
que tenham o controle de seus filhos durante
todo tempo, e que eles mantenham a bordo um
mínimo de educação, evitando barulho, gritando,
correndo pelos corredores, etc.

Viajantes especiais. Observar
a) Os passageiros com mobilidade reduzida

devem ser advertidos ao fazer a reserva e se
precisar de cadeira de rodas em alguma oca-
sião também, para que possamos ajudar.

b) Pessoas com dieta especial: celíacos, diabéti-
cos, vegetarianos, etc.

É conveniente declarar ao fazer a reserva, e 10/15
dias antes da chegada certificar-se de que se há
notificado adequadamente.

Maletas e maleiros
Desde as docas (os fluviais são todos pequenos)
ou a partir da recepção do barco, os marinheiros
e pessoal subordinado se encarregam de colo-
car na cabine a bagagem, portanto, é essencial
que sua mala esteja identificada, em todos os
momentos, com a etiqueta que entregamos com
sua documentação. No dia da saída, a operação
é executada inversamente, quando é incluído o
translado também, até o ônibus ou veículo dis-
ponível.
Nem sempre, em algumas docas permitem a
entrada de transporte nesses casos se permite
alguma forma de ajuda. Na gestão de operações
bagagem, recomendamos estar presente.
Na cabine, não há muito espaço para bagagem
volumosa ou excessiva, razão para ir com pouca
bagagem.
Se a companhia aérea perdeu sua bagagem na
chegada ao aeroporto, não se esqueça de preen-
cher o PIR correspondente (Relatório de Identi-
ficação de Propriedades) no guichê Lost &
Found, antes de deixar o aeroporto. Com a sua
cópia ajudaremos (equipe de bordo) a localizar
a sua mala.

Fotografia e vídeo
Durante a navegação, ocasionalmente podemos
utilizar fotos e/ou vídeos a bordo feitos pelo
organizador ou pelos próprios viajantes para
redes sociais e/ou marketing, para nosso uso
próprio. Se não deseja o eventual uso público,
por favor, informe ao nosso responsável a bordo.
Politours promove há 30 anos entre seus viajan-
tes um Concurso de fotografia; convida amado-
res e profissionais a participar, as bases figuram
em sua Pesquisa de Qualidade. (Também são
aceitos vídeos).

Agradecimento especial às pessoas e
entidades que contribuíram com fotografias
Luís Encinas, Ángel Carro, Oscar San Martín,
Jesús Caso, Sergio Ortega, Manuel Marraco,
Eduardo Marqués, Daniel Prada, David Bigorra,
Jokin Guinea …; As Cias de Navegação Scylla,
Douro Azul, CroisiEurope, Nicko Cruises,
Orthodox, Variety Cruises, Celestyal Cruises,
Holland America Line; Agências Nacionais de
Turismo; revista Infortursa, e em geral a
todos os viajantes que participaram do
concurso fotográfico anual da Politours e/ou
do concurso fotográfico a bordo de Politours
River Cruises.

INFORMAÇÕES ( )
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CONDIÇÕES PARTICULARES DOS CRUZEIROS FLUVIAIS
As condições de transporte a bordo dos cruzeiros fluviais Douro Azul de nacionalidades portuguesa, Scylla de nacionalidade suíça Nicko de nacionalidade alemã,
Croisi Europe de nacionalidade francesa e Orthodox de nacionalidade russa, são estabelecidas por si só, nos seguintes termos:

1. A relação jurídica dessas Sociedades portuguesa, suíça e francesa com o passageiro, são regidas pelas leis em vigor, em seus respectivos países.  A res-
ponsabilidade, pois, destas Companhias de Navegação é conforme com o estabelecido nas normas jurídicas respectivas de cada país. As companhias de
Navegação não são responsáveis pelas perdas, desaparecimento ou danos de objetos de valor, dinheiro, joias e outros não depositados no cofre a bordo,
e com o recibo do responsável da tripulação

2. A oferta de excursões terrestres e outros benefícios, não são administrados por ela mesma, mas simplesmente como intermediário, em princípio, só é res-
ponsável pela seleção cuidadosa desses serviços.

3. As companhias de navegação não são obrigadas a pagar indenização se os horários não são respeitados pelas seguintes razões: irregularidades técnica
operacional causada por inundações ou baixos níveis de água, obstáculo de transporte, eclusas, etc., alheios a ela, causas de força maior e técnicas se o
bloqueio é transitório utilizaremos meios para tentar realizar o itinerário e programa por terra, em ônibus, acompanhado de guias e animadores.
Se algum dia da travessia, por um desses motivos ou de força maior seja obrigado a suspendê-lo, o passageiro será compensado / reembolsados por cada
dia afetado.
Se, por estas razões citadas, a viagem for muito afetada as empresas de transporte marítimo podem interromper, se o passageiro não puder aproveitar
outro programa oferecido como uma alternativa pela empresa de navegação será igualmente compensado/reembolsado por cada dia de travessia perdido

4. Para todas as reivindicações, que não sejam referentes a danos corporais aos passageiros ou danos materiais em suas bagagens, a responsabilidade é
estabelecida:
a) Em caso de comprovada negligência a empresa se responsabiliza pelo reembolso do Cruzeiro ou compensar com outro cruzeiro.
b) Se as empresas de navegação são responsáveis por uma lesão sofrida por um passageiro, devido exclusivamente à falta de um mutuário poderão acer-

tar apenas até o dobro do valor do cruzeiro. Essas reivindicações devem ser transportadas diretamente para as companhias de navegação dentro de
um mês após o fim da viagem. Se você não puder concluir dentro deste prazo, você pode continuar a reivindicar a sua defesa até 6 meses a contar o
último dia contratado, mas esse período é suspenso até a data em que este forem rejeitados por escrito a reclamação.

5. Se os passageiros acusam qualquer dano, não importa a procedência, podem apresentar uma reclamação contra as empresas de navegação e seus fun-
cionários. Devem denunciar por escrito para o responsável da tripulação imediatamente, no prazo máximo antes de abandonar o cruzeiro na sua che-
gada ao cais para a verificação do ocorrido. Os representantes da Politours a bordo (Politours River Cruises) são o canal mais apropriado para reclama-
ções ou sugestões. SSe a importância o requer, deverá ser por escrito pedindo reconhecimento de recebimento em sua cópia.

6. Os senhores passageiros serão pessoalmente responsável por quebra ou dano causado ao mobiliário, aparatos e utensílios postos a sua disposição.
Conduta agressiva e ou perturbadora a bordo pode obrigar o capitão, máxima autoridade a bordo, até mesmo a expulsar o responsável do navio. Há publi-
cado um resumo das “Regras de Bordo” a serem observados pelos Senhores passageiros e cujo cumprimento é exigido pelos responsáveis do navio. Gra-
ves infrações são punidas de acordo com as normas baseadas nas leis de regime interno da nacionalidade da bandeira correspondente.

Nota: As companhias de Navegação Russas Orthodox, e outras, mantém condições similares, exceto nos itens 3 e 4.

- Estas notas se fazem extensivas às embarcações marítima “Sea Cruises” (págs. 62 a 85), salvando as diferenças lógicas do ambiente marin-
ho onde navegam; muito diferente dos rios. Os regulamentos legais a bordo correspondem em cada caso, à nacionalidade legal de cada
barco (bandeira / insígnia). Ver especificações nas páginas correspondentes de cada um e resumo na página 63.

CRUZEIROS FLUVIAIS: TABELA DE GASTOS DE CANCELAMENTO E CONDIÇÕES PARTICULARES
Estes Cruzeiros e seus programas estão sujeitos a muito restritas Condições Especiais de Contratação, como consequência da desistência unilateral dos
passageiros já reservados mantem, se não tem o quadro específico delas, a seguinte tabela de penalizações:
- Cancelamento até 45 dias antes da saída 15% do importe; Cancelamento de 45 dias a 31 dias antes da saída 25% do importe; Cancelamento de 30 dias a
21 dias antes da saída 40% do importe; Cancelamento de 20 dias a 10 dias antes da saída 60% do importe; Cancelamento menos de 09 dias até o momen-
to do embarque (no show) 100%. Esta é a regra geral.

- Cruzeiros do Mekong, Ganges e Amazonas possuem outros gastos de Cancelamento mais exigentes, especificados em seus programas, assim como as Con-
dições de CroisiEurope e Companhias russas. Na confirmação da reserva estará devidamente assinalada.

CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO: Ver na página 134 “Tours Internacionais”.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE OPERAÇÃO DAS CÍAS. DE NAVEGAÇÃO (págs. 22/83)
- As companhias de navegação cujos cruzeiros aqui oferecemos, Scylla, Luftner, Douro Azul, Croisi Europe, Russas do Volga (Ortodox), Mekong Waterways, etc.,
advertem do cumprimento das normas a bordo, que é marcado nos avisos oficiais pendurado em vários idiomas. São legalmente regidas pelas leis do país
em que pertencem e que são registradas (bandeira e pavilhão).

- Se reservam o direito, por algum motivo técnico de navegação, passagem de eclusas, nevoeiro, nível de água, etc., de introduzir qualquer mudança no itine-
rário e ou escalas programadas. Da mesma forma, no caso de quaisquer circunstâncias que surja de força maior. Isso afeta todos os Cruzeiros recreativos
aqui publicados.

- Se o motivo obrigar a interromper a navegação, o Transportador e / ou o organizador do cruzeiro, deve fornecer os meios necessários para cumprir o itine-
rário e atividades do programa com outro barco alternativo, e eventualmente, se isso não for possível, utilizando transporte terrestre. Se algum passageiro
se recusar a seguir, ele será reembolsado da parte proporcional do cruzeiro não efetuado. A autoridade máxima do navio é representada pelo Capitão do
mesmo, assim como a responsabilidade do mesmo; suas decisões são irrevogáveis.

- Danos materiais causados pelos passageiros a bordo, de utensílios e / ou equipamentos e instalações do barco, serão reclamados pessoalmente pela tripula-
ção aos causadores. Distúrbios graves na convivência serão reprimidos e punidos da mesma forma, inclusive indo para a ordem policial de despejo forçado.

- Como regra geral nos cruzeiros Europeus não é permitido fumar nos camarotes e outras áreas fechadas só é permitido no deck solário. Os Cruzeiros croatas,
russos e ucranianos são mais permissivos.

- No restaurante, no primeiro dia é atribuído lugar em mesa determinada, esta ordem é mantida durante toda a viagem.
- Programa de atividades diárias. Música a bordo para animar as veladas. Animação.
- Qualquer serviço extra solicitado, (bebidas, visitas, etc.) podem ser pagos em dinheiro ou assinado. No final da viagem, a fatura é fechada com todas as des-

pesas pessoais para a liquidação antes do desembarque.
- O transporte de animais é excluído devido à falta de espaço a bordo.
- A navegação por estes rios é altamente regulada tanto internamente em segurança a bordo, e externamente em tempos de atraques, acesso ao Cruzeiro (mui-
tas vezes através de outros cruzeiros), horários e operação de eclusas, etc.

- As gorjetas não estão incluídas, recomendamos cerca de 5/8 € por pessoa, por dia. Colocadas em envelopes sem identificação no último dia.

Outras informações importantes, tanto do destino e regulamentos específicos que complementam esta proposta, consultem descritivo da Rússia e / ou fol-
hetos correspondentes.
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8 dias desde ....................................... 490 € / 540 usd
(4n de barCo + 3n de hotel)

VISITAS E EXCURSÕES (regulares)
CAIRO
- Menfis e Sakkara (meio dia)........................................................ 70
- Cidadela, Mesquita de Alabastro, Bairro Copto,
Bazar Khan El Khalili (com almoço).......................................... 50
- Museu Egípcio (com almoço)...................................................... 50
- Museu Egípcio, Cidadela, Mesquita de Alabastro, Bairro
Copto, Bazar Khan El Khalili (com almoço)............................ 90

LUXOR
- Templo de Dendera........................................................................ 75
- Abydos.............................................................................................. 100
- Dendera e Abydos.......................................................................... 55
- Luz e Som em Karnak.................................................................... 50

ASWAN
- Abu Simbel (en carro).................................................................. 140
- Abu Simbel (en avião)................................................................ 335
- Templo de Philae............................................................................ 50
- Luz e Som no Templo de Philae................................................ 60

Preços aproximados em Euros, a pagar em destino.

dia 1º Cairo/luxor
• Segunda-feira ou Sábado • jantar a bordo.
Chegada ao Cairo. Assistência de nosso pessoal
de língua espanhola e tramites de vistos. Cone-
xão com voo doméstico (não incluído) a Luxor.
Chegada e traslado ao barco. Noite a bordo.

dia 2º luxor/esna/edFu
• Terça-feira ou Domingo • Pensão completa a bordo.
De manhã cedo visita da necrópole de Tebas, na
margem oeste do Nilo: Vale dos Reis, Medinet
Habu Templo de Deir-El-Bahari (Templo da rain-
ha Hatshepsut), terminando no Colosso de Mem-
non. À tarde, visita ao Templo de Karnak, mara-
vilhosa obra do Egito faraônico dedicado a deus
Amon Ra e o Templo de Luxor, dedicado ao
mesmo deus e localizado no centro da cidade.
Navegação para Edfu, cidade localizada na mar-
gem ocidental do rio Nilo. Noite a bordo.

dia 3º edFu/KoM oMbo
• Quarta-feira ou Segunda-feira • Pensão completa a bordo.
Pela manhã visita em charretes do templo de
Edfu dedicado ao deus Horus, construído sobre
outro templo menor, junto a Karnak, o segundo
templo em maiores dimensões e melhor conser-

vado.  Durante anos este templo esteve enterra-
do em baixo da areia do deserto. Regresso ao
barco e navegação para Kom Ombo. Visita do
Templo Ptolomaico de Kom Ombo, imponente
construção as margens do Nilo, conhecido tam-
bém como o templo de Sobek e Haroeris. Noite
a bordo.

dia 4º KoM oMbo/aswan
• Quinta-feira ou Terça- feira • Pensão completa a bordo.
Navegação para Aswan. Chegada. Passeio em falu-
ca ao redor da Ilha Elefantina. Visita da Pedreira
de Granito, Obelisco Inacabado e a Grande Repre-
sa, verdadeira maravilha da engenharia técnica e
de importância capital para o desenvolvimento
do Egito. Possibilidade de realizar a visita opcio-
nal ao Templo de Philae. Noite a bordo.

dia 5º aswan/Cairo
• Sexta-feira ou Quarta-feira. Café da manhã.
Pela manhã possibilidade de realizar a excursão
opcional de Abu Simbel ou tempo livre a bordo
para desfrutar das instalações do barco até a
hora marcada do traslado ao aeroporto para sair
em voo doméstico (não incluído) com destino ao
Cairo. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

dia 6º Cairo
• Sábado ou Quinta-feira • Café da manhã.
Na parte da manhã, faremos a visita panorâmica
das Pirámides Quéops, Quéfren e Miquerinos.
Passeio pelo recinto para aproximar-se da Esfin-
ge e a cada uma das três pirâmides; opcional-
mente poderá entrar para ver as câmaras fune-
rárias. Iremos a uma área mais alta para
contemplar uma impressionante vista panorâmi-
ca destas construções que hão sobrevivido ao
passar do tempo. À tarde possibilidade de reali-
zar a excursão opcional a Menfis e Sakkara. Alo-
jamento no hotel.

dia 7º Cairo
• Domingo ou Sexta-feira • Café da manhã.
Dia livre no Cairo com possibilidade de realizar
diferentes opcionais que oferecemos em desti-
no como: a visita de dia completo do Cairo,
Museu Egípcio, Cairo de Noite, etc. Alojamento
no hotel.

dia 8º Cairo
• Segunda-feira ou Sábado • Café da manhã.
Na hora indicada, traslado ao aeroporto do Cairo.

Versão saídas Quartas-Feiras
(3n Cairo + 4n Cruzeiro)

dia 1º Cairo (Quarta)

dias 2º e 3º Cairo (Quinta e Sexta)

dia 4º Cairo/luxor (Sábado)

dia 5º luxor/esna/edFu (Domingo)

dia 6º edFu/KoM oMbo/aswan (Segunda)

dia 7º aswan (Terça)

dia 8º aswan/Cairo (Quarta)

Versão saídas sextas-Feiras
(1n Cairo + 4n Cruzeiro + 2n Cairo)

dia 1º Cairo (Sexta)
dia 2º Cairo/luxor (Sábado)
dia 3º luxor/esna/edFu (Domingo)
dia 4º edFu/KoM oMbo/aswan (Segunda)
dia 5º aswan (Terça)
dia 6º aswan/ Cairo (Quarta)
dia 7º Cairo (Quinta)
dia 8º Cairo (Sexta)

Versão saídas doMingos
(1n Cairo + 4n Cruzeiro + 2n Cairo)

dia 1º Cairo (Domingo)
dia 2º Cairo/luxor (Segunda)
dia 3º luxor/esna/edFu (Terça)
dia 4º edFu/KoM oMbo/aswan (Quarta)
dia 5º aswan (Quinta)
dia 6º aswan/Cairo (Sexta)
dia 7º Cairo (Sábado)
dia 8º Cairo (Domingo)

Versão saidas segundas-Feiras ou sábados (4 noites Cruzeiro nilo + 3 noites Cairo)

TEMPLO DE PHILAE
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OS PREÇOS INCLUEM:
- 4 noites de cruzeiro no barco escolhido (ou similar) em cabina
standard em regime de pensão completa a bordo.
- 3 noites de permanência no Cairo no hotel escolhido (ou simi-
lar) em quarto standard com banheiro e/ou ducha em regime
alojamento com café da manhã.
- Todos os traslados e assistência de nosso pessoal de língua
espanhola.
- Visitas indicadas no programa com guia local de língua espanhola.
- Seguro de viagem.

- Nota: Gorjetas no Cruzeiro não inclusas, aprox. 30 euros por
pessoa.

DATAS DE CHEGADA (5 JANEIRO A 31 OUTUBRO 2017)
- DIÁRIAS

NOTAS MUITO IMPORTANTES:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais e Particula-
res de Contratação (C.E.E.C.).
- Quando as datas da viagem coincidirem com as das tempora-
das se aplicarão o preço base da temporada da data de inicio
da viagem mais o suplemento proporcional segundo o núme-
ro de noites que coincidam dentro da outra temporada.
- A ordem dos serviços pode variar, respeitando sempre o con-
teúdo do programa.
- Possibilidade de realizar noites extras no Cairo. Consultar.
- Solicitem itinerários segundo o dia de saída.
- O preço dos ingressos aos monumentos podem sofrer variações.

Cód. 10026E

PIRÂMIDE DE QUÉOPS

FALUCAS

TEMPLO DE LUXOR

HOTEIS/BARCOS PREVISTOS (OU SIMILARES):
Cat. Hotel no Cairo Barco Nilo

“A” Barceló 4* / Grand Pyramids 4*
Sherry Boat 5* /
Liberty 5*“B” Movenpick Pyramids 5* /

Pyramids Park 5*

“C” Ramses Hilton 5* /
Meridien Pyramids 5*

Radamis 5*L /
Crown Prince 5*L /
Monaco 5*L /
Princess Sarah 5*L“D” Conrad Cairo 5*L

“E” Fairmont Nile City 5*LS Ti-Yi 5*LS /
Concierto 5*LS“F” Four Seasons Nile Plaza 5*GL

PROGRAMA

EXCLUSIVO

POLITOURS
PROGRAMA

EXCLUSIVO

POLITOURS

SAÍDAS GARANTIDAS

HOTÉIS
4*/ 5*/

5*L / 5*GL

Incluindo CRUZEIRO com
PENSÃO COMPLETA

e 10 VISITAS

Península
do Sinaí

Mar Mediterrâneo

CAIROl

Luxorl

Aswanl

Kom Ombol

l

Karnakll

l

Menfis
l

l

Philael

Represa de Aswan

Edfu
Esna

Dendera
Tebas

EGITO

Rio Nilo

M
ar Verm

elho

Sharm El Sheik
l

5 Janeiro a 1 Abril 2 a 18 Abril 1 Maio a 30 Setembro 1 a 31 Outubro
e 19 a 30 Abril

Categoría
base quarto supl. quarto base quarto supl. quarto base quarto supl. quarto base quarto supl. quarto

duplo individual duplo individual duplo individual duplo individual

“A” 630 185 860 325 490 145 560 195

“B” 680 225 880 350 520 179 189 225

“C” 805 269 1.110 465 525 189 650 265

“D” 855 330 1.165 539 585 240 670 305

“E” 935 379 1.325 635 725 320 870 425

“F” 1.360 975 1.695 1.205 1.270 910 1.440 1.039

SUPLEMENTOS (POR PESSOA)
Por saídas de 1 de Julho a 30 de Setembro (em todas as categorias):
- Em duplo ....................................................................................................................................................................................................................... 28
- Em individual ............................................................................................................................................................................................................... 50

Suplementos aéreos
- Por voo doméstico Cairo/Luxor e Aswan/Cairo (neto e aproximado, taxas incluídas) desde......................................................... 230
- Por voo Madri/Cairo/Luxor e Aswan/Cairo/Madri (neto e aproximado) ..................................................................................... consultar

- Visto do Egito  (pago na entrada do país, segundo nacionalidade)........................................................................................................... 45

- Seguros Exclusivos AXA dee gastos de cancelamento e outros (contratar ao reservar) desde....................................................... 29

Consultar preços a partir de 1 de Novembro de 2017

Possibilidade de realizar Extensão a
Sharm El Sheik/Mar Vermelho (consultar detalhes)
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vietnã/camBOja: cruzeirO

8 dias (7n BarcO) desde ................ 1.835 € / 2.018 usd
12 dias desde ................................. 3.070 € / 3.377 usd

(7n BarcO + 2n hOtel + visitas)

dia 1º hO chi minh/my thO
• Quinta-feira • Almoço + jantar a bordo.
Encontro no Sofitel Plaza Hotel de Ho Chi Minh
e traslado a My Tho, a uns 70 km. Durante o tras-
lado pararemos no mercado de Cholon e visita-
remos a fábrica de lacados. Chegada e embarque
no Mekong Prestige II. Saída pel tarde. Jantar de
boas vindas e música tradicional. Noite a bordo.
dia 2º cai Be/sa dec
• Sexta-feira • Pensión completa a bordo.
Chegada a Cai Be pela manhã. Tomaremos um
junco para dar una volta pelo Mercado flutuante.
Em terra visitaremos a Catedral Gótica Francesa e
a colorida área portuária. Daremos um passeio e
veremos uma fábrica de arroz e doces de coco.
Regresso ao barco para almoçar. Continuaremos
para a Província de Vinh Long até Sa Dec onde
daremos um passeio. A escritora francesa Mar-
guerite Duras passou sua infância em Sa Dec, uma
cidade movimentada no Delta do Mekong. Aqui
também o diretor de cinema Jean-Jacques Annaud
filmou parte de seu filme "O Amante". Visita de um
Templo Caodista e passeio pelo colorido mercado.
À noite navegação pelo Delta do Mekong. Jantar e
noite a bordo.
dia 3º tan chau (passagem de frOnteira)
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Chegada a Tan Chau, um pequeno povoado no
rio. Em pequenas barcas visitaremos uma granja
de Bagres e uma planta onde se limpa o arroz.
Veremos uma loja onde se fabricam esteiras e
daremos um passeio pelo povoado para ver
como se tece a seda. Passeio em “rickshaw” por
esta encantadora cidade até o porto de regreso
para almorzar. Sairemos para a fronteira com o
Camboja para fazer os trâmites aduaneiros. À
noite navegaremos para Phnom Penh. Jantar e
noite a bordo.
dia 4º phnOm penh
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Chegada em Phnom Penh, capital do Camboya
que mantém sua arquitetura colonial francesa

nas ruas perto do rio. A cidade possui interes-
santes Wats (templos) como Wat Ounalom, Wat
Phnom e Wat Lang Ka. Visita do Palácio Real, a
Pagoda de Prata um dos poucos lugares no Cam-
boja, onde o brilho e a riqueza da cultura Khmer
foram preservadas pelo Khmer Vermelho e o
Museu Nacional que mantém um excelente
exemplo de artesanato Khmer. Almoço a bordo. À
tarde visita do “S21”, famoso centro de detenção
durante o tempo dos Khmeres Vermelhos (1975-
1979). Jantar e noite a bordo.
dia 5º chOng kOh/phnOm penh
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo.
Saída para Chong Koh ou Oknathey (ambos na
ilha da seda), cidade pequena onde daremos um
passeio e veremos o tecido de seda. Percorrere-
mos o rio vendo aldeias intemporais e admiran-
do o cotidiano dos pescadores. Almoço a bordo.
Tarde livre para explorar em seu lazer Phnom
Penh. Noite a bordo.
dia 6º OudOng/kampOng tralach
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Empreenderemos nosso caminho para Oudong,
a uns 40 Km de Phnom Penh, aonde chegaremos
depois do almoço. Entre 1.618 e 1.866, Oudong
foi a capital do Camboja. Situada em uma colina
conta com numerosas stupas da época dos últi-
mos reis Khmer. Depois da visita saída em ônibus
para Kampong Tralach, onde veremos a encanta-
dora Viahra, pequena pagoda do século passado,
no templo Wat Kampong Leu que alberga pre-
ciosas pinturas nas paredes. Regresso ao barco.
Noite a bordo.
dia 7º kampOng chhnang
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Pela manhã percorreremos o rio Tonle Sap, que
liga o rio Mekong com o Lago Tonle. Chegada a
Kampong Chhnang, situada a uns 90 km de
Phnom Penh. É um dos maiores portos de pesca
do Lago Tonle, com animados mercados. Em um
barco a motor faremos um passeio pelos pânta-
nos do lago que formam a foz do rio. Há uma

variedade de aves interessantes e armadilhas
para pescar. Noite a bordo.
dia 8º kampOng chhnan/siem reap
• Quinta-feira • Café da manhã a bordo.
PPela manhã cruzaremos o Lago Tonle Sap, (ou
traslado de ônibus), o grande lago do Camboja
com mais de 150 km de comprimento. Desem-
barque em Siem Reap. Traslado ao hotel Sokha
Angkor.

dia 1º siem reap/lagO tOnle (embarque)
dia 2º kampOng chhnang/

kampOng tralach/OudOng

dia 3º kOh chOng/phnOm penh

dia 4º phnOm penh

dia 5º phnOm penh (cruzamento fronteira)
dia 6º tan chau

dia 7º sa dec/cai Be

dia 8º my thO/hO chi minh (desembarque)

versãO “a” vietnã/camBOja sOmente cruzeirO

versãO “B” camBOja/vietnã
sOmente cruzeirO

(sentidO inversO)

n Construção: 2012 (no Vietnã)
n Porto do registro: Ho Chi Minh
n Maquinas: 62x600 h/p (Yanmar)
n Comprimento: 68 m n Largura: 13 m
n Tripulação: 28 n Cabines: 32
n Idioma a bordo: Inglês/francés

n OS RV MEKONG PRESTIGE I e II são barcos modernos, oferecendo um ótimo conforto, o
interior combina o refinamento Frances com móveis e materiais locais para poder recriar
a atmosfera da época colonial. Tem restaurante, salão, bar exterior e interior, sala de fit-
ness, biblioteca, lavanderia, padaria, ar condicionado em todas as áreas interiores. Em todas
as cabines e áreas públicas possui detector de fumaça. Luz de emergência e gerador, extin-
tores de incêndio, coletes e barcas salva-vidas.

n AS CABINES são grandes e confortáveis, situadas em dois decks, todas com vista exterior,
varanda privativa, ar condicionado, armário, uma mesa, um sofá, 2 poltronas, cofre, seca-
dor de cabelo e telefone (interior). A maioria tem duas camas que se podem unir. O ban-
heiro tem pia, chuveiro e vaso sanitário. As cabines Junior e Suíte de luxo tem cama de
casal. O banheiro tem pia, banheira e vaso sanitário. No deck Principal, há 14 cabines com
uma área de 22.6 m² com banheiro e ducha, um sofá e duas poltronas. Há 2 Suítes Junior
com uma área de 26.6 m², com banheiro e banheira. No deck Superior há 14 cabines idên-
ticas com uma área de 22.6 m² com banheiro e ducha. Há 2 Suítes de luxo com uma área
de 30,6 m² com uma grande varanda privada e banheiro com banheira.

n REFEIÇÕES E RESTAURANTE.O restaurante está situado no deck Superior. É espaçoso e con-
fortável, decorado com grandes janelas panorâmicas. Seu tamanho oferece a oportunida-
de de ter somente um turno. O serviço é atencioso e a cozinha é variada e internacional.

n RELAX A BORDO. Há varias áreas, o salão principal e o bar estão situados no deck Solá-
rio, em una superfície de 230 m². Também encontrará espreguiçadeiras, Spa, sala de
fitness e uma piscina com borbulhas.

n ENTRETENIMENTO e PROGRAMA CULTURAL. Há muitas visitas programadas para os 7
dias que dura a travessia. Visitarão Pagodas, mercados, povoados e muitos lugares de
interesse. Durante as paradas, guia de língua, inglesa, e francesa lhes ajudarão a apren-
der, a conhecer o povo local, seus costumes e sua cultura.

n VESTIMENTA. Recomendamos roupa casual de fibras naturais durante o dia e algo mais
formal para a noite.

rv mekOng prestige ii

Os preçOs incluem (sOmente cruzeirO):
- Traslado do hotel Sofitel Plaza ao barco em Ho Chi Minh e do
barco ao hotel Sokha Angkoren Siem Reap em Siem Reap (ou VV).

- 7 noites de cruzeiro na cabine escolhida.
- Pensão completa a bordo (desde o almoço do 1º dia até o
café da manhã do 8º dia).

- Bebidas não alcoólicas e vinho local no almoço e no jantar
incluído.

- Gorjetas para a tripulação.
- Todas as visitas e entradas segundo o itinerário.
- Guia em inglês e Francês nas excursões. Guia de língua
espanhola quando haja um mínimo de 15 clientes de língua
espanhola.

- Todas as visitas e entradas segundo o itinerário + Seguro de viagem.

Os preçOs nãO incluem (sOmente cruzeirO):
- Vistos; gastos pessoais, extras a bordo (bebidas alcoólicas,
lavanderia) gorjetas não mencionadas (como para os guias e
motoristas nas excursões).
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 PELO RIO MEKONG ATÉ ANGKOR WAT

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS)
8 DIAS/7N DE SOMENTO CRUZEIRO

12 DIAS/9N VOO + HOTEL + VISITAS + CRUZEIRO

Cód. 12224A /
Cód. 12224AV

Os templos de Angkor Wat (S. XII / XIII) constituem uma
das maravilhas do mundo (    )  e faz parte das raízes da ori-
ginária cultura asiática.

OS PREÇOS INCLUEM (VOO+HOTEL+CRUZEIRO):
- Voo Cía. Turkish Airlines, clases “V/L/T” desde Madri, Bar-

celona, Bilbao, Valencia o Málaga/Estambul/ Ho Chi Minh
e Siem Reap/Ho Chi Minh/Estambul/Madri, Barcelona,
Bilbao, Valencia o Málaga.

- 2n de alojamento nos hotéis previstos (ou similares).
- Traslado do hotel ao barco em Ho Chi Minh e do barco ao

hotel em Siem Reap (ou VV).
- 7 noites de cruzeiro na cabine escolhida.
- Pensão completa a bordo (desde o almoço do 1º dia até

o café da manhã do 8º dia).
- Bebidas não alcoólicas e vinho local no almoço e no jantar

incluído.
- Gorjetas para a tripulação.
- Entradas incluídas segundo o itinerário.
- Guia em inglês e Francês nas excursões no barco. Guia de
língua espanhola quando haja um mínimo de 15 clientes de
língua espanhola.

- Seguro de viagem.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM (TOUR + CRUZEIRO):
- Vistos; gastos pessoais, extras a bordo (bebidas alcoólicas,

lavanderia) gorjetas não mencionadas (como para os guias e
motoristas nas excursões).

NOTAS MUITO IMPORTANTE (COMUM A TODAS AS VERSÕES):
- Rio Mekong está condicionado pelo clima, às altas e baixas do
nível da água. Os níveis podem alterar abruptamente durante a
noite e impedir, por exemplo, passar debaixo de uma ponte, o
que pode afetar o itinerário.

- O itinerário publicado é apenas indicativo e está sujeito a
mudanças inesperadas. Quando isso acontece, serão dadas
rotas alternativas. O cliente deve ser paciente e flexível.

LAGO TONLE/CAMBOJA (COMUM A TODAS AS VERSÕES):
- Os “RV Mekong Prestige I e II” não poderão navegar pelo Lago

Tonle no caso de haver nível baixo de água. Nestes casos se
utilizará uma lancha rápida para chegar ao porto. Caso de
nível baixo extremo, o traslado se fará de ônibus.

VISTOS (COMUNS A TODAS AS VERSÕES):
- Camboja: Passaporte com validade mínima de 6 meses +

impressos + 2 fotografias + 30 USD, se tramita na chegada ao
aeroporto ou no barco

- Vietnã: Passaporte com validade mínima de 6 meses. Para
estadias inferiores a 15 dias não é preciso visto, para estadias
superiores rogamos consultarr.

CONDIÇÕES DE RESERVA, DEPÓSITO E PAGAMENTO
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contrata-

ção, e as condições marcadas pelas próprias Cias. De Navegação,
portanto serão aplicadas as seguintes normas de pagamento
não reembolsáveis no caso de troca de data ou anulação:

- Ao efetuar a reserva com mais de 71 dias: 10% (Depósito).
- De 70 a 51 dias 30%. (Se o cliente já houver dado os 10%

inicial seria os 20% restantes dos 51 dias antes da saída).
- De 50 a 31 dias 50%. (Ou os 20% restantes se já houver

feito os dois depósitos anteriores).
- De 30 a 15 dias 100%%. (ou a % restante dos depósitos

anteriores).

GASTOS DE CANCELAMENTO
- Cancelamentos com mais de 70 dias antes da saída contra-

tada: 10% (Depósito); entre 69 a 51 dias: 30%; entre 50 a
31 dias: 50%; entre 30 a 15 dias: 75%; cancelamentos com
menos de 14 dias antes da saída: 100%.

- Recomendamos tomar o Seguro AXA “Exclusivo Doble Plus”
e gastos de cancelamento e outros (58 €). Vejam condições
nas últimas páginas.

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS)
12 DIAS/9N VOO + HOTEL + VISITAS + CRUZEIRO

DIA 1º ESPANHA/HO CHI MINH
Saída em voo regular, via Istambul, com destino
a capital sul do Vietnã, a cidade de Ho Chi Minh,
antiga Saigon. (Noite a bordo).

DIA 2º HO CHI MINH
Chegada a Ho Chi Minh e traslado ao hotel.
(Entrada no quarto a partir das 14h). Realizare-
mos uma visita exterior da Catedral e o colonial
edifício dos correos e na continuação o Palacio
da Reunificación. Também visitaremos o famoso
Bairro Chinês. Regresso ao hotel e alojamento.

DIA 3º HO CHI MINH/MY THO
• Café da manhã no hotel + jantar a bordo.
Traslado a My Tho, a uns 70 km. Durante o tras-
lado pararemos no Mercado de Cholon e visita-
remos uma fábrica de laca. Chegada a My Tho e
embarque no Mekong Prestige II. Saída pela
tarde. Jantar de boas vindas e música tradicional.
Noite a bordo.

DIA 4º CAI BE/SA DEC
DIA 5º TAN CHAU (TRAVESSÍA FRONTEIRA)
DIA 6º PHNOM PENH
DIA 7º KOH CHONG/PHNOM PENH
DIA 8º OUDONG/KAMPONG TRALACH
DIA 9º KAMPONG CHHANG

DIA 10º KAMPONG CHHANG/SIEM REAP
• Café da manhã a bordo.
Pela manhã atravessaremos (o traslado em ôni-
bus) o Lago Tonle Sap, o grande lago do Cambo-
ja, com mais de 150 km de comprimento. Des-
embarque em Siem Reap. Traslado ao hotel
Sokha Angkor (ou similar). Alojamento.

DIA 11º SIEM REAP/ESPANHA
• Café da manhã.
Visita de alguns templos de Angkor até a hora
do traslado ao aeroporto para sair em voo de
regresso à Espanha, via Ho Chi Minh e Istambul.
(Noite a bordo).

DIA 12º ESPANHA
Chegada.

DATAS DE CRUZEIRO (QUINTA-FEIRA) DECK DECK
PRINCIPAL SUPERIOR

Versão “A” Vietnã/Camboja
2017 Temp. Baixa: Abr 6; Out 5 e 19; Dez 14 e 28 1.835 2.040

Temp. Alta: Jan 12 e 26; Feb 9 e 23; Mar 9 e 23; Nov 2, 16 e 30 2.090 2.270
2018 Temp. Baixa: Abr 5 1.835 2.040

Temp. Alta: Jan 11 e 25; Fev 8 e 22; Mar 8 e 22 2.090 2.270

Versão “B” Camboja/Vietnã
2017 Temp. Baixa: Mar 30; Abr 13;Oct 12 e 26; Dez 21 1.835 2.040

Temp. Alta: Jan 5 e 19; Fev 2 e 16; Mar 2 e 16; Nov 9 e 23; Dez 7 2.090 2.270
2018 Temp. Baixa: Mar 29; Abr 12 1.835 2.040

Temp. Alta: Jan 4 e 18; Fev 1 e 15; Mar 1 e 15 2.090 2.270

- Taxas de avião (Netas e aproximadas).................................................................................................................................... 485
- Notas muito importante: Este Tour sai na Terça-feira anterior a saída do barco, que sempre é na Quinta-feira.
Para os passageiros que comprarem somente o barco é imprescindível passar uma noite em Siem Reap (por lei).
Consultar suplementos para Natal e Fim de Ano nos hotéis.

- Consultar Extensão Hanói/Baía de Halong (4 dias/3n) desde...................................... 745

DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR
DATAS DE SAÍDA (TERÇAS-FEIRAS)

STANDARD
JUNIOR DUPLA STANDARD

DE LUXO
SUÍTE USO INDIV. SUÍTE

2017 e 2018 Temporada Baixa 3.070 3.510 4.595 3.278 3.820
Temporada Alta 3.325 3.375 4.960 3.510 4.090

PORTA SUL - ANGKOR
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Complementando a presente proposta fluvial não poderia faltar a nossa oferta
profissional no mundo dos cruzeiros-veleiros marítimo para descobrir por mar alguns des-
tinos interessantes.

Referimo-nos a:

• O Iate Le Cordea, ao longo da costa da Croácia, mais conhecida localmente por
Dálmata, onde já estamos a 7 verões viajando de Zadar a Dubrovnik (e V.V.), com
grande alegria para aqueles que têm desfrutado.

• A Cia de navegação grega, Variety, da qual somos representantes na Espanha e Amé-
rica Latina, coloca à sua disposição diversas rotas de cruzeiros.
- N primavera/verão 4 embarcações da sua frota, situadas nas ilhas gregas, Costa Cro-
ata e Islândia (novidade).
- Durante todo o ano ele desloca uma embarcação ao Oceano Índico (Seychelles),
com umas sedutoras rotas marinhas.

Até agora, nosso esforço profissional se concentrava em oferecer embarcações pequenas,
fiéis à nossa opinião conhecida contra os Mega cruzeiros que não podem, pela sua super-
lotação, dar um serviço próximo e personalizado. Mas existem Cruzeiros de tamanho
médio de alta qualidade:

• A Cia grega mais importante Celestyal Cruises, realiza um interessante tour da
ilha de Cuba + Jamaica. É um cruzeiro de 4 âncoras, com o tipo de serviço "All inclu-
sive" e atendimento em espanhol. Operando durante todo o ano.

• Contamos com programas exclusivos da prestigiosa companhia USA Holland America
Line. Este ano voltamos a repetir 3 rotas marítimas clássicas tais como:
- Crucero no Alasca, que começou como uma extensão obrigatória de nossos famosos pas-
seios à costa oeste do Canadá, que agora também oferecemos sozinho.

- Cruzeiro de Montreal atravessando as ilhas do Príncipe Edward e pontos míticos como
Halifax, até chegar a Boston (Mass - EUA), com saídas semanais em ambos os sentidos.

- Cruzeiro do Cone Sul da América do Sul, rodeando a Patagônia; dde Valparaíso a
Buenos Aires ou vice-versa; atravessando o estreito de Magalhães, com sete/nove
interessantes paradas. Falamos de nosso inverno, lá verão Austral… Também com datas
para 2018.

E como novidades de inverno 3 magnífico Cruzeiro:

- Grande Indochina. De Hong Kong a Singapura e vice versa. Uma oportunidade única
para visitar os 3 países mais importantes da Indochina: Vietnã, Camboja e Tailândia.

- Austrália/Nova Zelândia. Também com datas operacionais de inverno. Visitar-se-á
especialmente a ilha sul da Nova Zelândia sem dúvida a mais espetacular da região
com seus fiordes e paisagens de montanhas com suas geleiras.

- Ilhas tesouro do Pacífico. Igualmente produto do nosso inverno / seu verão austral no
hemisfério sul. Visitaremos a mística Nova Caledônia, Vaniatu e Ilhas Fiji; não dizemos
ilhas, já que cada uma constitui um arquipélago de verdes ilhas.

No terreno náutico Internacional, voltamos a chamar sua atenção sobre a necessidade
comercial / operacional de reservar o mais cedo possível. Na verdade, se já não há
tempo para decidir para 2017, saiba que as Companhias sérias, como a última mencio-
nada, publicaram as rotas e datas de 2018.

Esperamos que algumas destas propostas marinhas, com valor acrescentado, possam
ser de seu interesse.

Atenciosamente,

Cruzeiros Marítimos
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Notas importantes e Condições Contratuais (páginas 64 a 85)
Muitas destas notas informativas de Cruzeiros fluviais (págs. 56 e 57) podem
ser extensivas aos Cruzeiros de Marítimos que não deixam de serem bar-
cos com problemas parecidos, embora o ambiente marinho não possa ser
comparado com o fluvial.
Os regulamentos legais a bordo correspondem em cada caso, à nacionali-
dade jurídica de cada navio (bandeira).
Dos cruzeiros que aqui publicamos:

1º Cruzeiro Moto Nave Le Cordea (páginas 64 a 67)
De propriedade e bandeira croata. Sendo fretado por P.R.C, mantemos
Condições de Contrato, tanto de pagamento, como de gastos suaves se
a reserva for cancelada. Ver nas páginas correspondentes.

2º Cruzeiros Variety (páginas 68 a 71)
Conta com uma frota de 8 embarcações, 4 Mega Iates e 4 grandes Mega
Veleiros. Construído na Grécia, e grega é a Companhia que os explora;
embora em alguns casos possuam alguma bandeira de conveniência,
como a panamenha. A maioria deles opera de Abril a Outubro no
Mediterrâneo (Grécia, Turquia, Croácia); De novembro a março sulcam
os mares do Equador e do hemisfério sul como Costa Rica, Seychelles,
etc. Este ano com a novidade da Islândia; a tendência é evitar os movi-
mentos de temporada e mantê-los na operação anual.

Condições de Contratação – pagamento e gastos de cancelamento: São
expressos em suas respectivas páginas. Além disso, ver as que estabe-
lecem a própria Companhia em sua página, www.variety.com.

3º Celestyal Cruises (páginas 72 e 73)
As grandes Companhias de navegação (USA / Miami), todas interessa-
das em Cuba como parte de suas rotas Caribenhas, tem vetado fazer
escala em Cuba, como resultado do ainda embargo à ilha, o que per-
mitiu que a mais importante Companhia grega, realizasse um passeio
interessante da ilha + Jamaica. É um cruzeiro de 4 âncoras com “tudo
incluído” e atendidos em espanhol, operando durante o ano todo.

Condições de pagamento e gastos de cancelamento: Veja as páginas
100/101, e, secundariamente, consultando a Web da própria Compan-
hia, www.celestyalcruises.com.

4º Holland America Line (páginas 74 a 85)
É uma das Companhias mais importantes do mundo com base em Seat-
tle USA. Também decana sulcando os mares o que lhe concede certos
direitos adquiridos privilegiados de atraques em vários lugares do mundo
inacessível e/ou limitados.

Conta com 14 Cruzeiros que se dividem em duas series segundo datas
de construção e que são:

- Clássicos: Maasdam, Zaandan, Amsterdam, Rotterdam, Volendam,
Veendam e Prinsendan.

- Clássicos modernos: Noordam, Zuiderdam, Oosterdam, Westerdam,
Eurodam, Nieuw Amsterdam e Koningsdam.

De qualquer forma utilizam um sistema unificado em todos eles: forma
operacional tanto interna como externa de instalações, modus ope-
randi, equipamentos náuticos a bordo, rotas, atraques, etc.

Repetem conceitos de organização e funcionamento, até mesmo os
nomes dos restaurantes e outras comodidades a bordo, tudo isso para

maior comodidade dos passageiros; Eles têm uma enorme quota de
repetidores: 40%.

A Companhia USA Holland America Line, mantem com rigidez os pro-
cedimentos quanto a reservas, confirmações, calendário de pagamen-
tos e eventuais gastos de cancelamento, muito especial, que o viajante
de cruzeiros deve conhecer:

- Começamos por explicar que esta Companhia trabalha especialmen-
te com o mercado Estadunidense, cujos viajantes de cruzeiros con-
tratam formalmente com um ano de antecedência e estão habituados
os 100% da travessia com 75/91 dias de antecipação, também é
certo que anulando com muito tempo, reembolsam a diferencia da por-
centagem (%) aqui estabelecida de acordo com os prazos de tempo
estipulados.

- Eles têm um duplo padrão para definir o quadro de penalidades em
caso de cancelamento: O critério adotado com base na origem dos
seus clientes dos EUA é  suavizar as rotas marítimas mais próximas do
mar (“A”) e endurecer as rotas marítimas mais distantes (“B”).

Condições de reserva e pagamento:
- No momento da confirmação da reserva é necessária a entrega de 25%

do valor total do cruzeiro em 48/72 horas depois da confirmação. (O
valor exato lhes será facilitado no momento de realizar a reserva).

- É imprescindível o pagamento total da parte do cruzeiro, com suas
taxas, 75 dias antes da saída.

- Taxas: Varia de 320 € a 800 €, consultar preço exato para cada rota
concreta.

Condições de cancelamento:
“A” Cruzeiros pelo Alaska, Canadá e Nova Inglaterra
- Desde a confirmação e até 46 dias antes da saída do cruzeiro 25%

(do valor total do cruzeiro, taxas incluídas).

- Entre 45 e 29 dias antes da saída do cruzeiro 50% (do valor total do
cruzeiro, taxas incluídas).

- Entre 28 e 16 dias antes da saída do cruzeiro 75% (do valor total do
cruzeiro, taxas incluídas).

- Menos de 15 dias antes da saída do cruzeiro 110% (do valor total do
cruzeiro, taxas incluídas).

“B” Cruzeiros pela Ásia, Austrália, Nueva Zelândia, América do Sul,
Pacífico Sul

- Desde a confirmação e até 74 dias antes da saída do cruzeiro 25%
(do valor total do cruzeiro, taxas incluídas).

- Entre 73 e 43 dias antes da saída do cruzeiro 50% (do valor total do
cruzeiro, taxas incluídas).

- Entre 42 e 22 dias antes da saída do cruzeiro 75% (do valor total do
cruzeiro, taxas incluídas).

- Menos de 21 dias antes da saída do cruzeiro 110% (do valor total do
cruzeiro, taxas incluídas).

Estas condições também vêm expressadas nas páginas corresponden-
tes de cada cruzeiro.

Para complementar, veja as que estabelecem a própria Companhia em
sua página web, www.Hollandamerica.com.

CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO: Ver na página 134 “Tours Internacionais”.

- Em todas estas embarcações marítimas rege a autoridade única e inquestionável do Capitão. Em caso de mar revolto, maremotos, tempestades e outras cir-
cunstâncias adversas, só ele pode decidir sobre o rumo a seguir, atraques a utiliza (paradas de emergência, mudança de lugar e do tempo de atraque, etc.).
Finalmente sua autoridade reside no fato de ser o mais responsável pela vida dos passageiros, tripulação e do bom estado do próprio barco.

- Suas ordens não são discutidas, somente são acatadas, não serão admitidas quaisquer reclamações que possam resultar destes conceitos e a ordem das coi-
sas no será admitida. O critério de segurança física e jurídica prevalece sobre o conforto dos passageiros e, portanto, deve ser aceitas pelos passageiros do
Cruzeiro antes de contratar e de embarcar.

- As Informações e notas importantes aqui expressadas são parte integrante dos termos do presente Contrato e suas condições, com o mesmo valor legal em
caso de litígios.
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Cruzeiro-Iate M/Y Le Cordea 4• Sup.
CARATERÍSTICAS GERAIS/
FICHA TÉCNICA DO CRUZEIRO-IATE
n O M/Y Le Cordea se trata de um Iate a motor (catalogado
como 4 ancoras superior) totalmente novo que foi lançado
em Maio de 2013. Suas dimensiones são de 36 metros de
comprimento e 8 metros de largura. A navegação se rea-
liza a motor, com uma velocidade máxima de 8,5 nós/hora
(15,7 km/h). Com uma capacidade máxima para 36 pes-
soas, todas as suas cabines, situadas em 2 decks diferentes,
são exteriores, com ar condicionado e WC privativo com
ducha. A eletricidade a bordo é de 220 V, os plugues como
na Espanha.

• Deck Inferior: 8 cabines (3 com cama de casal e 5 cabines
com camas separadas) e “olho de boi" (não se pode abrir).

• Decka Principal: 10 cabines com camas separadas e
janela pequena.

• Deck Superior: Dedicada ao serviço, o restaurante prin-
cipal esta comodamente organizado e distribuído em 6
mesas para 6 pessoas cada uma, sendo sua capacidade
normal de 36 pessoas e com possibilidade de convertê-
lo até um máximo 40 pessoas. Neste mesmo deck encon-
tra-se o pequeno bar-terraço ao ar livre com capacidade
para 24 pessoas sentadas.

• Deck Solarium: É o deck mais alto do barco, dispõe de
espreguiçadeiras com colchões para o desfrute do sol, e
área de relax ou descanso.

n Os camarotes contam com roupa de cama e também no
banheiro dispõem de sabonete para mãos e ducha assim como
uma toalha por pessoa. A troca de roupa de cama, toalhas e
limpeza do camarote se realiza somente uma vez (antes da
entrada dos Sres. Clientes). Recomendamos levar alguma toa-
lha para praia.

n O regime alimentar é de pensão completa a bordo, as refei-
ções são servidas nas mesas (cardápio de 2 pratos + sobreme-
sa). Não se incluem bebidas, estando proibido subi-las a bordo
pelos Sres. Clientes. O Barco dispõe de bebidas que podem
consumir e pagar no final da viagem com dinheiro, não acei-
tam cartão de crédito, os preços são mais altos que nos super-
mercados, porem razoáveis.

n A tripulação normalmente consta de 1 Capitão + 1 mecânico
+ 1 cozinheiro + 3 ajudantes que são os encarregados de rea-
lizar os serviços para a restauração e limpeza geral dos espa-
ços comuns do barco (não cabines). A tripulação fala normal-
mente inglês além de sua língua natal, e às vezes um pouco
de italiano e/ou espanhol.

n Politours dispõe de um coordenador de língua espanhola a
bordo do barco.

n A Cia. de Navegação se reserva o direito de alterar o itinerá-
rio do Cruzeiro, e até mesmo de imobilizar o barco no porto,
se circunstancias de força maior, ou condições meteorológi-
cas adversas, assim indicarem, de acordo com o Capitão do
barco, a mais alta autoridade a bordo, que é quem pode
tomar as medidas e decisões consideradas adequadas para
salvaguardar a segurança do barco e dos passageiros. A Cia.
De Navegação se reserva o direito de trocar o tipo de barco
designado a um Cruzeiro por outro, seja ou não este último
de sua propriedade.

n Área de fumantes: O barco dispõe de espaço para fumantes
na área da proa.

n Como última nota queremos deixar claro que estes cruzeiros
não se podem comparar com os barcos grandes, os quais
possuem outras comodidades, o barco M/Y Le Cordea que
lhes oferecemos, podemos dizer em nossa modesta opinião
que conta com um conforto muito alto, adequado para clien-
tes e viajantes do mar conhecedores deste tipo de Iates, já
que é a melhor maneira de conhecer a natureza e as pessoas
de um país montanhoso que vive sobre suas costas e ilhas.
Se existe um lugar no mundo ideal para este tipo de viagem
sem dúvida é a costa Dálmata, já que a calma de suas águas
e a proximidade de suas centenas de ilhas e ilhotas, assim
indica. Recomendamos viajar com pouca bagagem.

n Devido a inclinação de suas escadas, mesmo não sendo
muito acentuadas, pode apresentar certa dificuldade a pes-
soas maiores e/ou de mobilidade limitada.

América Latina 2017
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CRUZEIRO
EXCLUSIVO

DECK INFERIOR

DECK PRINCIPAL

DECK SUPERIOR

A melhor rota da costa, planejada especialmente pela POLITOURS Sea Cruises
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Croácia: Tour em Cruzeiro-Iate pelas

Dia 1º Dubrovnik
• Domingo.
Chegada a Dubrovnik. Assistência no aeroporto e
saída para realizar a visita panorâmica* a pé da
cidade antiga, protegida pela fortaleza Revelin, do
século XVI localizada ao leste, e que é apenas para
pedestres. Suas muralhas de 20 torres e baluartes
rodeiam a catedral barroca e as requintadas igrejas,
os monastérios, os palácios, as fontes e as casas de
telhados vermelhos ou amarelos. Dubrovnik adqui-
riu riquezas fabulosas com o comercio durante a
Idade Media e foi famosa por sua arte do século XV
ao XVII. A cidade antiga de Dubrovnik tem entre
seus numerosos atrativos os seguintes monumentos
que visitaremos: a Fonte de Onofre, os Monastérios
dos Franciscanos e Dominicanos, os Palácios de
Sponza e o Reitor, e a Catedral. Finalizada a visita
disporemos de tempo livre. (Regresso ao barco por
conta dos Sres. Clientes). Pernoite a bordo. (*A visita
de Dubrovnik não será fornecida para os clientes
com chegada a Dubrovnik no voo após as 16,00
horas.).

Dia 2º Dubrovnik/Ilha de Mljet/Ilha de Korcula
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Navegação bem cedo pela manhã em direção à ilha
de Mljet e dois lagos espetaculares de água salgada.
É a única ilha que tem por sua vez outra ilha no cen-
tro onde está localizado o Monastério de Santa
Maria construído no século XII. Prosseguimos para
a ilha de Korcula, considerada cidade natal do aven-

tureiro Marco Polo, obviamente é a ilha com maior
historia do Adriático. Durante a travessia realizare-
mos uma parada para realizar um banho nas águas
cristalinas do mar Adriático. Pela tarde realizaremos
com guia local a visita panorámica do centro histó-
rico de Korcula, onde poderemos ver o Palácio do
Reitor com suas admiráveis torres do século XV, o
Museu da cidade do século XVI assim como nume-
rosos exemplares da arquitetura de Korcula. Pernoi-
te a bordo.

Dia 3º Korcula/Hvar/Bol
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Pela manhã continuaremos nossa navegação para
as ilhas de Scendro ou Pakleni, onde realizaremos
uma parada para o banho. Prosseguiremos para
Hvar, uma ilha incrivelmente bela por seus campos
de vinhedos e de plantas aromáticas “lavanda”,
enquanto sua cidade do mesmo nome possui lojas,
cafés, restaurantes a qual se torna um lugar ideal
para passear ou desfrutar da praia. Navegação para
Bol (Brac). Pernoite a bordo.
Dia 4º Bol/Split
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Nesta ilha se encontra o famoso “Zlatni Rat” (Cabo
de Ouro) a praia mais bonita e conhecida do Adriá-
tico, que vai trocando sua forma e posição propor-
cionada pelas correntes marítimas. Continuaremos
nossa navegação para Split, à segunda cidade mais
importante da Croácia. Pela tarde realizaremos a
visita panorâmica a pé do centro antigo que tem
muito charme, e onde se destaca o famoso Palácio
de Diocleciano, o Templo de Júpiter, o Peristilo e a
Catedral. Tempo livre. Pernoite a bordo.

Dia 5º Split/Trogir/Sibenik (Opcional Parque
Nacional Rio Krka)
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Pela manhã navegaremos em direção à localidade
de Trogir onde faremos uma parada para realizar a
visita panoràmica desta cidade medieval, joia da
costa dálmata, que se encontra em uma pequena
ilha unida a terra firme por meio de uma ponte e na
qual se destaca o castelo de Kamerlengo no porto,
e a Catedral de São Lorenzo no centro da cidade.
Regresso a bordo e continuação com nossa navega-
ção para a localidade de Sibenik, bonita cidade cos-
teira da Dalmácia que alberga sua Catedral de San-
tiago. Tempo livre. (Se o tempo permitir e houver
interesse do grupo cabe possibilidade de organizar
uma excursão opcional ao Parque Nacional do rio
Krka). (Rogamos consultar detalhes com o guia coor-
denador da Politours). Pernoite a bordo.

Dia 6º Sibenik/Parque Nacional Ilhas Kornati/
Telascica
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Salida en dirección a la entrada del Parque Nacional
de Kornati que cuenta con unas 140 islas e islotes.
El parque protege aguas con gran riqueza de vida
marina y es un área de indescriptible hermosura la
cual disfrutaremos navegando entre algunas de sus
islas y realizando alguna parada para el baño. Por la
tarde alcanzaremos la estrecha ensenada de Telas-
cica, donde anclaremos. Pernoctación a bordo.

Dia 7º Telascica/Zadar (Opcional Parque
Nacional Lagos de Plitvice)
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Navegação para o porto de Zadar. Na chegada reali-
zaremos a visita panorâmica da cidade com guia
local. Situada em um promontório que domina o
Adriático, possui varias e bonitas construções: a igre-
ja de Sveti Kriz (da Santa Cruz) data dos séculos VII
a IX, e é a igreja mais antiga da Croácia que ainda
se encontra em pé, a igreja de São Francisco, do
século XVII, a igreja de São Donato, com aspecto de
castelo e planta circular, do século IX e que foi cons-
truída sobre as ruínas de um foro romano. Tempo
livre. (Se o tempo permitir e existir interesse do
grupo cabe à possibilidade de organizar uma excur-
são opcional ao Parque Nacional dos Lagos de Plit-
vice). Rogamos consultar detalhes com o guia coor-
denador da Politours. Pernoite a bordo.

Dia 8º Zadar/Zagreb
• Domingo • Café da manhã (a bordo).
Desembarque e traslado por estrada até o aeroporto
de Zagreb.

Disponibilidade
On Line

Programa “A” Dubrovnik/Zadar - Saídas: Julho 2, 16 e 30; Agosto 13 e 27

Split

Korcula

Bol “Zlatni Rat” (Cabo de Oro)
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Ilhas Dálmatas
Cód. 04424H / 04424HV

Bosnia
Herzegovina

Eslovênia

Mar Adriático

Trogir

Zagreb

Splitl
l

l

l

l

l

l
l

l

Korcula

Mljet

Hvar
Bol

BRAC

Parque
Nacional
de Kornati

Sibenik

Dubrovnik

Zadar

Inclui visitas de:
Zadar, Trogir, Split,
Korcula e Dubrovnik

PENSÃO
COMPLETA*

(a bordo)

Os preços incluem:
- 7 noites a bordo no M/Y Le Cordea segundo itinerário

publicado (ver notas importantes sobre os barcos).
- Guia coordenador da Politours a bordo (de língua espanhola).
- Regime alimentar de pensão completa* a bordo, sem bebi-

das (*exceto um jantar em Dubrovnik).
- Traslados aeroporto–porto-aeroporto.
- Visitas (sem entradas) com guias locais de língua espanho-

la em Zadar, Trogir, Split, Ilha de Korcula e Dubrovnik.
- Seguro de viaje.

Notas muito importantes:
- O jantar na cidade de Dubrovnik não está incluído (*).
- Não se incluem bebidas nas refeições, estando proibido

subir bebidas a bordo.
- As reservas aéreas estão sujeitas e/ou condicionadas pelas

normas de cada Cia. aérea, sendo algumas das classes utili-
zadas de emissão imediata (48/72 horas depois de realizar
a reserva). Recordamos-lhes que os bilhetes aéreos uma vez
emitidos não são reembolsáveis.

- Este Programa está sujeito a Condições Particularess (C.E.E.C.).
Ver no folheto “EUROPA Atlântica e Mediterrânea 2017”.

- Não se incluem entradas nas visitas.
- As entradas aos Parques Nacionais deverão ser pagas dire-

tamente a bordo pelos Sres. Clientes: Parque Nacional Ilha
de Mljet 15 euros (aprox.) e Parque Nacional de Kornati 5
euros (aprox.).

- As taxas portuárias deverão ser pagas “in situ” pelos Sres.
clientes ao final da viagem, preço 21 euros.

Gastos de cancelamento:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contra-

tação, ademais das que figuram no item 5-b-3 das “Condições
Gerais” (ver nas últimas páginas de nossos folhetos gerais),
se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre
reservas confirmadas:

- Desde a confirmação e até 60 dias antes da saída do cruzei-
ro 10 % (do importe total do cruzeiro); Entre 59 e 45 dias
antes da saída do cruzeiro 25% (do importe total do cruzei-
ro); Entre 44 e 21 dias antes da saída do cruzeiro 50% (do
importe total do cruzeiro); Menos de 20 dias antes da saída
do cruzeiro 100% (do importe total do cruzeiro).

- Recomendamos fazer os Seguros Exclusivos AXA de cance-
lamento e outros (desde 30 €). Vejam condições nas últimas
páginas.

Julho 2                                    “A” Dubrovnik/Zadar                         1.240                                    1.405

Julho 9                                    “B” Zadar/Dubrovnik                         1.290                                    1.450

Julho 16                                  “A” Dubrovnik/Zadar                         1.305                                    1.465

Julho 23                                  “B” Zadar/Dubrovnik                         1.315                                    1.480

Julho 30                                  “A” Dubrovnik/Zadar                         1.350                                    1.510

Agosto 6                                 “B” Zadar/Dubrovnik                         1.370                                    1.535

Agosto 13                               “A” Dubrovnik/Zadar                         1.370                                    1.535

Agosto 20                               “B” Zadar/Dubrovnik                         1.350                                    1.510

Agosto 27                               “A” Dubrovnik/Zadar                         1.290                                    1.450

Suplemento cabine dupla uso individual: +40% sobre preço base.

DATAS DE SAÍDA                                Programa                             Deck Inferior                          Deck Principal

Preços por pessoa, base cabine dupla (em euros)

Telascica

Kornati

CROÁCIA

Suplementos
- Por voo Espanha/Croácia/Espanha (preço aprox., sem taxas)............................................................................................................................... 230

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao reservar) desde..................................................................... 29

Dia 1º Zagreb/Zadar
• Domingo • Jantar*(a bordo).
Chegada a Zagreb. Assistência no aeroporto e traslado
por estrada ao porto da cidade de Zadar. (Os passa-
geiros com saída de Barcelona realizarão conexão de
voo em Zagreb até o aeroporto de Zadar). Embarque.
Pernoite a bordo. (*O jantar do primeiro dia será for-
necido para os Clientes embarcados antes das 20.00
horas).

Dia 2º Zadar/Telascica (PN Kornati)
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Pela manhã realizaremos a visita panorâmica de
Zadar com guia local (ver detalhes no itinerário “A”).
Regresso ao porto. À primeira hora da tarde inicia-
mos nossa navegação para o arquipélago do Parque
Nacional das ilhas de Kornati. Ancoraremos na
estreita enseada de Telascica, próxima a entrada do
parque. Pernoite a bordo.

Dia 3º Telascica/Ilhas Kornati/Sibenik
(Opcional Parque Nacional Rio Krka)
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Saída em direção à entrada do Parque Nacional de
Kornati que conta com umas 140 ilhas e ilhotas. O
parque protege águas com grande riqueza de vida
marinha e é uma área de indescritível beleza na qual
desfrutaremos navegando entre algumas de suas
ilhas e realizando alguma parada para banho. Pela
tarde alcançaremos a península na localidade de
Sibenik, onde ancoraremos. (Se o tempo permitir e
houver interesse do grupo cabe à possibilidade de
organizar uma excursão opcional ao Parque Nacio-
nal do rio Krka. Rogamos consultar detalhes com o
guia coordenador da Politours). Pernoite a bordo.

Dia 4º Sibenik/Trogir/Split
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Navegaremos em direção à localidade de Trogir
onde faremos uma parada para realizar a visita
panoràmica desta cidade medieval (ver detalhes no
itinerário “A”). Regresso ao barco e navegação para
a segunda cidade mais importante da Croácia, Split.
Chegada. Tempo livre. Pernoite a bordo.

Dia 5º Split/Bol
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Visita panorâmica a pé do centro antigo de Split,
que tem muito charme, e onde se destaca o famoso
Palácio de Diocleciano, o Templo de Júpiter, o Peris-
tilo e a Catedral. Navegaremos para a ilha de Brac.
Chegada a Bol, onde se encontra o famoso “Zlatni
Rat” (Cabo de Ouro) a praia mais bonita e conhecida
do Adriático, que vai trocando a sua e posição pro-
porcionada pelas correntes marítimas. Pernoite a
bordo.

Dia 6º Bol/Hvar/Korcula
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Prosseguiremos nossa navegação para Hvar, uma
ilha incrivelmente bela por seus campos de vinhe-

Programa “B” Zadar/Dubrovnik - Saídas: Julho 9 e 23; Agosto 6 e 20
dos e de plantas aromáticas “lavanda”, enquanto sua
cidade do mesmo nome possui lojas, cafés, restau-
rantes a qual se torna um lugar ideal para passear
ou desfrutar da praia. Saída para a ilha de Korcula,
considerada cidade natal do aventureiro Marco Polo,
é uma das ilhas do Adriático com maior historia.
Realizaremos com guia local a visita panorâmica do
centro histórico, onde poderemos ver o Palácio do
Reitor com suas admiráveis torres do século XV, o
Museu da cidade do século XVI assim como nume-
rosos exemplares da arquitetura de Korcula. Pernoi-
te a bordo.

Dia 7º Korcula/Ilha de Mljet/Dubrovnik
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Navegação bem cedo pela manhã em direção à ilha
de Mljet com seu Parque Nacional com mais de
100 km2 e dois lagos espetaculares de água salgada.
É a única ilha que tem por sua vez outra ilha no cen-
tro onde está localizado o Monastério de Santa
Maria construído no século XII. Prosseguiremos para
Dubrovnik. Pela tarde realizaremos a visita panorâ-
mica a pe da cidade antiga (ver detalhes no itinerá-
rio “A”). Tempo livre. (Regresso ao barco por conta
dos Sres. Clientes).

Dia 8º Dubrovnik
• Domingo • Café da manhã (a bordo).
Desembarque e traslado ao aeroporto.

Dubrovnik
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8 dias
(7 noites de barco)

            1.240€
         1.364USD



desde

Bahía de Kotor

Preços por pessoa, base cabine dupla (em euros)

Suplementos
- Por voo Espanha/Dubrovnik/Espanha (preço aprox. sem taxas)........................................................................................................................... 230

- Taxas de embarque portos................................................................................................................................................................................................. 290

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao reservar) desde..................................................................... 29

Categoria “C” - Deck Inferior (cama de casal)......................................................................................................................... 2.370
Categoria “B” - Deck Inferior (2 camas).................................................................................................................................... 2.610
Categoria “A” - Deck Principal ou Superior (2 camas ou cama de casal)...................................................................... 3.195

Suplemento cabine uso individual ......................................................................................................................................... + 75%

Suplemento temporada media ........................................................................................................................................................ 65
Suplemento temporada alta .......................................................................................................................................................... 110

Odisseia do Adriático
(Croácia, Montenegro, Grécia e Albânia)

Cód. 04424G Dia 1º Dubrovnik
• Sábado • Jantar.
Chegada a Dubrovnik. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre

Dia 2º Dubrovnik
• Domingo • Café da manhã + jantar (a bordo).
Manhã livre. Sobre as 14.00 horas traslado ao porto
para realizar o embarque. Drinque de boas-vindas.
Tarde livre. Pernoite a bordo. Navegação noturna.

Dia 3º Ilha de Korcula
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Antes de chegar a Korcula realizaremos uma parada
para tomar banho nas águas cristalinas do Mar
Adriático. Chegada cedo pela manhã, na ilha de Kor-
cula. Recomendamos uma visita ao centro histórico,
onde se pode admirar o Palácio do Reitor com suas
torres impressionantes do século XV, o Museu da
Cidade do século XVI, bem como numerosos exem-
plares da arquitetura. Possibilidade de visitas guia-
das e/ou excursões opcionais, solicitar informações
ao coordenador de bordo. Pernoite a bordo. Nave-
gação noturna.

Dia 4º Bar (Budva)
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Antes de chegar à cidade de Bar realizaremos una
parada para o banho. Tempo livre nesta localidade
montenegrina. Possibilidade de visita guiada e
excursões à localidade de Budva, rogamos consultar
informação ao coordenador de bordo. Pela tarde ini-
ciamos a navegação para a costa grega. Pernoite a
bordo.

Dia 5º Paxos
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Chegaremos à ilha de Paxos no arquipélago Jônico,
navegaremos para uma bela baía onde poderemos
realizar um banho, se o tempo permitir, desfrutare-
mos na hora do almoço de um churrasco. À tarde
chegada ao porto de Paxos, tempo livre nesta
pequena ilha  praticamente desconhecida para os
turistas, o que faz com que preserve seu ambiente
natural intacto. Pernoite a bordo. Noite no porto.

Dia 6º Corfú
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Navegaremos de madrugada em direção para a
grande “dama” das ilhas Jónicas na qual Ulisses reali-
zou sua última parada durante sua viagem a Itaca.
Chegada a Corfú a primeira hora da manhã. Dia livre

nesta bonita e verde ilha. Possibilidade de visita
guiada, rogamos consultar informação ao coordena-
dor a bordo. Pernoite a bordo. Noite no porto.

Dia 7º Saranda/Kotor
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
No início da manhã navegaremos para águas alba-
nesas para chegar a Saranda, centro turístico e lugar
de férias da costa albanesa. Tempo livre. Possibili-
dade de excursão opcional para visitar Butrint. Na
primeira hora da tarde iniciaremos a navegação
para a espetacular Baía de Kotor em Montenegro.
Pernoite a bordo.

Dia 8º Kotor
• Sábado •Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Neste dia teremos tempo livre e possibilidade de
tomar banho nestas águas calmas que se assemel-
ham aos fiordes. Possibilidade de passear pela antiga
cidade de Kotor que preserva sua urbanização típica
feita na Idade Média, nos séculos XII-XIV ou, contra-
tar opcionalmente a visita guiada, solicitar informa-
ção ao coordenador a bordo. Pernoite a bordo e noite
no porto.

Dia 9º Kotor/Dubrovnik
• Domingo • Café da manhã (a bordo).
De madrugada navegação para Dubrovnik. Chegada às
09.00 horas. Desembarque e traslado ao aeroporto.
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Datas de saída:
- Junho: 10 e 24 - Julho: 1, 15, 22 e 29 - Agosto: 12 e 19
- Setembro: 2, 16 e 23
Temporada media Temporada alta

Os preços incluem:
- 1 noite hotel categoria 3* em Dubrovnik, em regime de

meia pensão (jantar, sem bebida).
- 7 noites de acomodação na cabine selecionada com ar con-

dicionado, WC e ducha privado.
- Bebida ou coquetel de boas vindas.
- Pensão completa a bordo, desde o jantar do dia 2º até o

café da manhã do dia 9º (café da manhã americano Buffet +
2 refeições principais ao dia, incluindo nela o jantar do
capitão, noite grega e almoço-churrasco).

- Café, chá e água mineral.
- Coordenador de língua inglesa.
- Seguro de viagem.

Os preços Não incluem:
- Vistos, visitas/excursões opcionais*, gastos pessoais, extras a

bordo (bebidas alcoólicas, lavanderia), gorjetas, etc.
* As visitas/excursões opcionais que se oferecem a bordo

estão sujeitas a um mínimo de participantes (como norma
se realiza em inglês).

Paxos

Notas muito importante:
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas

aos Cruzeiros na página 57 e 63.
- A Cia de Navegação se reserva o direito de trocar as escalas

anunciadas por mal tempo (dependendo das características
do barco e pelas inclemências meteorológicas, as autorida-
des portuárias podem chegar a não autorizar a saída do
porto). Também se reserva o direito de substituir o barco
previsto por outro, seja este último propriedade ou não da
Companhia.

- As paradas para banhos estão sujeitas as condições meteo-
rológicas.

- Rogamos consultar condições de emissão dos bilhetes
aéreos.

Gastos de cancelamento:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Con-

tratação, ademais das que figuram no item 5-b-3 das “Con-
dições Gerais” (ver nas últimas páginas de nossos folhetos
gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento
sobre reservas confirmadas nos Cruzeiros da Naviera
Variety Cruises:

- Desde a confirmação e até 120 dias antes da saída do cru-
zeiro 10 % (do valor total do cruzeiro); Entre 119 e 90 dias
antes da saída do cruzeiro 15% (do valor total do cruzeiro);
Entre 89 e 60 dias antes da saída do cruzeiro 25% (do valor
total do cruzeiro); Entre 59 e 30 dias antes da saída do cru-
zeiro 50% (do valor total do cruzeiro); Menos de 29 dias
antes da saída do cruzeiro 100% (do importe total do cru-
zeiro).

- Para complementar, ver o que estabelece a própria Com-
panhia em sua página Web, www.variety.com.

- Recomendamos fazer os Seguros Exclusivos AXA degastos
de cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam condições
nas últimas páginas.

10%
DESCONTO

para reservas

realizadas até

25 Fev ‘17

10%
DESCONTO

para reservas

realizadas até

25 Fev ‘17
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Cruzeiros operados pelo
Mega-Veleiro M/S Panorama 4•

América Latina 2017

9 dias
(1 n hotel + 7 n barco)

            2.370€
         2.607USD



desde

69

Dia 1º Dubrovnik
• Sabado • Jantar.
Chegada a Dubrovnik. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre.

Dia 2º Dubrovnik 
• Domingo • Café da manhã + jantar (a bordo).
Manhã livre. Sobre as 14.00 horas traslado ao porto
para realizar o embarque. Drinque de boas vindas.
No final da tarde iniciamos a navegação para Split.
Pernoite a bordo.

Dia 3º Split
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Na parte da manhã alcançaremos o porto de Split,
segunda cidade mais importante da Croácia. Possi-
bilidade de visita guiada e/ou excursão para a
pequena cidade medieval de Trogir, solicitar infor-
mações ao coordenador a bordo. A tarde saída para
a ilha de Rab. Pernoite a bordo. Navegação.

Dia 4º Ilha Rab
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Pela manhã, chegada à ilha de Rab onde teremos
tempo livre para explorar a cidade que conta com
monumentos, os mais destacados: a Catedral do
século XI de estilo românico, a igreja de Santa Jus-
tina, onde se guarda o relicário do de São Cristóbal,
patrono da cidade e a Igreja de São João. Na parte

Costa Dálmata
(Croácia e Montenegro)

Cód. 04424G

10%
DESCONTO

para reservas

realizadas até

25 Fev ‘17

10%
DESCONTO

para reservas

realizadas até

25 Fev ‘17

Datas de saída:
- Junho: 17 - Julho: 8 - Agosto: 5 e 26 - Setembro: 9
Temporada media Temporada alta

Os preços incluem:
- 1 noite hotel categoria 3* em Dubrovnik, em regime de

meia pensão (jantar, sem bebida).
- 7 noites de acomodação na cabine selecionada com ar con-

dicionado, WC e ducha privado.
- Bebida ou coquetel de boas vindas.
- Pensão completa a bordo, desde o jantar do dia 2º até o

café da manhã do dia 9º (café da manhã americano Buffet +
2 refeições principais ao dia, incluindo nela o jantar do
capitão, noite temática e almoço-churrasco).

- Café, chá e água mineral.
- Coordenador de língua inglesa
.- Seguro de viaje.

Os preços Não incluem:
- Visitas/excursões opcionais*, gastos pessoais, extras a bordo

(bebidas alcoólicas, lavanderia), gorjetas, etc.
* As visitas/excursões opcionais que se oferecem a bordo

estão sujeitas a um mínimo de participantes (como norma
se realiza em inglês).

Korcula

Sibenik

Notas muito importante:
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas

aos Cruzeiros na página 57 e 63.
- A Cia de Navegação se reserva o direito de trocar as escalas

anunciadas por mal tempo (dependendo das características
do barco e pelas inclemências meteorológicas, as autorida-
des portuárias podem chegar a não autorizar a saída do
porto). Também se reserva o direito de substituir o barco
previsto por outro, seja este último propriedade ou não da
Companhia.

- As paradas para banhos estão sujeitas as condições meteo-
rológicas.

- Rogamos consultar condições de emissão dos bilhetes
aéreos.

Gastos de cancelamento:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Con-

tratação, ademais das que figuram no item 5-b-3 das “Con-
dições Gerais” (ver nas últimas páginas de nossos folhetos
gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento
sobre reservas confirmadas nos Cruzeiros da Naviera
Variety Cruises:

- Desde a confirmação e até 120 dias antes da saída do cru-
zeiro 10 % (do valor total do cruzeiro); Entre 119 e 90 dias
antes da saída do cruzeiro 15% (do valor total do cruzeiro);
Entre 89 e 60 dias antes da saída do cruzeiro 25% (do valor
total do cruzeiro); Entre 59 e 30 dias antes da saída do cru-
zeiro 50% (do valor total do cruzeiro); Menos de 29 dias
antes da saída do cruzeiro 100% (do importe total do cru-
zeiro).

- Para complementar, ver o que estabelece a própria Com-
panhia em sua página Web, www.variety.com.

- Recomendamos fazer os Seguros Exclusivos AXA degastos
de cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam condições
nas últimas páginas.

Preços por pessoa, base cabine dupla (em euros)

Suplementos
- Por voo Espanha/Dubrovnik/Espanha (preço aprox. sem taxas)........................................................................................................................... 230

- Taxas de embarque portos................................................................................................................................................................................................. 290

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao reservar) desde..................................................................... 29

Categoria “C” - Deck Inferior (cama de casal)......................................................................................................................... 2.370
Categoria “B” - Deck Inferior (2 camas).................................................................................................................................... 2.610
Categoria “A” - Deck Principal ou Superior (2 camas ou cama de casal)...................................................................... 3.195

Suplemento cabine uso individual ......................................................................................................................................... + 75%

Suplemento temporada media ........................................................................................................................................................ 65
Suplemento temporada alta .......................................................................................................................................................... 110

da tarde começaremos a velejar atravessando a bela
paisagem que nos oferece as Ilhas Kornati. Pernoite
a bordo. Navegação.

Dia 5º Sibenik 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço (a bordo).
Chegada à costa na cidade de Sibenik. Tempo livre
para descobrir a cidade velha. Possibilidade de fazer
opcionalmente uma excursão ao Parque Nacional
do Rio Kra, rogamos solicitar informação ao coorde-
nador a bordo. Pernoite a bordo.

Dia 6º Ilha de Hvar / Ilha de Korcula
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bord).
De manhã cedo chegaremos a Hvar, uma ilha incri-
velmente bela por seus campos de vinhedos e plan-
tas aromáticas “lavanda”. Possibilidade de fazer visi-
ta guiada, solicitar informação ao coordenador a
bordo. À tarde, navegaremos para a ilha de Korcula.
Pernoite a bordo.

Dia 7º Ilha de Korcula/Montenegro
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Durante este dia, desfrutaremos da ilha de Korcula,
local de nascimento do aventureiro Marco Polo.
Recomendamos uma visita ao centro histórico, onde
se pode admirar o Palácio do Reitor, com suas torres
impressionantes do século XV, o Museu da Cidade
do século XVI, assim como inúmeros exemplares da
arquitetura. Possibilidade de visita guiada e/ou
excursões, solicitar informação ao coordenador a
bordo. No final da tarde navegação para Montene-
gro. Pernoite a bordo no mar em frente a costa de
Montenegro.

Dia 8º Kotor/Dubrovnik
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Na parte da manhã navegaremos em direção à baía
de Kotor. Chegada e tempo livre. Possibilidade de
passear pela cidade antiga de Kotor, que preserva
sua urbanização típica feita na Idade Média durante
os séculos XII-XIV ou contratar visita guiada, solici-
tar informação ao coordenador a bordo. Na parte da
tarde continuaremos navegando para Dubrovnik.
Pernoite a bordo e noite no porto.

Dia 9º Dubrovnik
• Domingo • Café da manhã (a bordo).
Desembarque e traslado a aeroporto.
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América Latina 2017

9 dias
(1 n hotel + 7 n barco)

            2.370€
         2.607USD



desde

Círculo Polar Ártico

ISLÂNDIA
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l
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Datas de saída:
Versão “A” (desde Reykjavik)
- Junho: 9 e 23 - Julho: 7 e 21 - Agosto: 4 e 18 - Setembro: 1
Versão “B” (desde Akureyri)
- Junho: 16 e 30 - Julho: 14 e 28 - Agosto: 11 e 25 - Setembro: 8

Os preços incluem:
- 1 noite de hotel categoria 4* em Reykjavík centro ou 3*S em

Keflavik, dependendo da data de saída, em regime de aloja-
mento com café da manhã.

- Traslado regular em “Flybus” de chegada aeroporto/hotel
de Reykjavík (só na Versão “A”).

- 7 noites de Cruzeiro no M/Y Callisto, em camarote selecio-
nado, com banheira/ducha e ar condicionado.

- Pensão completa a bordo, café da manhã Buffet e duas
refeições diárias. (Se reservarem excursões opcionais,
alguns almoços se realizam fora do barco).

- Café, chá e agua gratuitos diariamente (a bordo).
- Uso dos equipamentos de pesca e de snorkell (dependendo

da disponibilidade quando solicitado).
- Assistente no cruzeiro, de língua inglesa.
- Seguro de viagem.

Os preços Não incluem:
- Voos internacionais e domésticos, os traslados não especifi-

cados em o preço incluem e/ou excursões opcionais*, bebi-
das, extras pessoais, gorjetas e/ou qualquer serviço não
especificado no item anterior.

- Gorjetas, ainda que não sejam obrigatórias, se recomenda;
se o cliente ficar satisfeito ao finalizar o cruzeiro, entregar
ao capitão uma quantidade de 8/10 € por pessoa e dia de
cruzeiro, quantidade esta que o capitão repartirá entre os
membros da tripulação.
* As visitas/excursões opcionais que se oferecem a bordo

estão sujeitas a um mínimo de participantes (normalmente
se realizam em inglês). Consulte possibilidade de realiza-
las em espanhol com um mínimo de 10 pessoas.

Cataratas de Godafoss

Notas muito importante:
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas

aos Cruzeiros nas páginas 57 e 63.
- Os itinerários podem sofrer modificações segundo critério

da Cia de Navegação e do capitão do barco no caso de con-
dições climáticas adversas (ventos de 6/7 nós ou mais,
dependendo do barco). Tais mudanças não dão direito aos
passageiros a nenhum reembolso automático.

Condições de reserva:
- Este programa esta sujeito a Condições Especiais de Con-

tratação, pelo qual se aplicará as seguintes normativas de
pagamento, não reembolsável no caso de troca de data ou
cancelamento: 

- No momento da confirmação da reserva, deverá ser realiza-
do um depósito de 25%.

- 30 dias antes da saída, deverá ser pago os 100%.
- Se não se realizam os pagamentos quando obriga a Cia de

Navegação, a reserva se cancelará automaticamente.

Gastos de cancelamento:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Con-

tratação, além das que figuram em 5-b-3 nas “Condições
Gerais” (Ver detalhes nas últimas páginas de nosso folheto),
se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre
reservas confirmadas nos Cruzeiros da Cia de Navegação
Variety Cruises:

- Desde a confirmação e até 120 dias antes da saída do cruzei-
ro: 150 Euros; Entre 119 e 90 dias antes da saída do cruzeiro
15% (do valor total do cruzeiro); Entre 89 e 60 dias antes da
saída do cruzeiro 25% (do valor total do cruzeiro); Entre 59 e
30 dias antes da saída do cruzeiro 50% (do valor total do
cruzeiro); Menos de 29 dias antes de saída do cruzeiro 100%
(do valor total do cruzeiro).

- Para mais informações ver na web: www.varietycruises.com
- Recomendamos tomar os Seguros Exclusivos AXA de gastos

de cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam as condições
nas últimas páginas.
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Cruzeiro da Islândia Cód. 06306G

Dia 1º Reykjavik
• Sexta-feira.
Chegada a Reykjavik e traslado regular em “Flybus”
ao hotel. Alojamento.

Dia 2º Reykjavik
• Sábado • Café da manhã no hotel + jantar a bordo.
Traslado por conta dos Sres. clientes ao porto de
Reykjavík e embarque no MY Callisto (das 14,00h as
15,00h). Saída a as 17,00h e navegação noturna para
Heimaey/Ilhas Westmann.

Dia 3º Heimaey/Ilhas Westmann
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Chegamos à ilha de Heimaey pela manhã, para desco-
brir uma comunidade que quase desapareceu por
causa de uma erupção vulcânica em 1973 que destruiu
400 imóveis e inclusive criou uma montanha. Heimaey
é conhecida também como a Pompéia do norte e nossa
excursão opcional nos permitirá chegar até 2 vulcões
e o museu geológico Eldheimar para entender o que
ocorreu em 1973 e a outros enclaves importantes da
ilha. Deixamos Heimaey durante à tarde para navegar
para Borgarnes. Navegação noturna.

Dia 4º Borgarnes
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo.
A primeira hora alcançaremos Borgarnes e desem-
barcaremos para nossa excursão opcional de dia
completo a Deildartunguhver, a fonte termal mais
potente de Europa. Posteriormente nos dirigiremos
para as cataratas de Hraunfossar e Barnafoss. Para-
remos em Reykholt, o qual, uma vez foi o centro
intelectual da ilha e ostentava ter uma das escolas
mais importantes do país. Aqui viveu e morreu
durante a Idade Media uma das maiores personali-
dades da historia islandesa: Snorri Sturluson, um
famoso poeta e político cujas contribuições à antiga
língua nórdica e a mitologia de Islândia têm hoje
em dia um valor incalculável para os estudantes.
Visitaremos a sua fazenda cujo banheiro já dispunha
de um peculiar sistema de agua quente e um túnel
entre este banheiro e a casa que ainda se pode visi-
tar. Durante a tarde partiremos para o barco para
navegar para os fiordes ocidentais (Westfjords).
Navegação noturna.

Dia 5º Bildudalur/Isafjordur
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Navegaremos serpenteando os penhascos de latrar-
bag que se levantam uns 450 metros sobre o nível
do mar até alcançar Bildudalur. Nossa excursão
opcional durante a tarde nos levará a catarata
Dynjandi e, posteriormente, passearemos por Bildu-
dalur para visitar seu museu de monstros marinhos.
Mais tarde empreendemos navegação seguindo os
fiordes ocidentais para Isafjordur. Chegaremos ao
final da tarde a capital dos Westfjords. Noite no
porto.

Dia 6º Isafjordur
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Isafjordur é um dos principais portos pesqueiros de
Westfjords. Nossa excursão opcional pela manhã
nos levará a Bolungravik e mais tarde ao povoado
de Osvor onde visitaremos uma antiga casinha de
pescadores restaurada. De volta a Isafjordur visita-
remos o museu marítimo e passearemos ao redor
deste povoado para descobrir seu rico patrimônio
cultural assim como suas múltiplas casas de mar-
chantes de arte que datam do século XIX. Durante
a tarde navegaremos para Siglufjordur. Navegação
noturna.

Dia 7º Siglufjordur/Husavik
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Durante a manhã alcançaremos Siglufjordur, a cida-
de mais septentrional da Islândia, muito próxima do
círculo polar ártico e possivelmente o porto mais
pitoresco do país. Uma vez foi conhecida como a
capital da pesca do arenque. Nossa visita guiada
opcional ao redor da cidade nos levará ao porto, o
museu do arenque e o centro de música folk (loca-
lizado na casa Madame, a casa mais antiga da cida-
de). Depois do almoço nos dirigiremos ao porto de
Husavik. Posteriormente navegaremos para a Bahia
Skjafandi e alcançaremos Husavik, a capital euro-
peia para a observação de baleias. Disporemos de
tempo para descobrir este povo pescador com
encanto e sua igreja de madeira, a melhor igreja
preservada da Islândia. Noite no porto.

Dia 8º Husavik/Akureyri
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Durante esta manhã, nossa excursão opcional de dia
completo nos levará desde Husavik a Akureyri (onde
pegaremos de novo nosso barco à tarde). Visitare-
mos o lago Myvatn assim como Namarksard e Dim-
muborgir, todos eles exemplos genuínos do mundo
vulcânico com campos de lava, piscinas de agua
quente, vapor de lama, gêiseres e crateras. Depois
do almoço continuaremos através da Ring Road (a
estrada principal da ilha) para as cachoeiras Goda-
foss, as cachoeiras "dos Deuses" e teremos a opor-
tunidade de aprender a saga Kristni, contando a che-
gada do cristianismo à Islândia e o final de
paganismo. Voltaremos para o barco em Akureyri, a
capital do norte, e teremos tempo para andar pelas
ruas cheias de galerias desta cidade colorida. Noite
no porto.

Dia 9º Akureyri/Reykjavik
• Sábado • Café da manhã a bordo.
Desembarque entre as 6,00h e as 10,00h, e traslado,
por conta dos Sres. Clientes, ao aeroporto de Aku-
reyri, para pegar o voo doméstico (não incluído) com
destino a Reykjavík.

Versão “A” desde REYKJAVIK

10%
DESCONTO

para reservas

realizadas até

25 Mar ‘17

10%
DESCONTO

para reservas

realizadas até

25 Mar ‘17
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9 dias
(1n hotel + 7n barco)

            2.560€
         2.816USD



Cat. “C” (2 camas) Cat. “P” (cama de casal)
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Preços por pessoa (em euros) Cruzeiro com Pensão Completa + 1n Hotel em AD

Deck Inferior:                                                                         Hotel/Cabine dupla          Hotel/Cabine individual
- Categoria “C”.................................................................................                  2.560                                    3.750
- Categoria “B”.................................................................................                  2.850                                    4.190

Deck Principal:
- Categoria “A”..................................................................................                  3.390                                    6.170
- Categoria “P”.................................................................................                  3.635                                    6.200
Taxas de embarque porto...................................................................................................................................................................................................... 260

Husavik

Dia 1º Reykjavik (Sexta-feira)
Chegada a Reykjavik e alojamento no hotel na área
do aeroporto de Keflavik. (Não se necessita de tras-
lado, já que o hotel está a menos de 5 minutos
andando do aeroporto).
Dia 2º Reykjavik/Akureyri (Sábado)
Dia 3º Akureyri/Husavik (Domingo)
Dia 4º Husavik/Siglufjordur (Segunda-feira)
Dia 5º Isafjordur (Terça-feira)
Dia 6º Isafjordur/Bildudalur (Quarta-feira)
Dia 7º Borgarnes (Quinta-feira)
Dia 8º Heimaey/Islas Westmann (Sexta-feira)
Dia 9º Reykjavik (Sábado)
Desembarque entre as 6,00h e as 10,00h, e traslado
(por conta dos Sres. Clientes) ao aeroporto.

- Nota: Este itinerário se realizará em sentido inverso nas datas
de saída refletida como embarque em Akureyri. Nestas saídas,
incluímos 1 noite em Reykjavík na chegada na área do aero-
porto devido a hora de saída do voo doméstico (não incluído)
no dia seguinte de Keflavik a Akureyri. Traslado do aeroporto
de Akureyri ao porto, por conta dos Sres. Clientes e embarque
entre as 15,00h e as 16,00h no M/Y Callisto, onde o primeiro
serviço será o jantar a bordo.

Versão “B” desde AKUREYRI

Desfrute da exclusiva combinação entre o cruzeiro convencional e iates privados, com uma viagem emocionante, descobrindo a
maravilhosa Terra do Fogo e gelo, as costas do Oeste e Norte da Islândia, através de portos interessantes como Reykjavik, Ilha
Haimaey, Borgarnes, Bilsudalur, Isafjordur, Siglufjordur, Husavik e Akureyri. Cada dia vai se surpreender com novas paisagens
naturais cheias de contrastes. O M/Y Callisto é um iate elegante e clássico, considerado um buquê "boutique" que oferece os
melhores valores de alojamento, conforto e segurança.

Informação Geral
n Categoria marítima: ••••
n Ano de construção: 2000
n Última renovação: 2015
n Comprimento: 50 m
n Largura: 8 m
n Motores: 2 x 750 B.H.P.
n Velocidade: 10 nós (18,5 km/h)
n Tripulação/Passageiros: 17/34
n Voltagem: 110V/220 V
n Idioma a bordo: Inglês

n Instalações
Dispõe de 4 decks, incluindo o deck superior,
onde encontramos o salão-bar e o restauran-
te, e no deck Solário a biblioteca.

n Camarotes
7 camarotes: Todos exteriores, 6 localizados
no deck inferior e 11 no deck principal. Os
quatro camarotes  no deck principal, na parte
da proa, oferecem 1 cama de casal enquanto
que os outros camarotes se no deck inferior e
principal, está equipados com camas separa-
das. Todos contam com banheiro com ducha,
com acabamento de mármore. Equipados com
ventanas panorâmicas no deck principal e
olho de boi no deck inferior. Conta com ar
condicionado individual, TV, DVD, telefone
(somente para uso interno), secador de cabelo,
frigobar, mini/cadeado e cofre.

n Serviços incluídos a bordo
Drinque de boas vindas, pensão completa a
bordo (bebidas não incluídas, exceto café, chá
e água mineral, gratuito entre as refeições).
Serviços de lavandaria, e WI-FI disponível,
mas será cobrado em sua conta.

n Cartões de crédito
Se aceita Visa/American Express/Mastercard.

Suplementos
Pacote aéreo Madri ou Barcelona/Reykjavík/Madri ou Barcelona + voo doméstico Reykjavík/Akureyri (ou VV)................................. 850
- MADRI: Ida (via ponto europeu) Cia. Ibéria “N” ou “V” + Cia. Icelandair “H” / Regresso (direto) Cia. Icelandair “H”
- MADRI ou BARCELONA: Ida Cia. KLM “R”, “E” ou “Q” + Cia. Icelandair “H” / Regresso (direto) Cia. Icelandair “H”

Traslado privado (sem assistência) somente Versão “B”                                                                         1/3 pessoas      4/7 pessoas
- Porto Reykjavík/aeroporto Keflavik, preço por carro .....................................................................................             230                   280
Desconto “Flybus” (somente Versão “B”)......................................................................................................................................................................... – 20
Pacote excursões opcionais (mínimo 10 pessoas)...................................................................................................................................................... 960
Tacote excursões opcionais (mínimo 10 pessoas)....................................................................................................................................................... 165
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao reservar) desde....................................................................... 29

Consultar saídas desde outras cidades e/ou diferentes Cias. Aéreas

Cruzeiro operado pelo Mega Iate M/S Callisto 4•
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Cruzeiro Cubano + Jamaica
Barco Celestyal Crystal

Notas muito importante:
- Rogamos consultar “Notas Muito Importante” e “Condições

Particulares” relativas aos Cruzeiros nas págs. 57 e 63.
- Moeda a bordo Dólares USA.
- A Cia. De Navegação se reserva o direito de trocar as esca-

las anunciadas por mal tempo (dependendo das caracterís-
ticas do barco e pelas inclemências meteorológicas, as
autoridades portuárias podem chegar a não autorizar a
saída do porto). Também se reserva o direito de substituir o
barco previsto por outro, seja este último propriedade ou
não da Cia. De Navegação.

Documentação:
- Imprescindível passaporte com validade mínima de 6 meses.

Condições de reserva e pagamento:
- No momento da confirmação da reserva, deverá ser realiza-

do um depósito de 300 euros como garantía.
- Consulte depósito aéreo.
- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con

sus tasas, 75 dias antes de la salida.

Gastos de cancelamento:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contra-

tação, pelo qual além das que figuram no ponto 5-b-3 das
“Condições Gerais” (ver nas últimas páginas de nossos folhe-
tos gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento
sobre reservas confirmadas:

- No momento da confirmação e até 57 dias antes da saída
do cruzeiro 25 % (do importe total do cruzeiro); Entre 56 e
29 dias antes da saída do cruzeiro 50% (do importe total do
cruzeiro); Entre 28 e 16 dias antes da saída do cruzeiro 75%
(do importe total do cruzeiro); Menos de 15 dias antes de
saída do cruzeiro 100% (do importe total do cruzeiro.

- Recomendamos fazer os Seguros Exclusivos AXA de gastos
de cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam condições
nas últimas páginas.

Os preços incluem:
- 7 noites de acomodação no barco Celestyal Crystal (ou similar)

na categoria escolhida, em *Sistema de “Tudo Incluído” a bordo
(Café da manhã, almoços e jantares; e bebidas 24 horas).

- Visitas panorâmicas de Havana e Santiago de Cuba.
- Seguro de viagem.

Os preços NÃO incluem:
- Visitas e/ou excursões opcionais, extras pessoais, gorjetas,

taxas de porto, e/ou qualquer serviço não mencionado em
“Os preços incluem”.

Dia 1ºHavana
• Segunda-feira • Sistema “Tudo incluído” no barco desde o

momento de seu embarque 
Chegada e traslado ao porto de Havana. Embarque a
partir das 13’00 hrs no Barco Celestyal Crystal. Alo-
jamento a bordo. 

Dia 2º Havana
• Terça-feira • Sistema de “Tudo incluído” a bordo.
Visita panorâmica de Havana (incluída). Esta é uma
grande maneira de conhecer a incrível cidade de
Havana. Nosso tour se iniciará com uma visita a for-
taleza militar histórica localizada no outro extremo
do porto de Havana. Ali se sentirá esmagado pelas
vistas espetaculares da cidade. Logo começaremos
nosso passeio a pé pelo centro histórico da antiga
Havana. Durante o trajeto, encontraremos o lugar
onde Hemingway desfrutava de seus "Mojitos". Não
se esqueça de deixar o seu autógrafo aqui como lem-

brança personalizada. Continuaremos o nosso tour de
ônibus, e teremos a oportunidade de tirar fotografias
do edifício do Congresso, conhecido por sua coleção
de carros clássicos reunidos em frente ao Museu da
Revolução, o Parque Central, o Gran Teatro de Hava-
na e a Praça da Revolução. Alojamento a bordo.

Dia 3º Punta Francés (Ilha da Juventude)
• Quarta-feira • Sistema de “Tudo incluído” a bordo.
Manhã livre. Saída para Punta Francés (ilha da Juven-
tude). A Ilha da juventude te dá as boas vindas com
as cálidas brisas do oceano. Nós te trasladaremos a
praia de Punta Francés. Disfrute da tarde de sol na
praia. Alojamento a bordo.

Dia 4º Cienfuegos
• Quinta-feira • Sistema de “Tudo incluído” a bordo.
Chegada a Cienfuegos. Possibilidade de realizar
opcionalmente a visita desta maravilhosa cidade
(consulte preço no quadro de excursões opcionais).

Dia 5º Montego Bay (Jamaica)
• Sexta-feira • Sistema de “Tudo incluído” a bordo.
Chegada a Montego Bay (Jamaica). Possibilidade de
realizar excursões opcionais (consulte preço no qua-
dro de excursões opcionais).

Dia 6º Santiago de Cuba
• Sábado • Sistema de “Tudo incluído” a bordo.
Visita Panorâmica de Santiago de Cuba (incluída).
Sua aventura de hoje lhe brindará a oportunidade
de orientar-se dentro desta rica e histórica cidade,
desfrutando da vista panorâmica a bordo de um ôni-
bus que percorre Santiago. Pararemos no Castelo O
Morro, declarado patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, e o Cemitério de Santa Efigênia, para pre-
senciar a troca de guarda fora do mausoléu de José
Martín, e percorrer o cemitério no qual repousam
figuras notáveis tais como Emilio Bacardi, do impé-
rio do rum, e também Compay Segundo, do famoso

Buena Vista Social Club. Após retornar ao barco,
sinta-se livre para voltar a explorar a pé a cidade
durante seu tempo livre em algumas visitas de
manhã cedo, para encontrar novas joias.

Dia 7º Navegação
• Domingo • Sistema de “Tudo incluído” a bordo.
Dia de navegação. Alojamento a bordo. (Não se fará
nenhuma parada durante a navegação de Santiago
de Cuba a Havana).

Dia 8º Havana
• Segunda-feira• Café da manhã a bordo.
Chegada a Havana as 08h00min. Desembarque antes
das 11h00min. Traslado ao aeroporto de Havana.

Barco Celestyal Crystal en Havana

Cruzeiro operado pelo barco Celestyal Crystal

EXCURSÕES OPCIONAIS
desde Porto de HAVANA:
• Tour em carros antigos (meio dia)............................................. 95
• Viñales (dia completo com almoço)........................................ 108
• Visita de Havana Colonial (meio dia)..................................... 100
• Havana: rum e tabaco (meio dia)............................................... 96
• Cabaré Tropicana........................................................................... 135
• Visita noturna (com jantar)........................................................... 96

desde Porto de CIENFUEGOS:
• Visita de Cienfuegos (meio dia).................................................. 60
• Cienfuegos + Parque Botânico.................................................... 66
• Trinidad (com almoço)................................................................. 108
• O nich cataratas e maravilhas naturais................................... 79

desde Porto de MONTEGO BAY:
• Dia de praia em Negril................................................................... 76
• Cataratas rio Dunn (com almoço)............................................ 117
• Transporte en balsa de bambú................................................. 113
• A Grande Casa de Greenwood e o Falmouth histórico.......... 93

desde Porto de SANTIAGO DE CUBA:
• Grande Pedra e Bacona (com almoço)................................... 113
• Santiago especial (com almoço).............................................. 118
• Biran................................................................................................... 123

- Notas: Estas excursões dependem de um mínimo de participantes.
Mesmo preço de venda que no barco, por pessoa, em Euros.
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Preços por pessoa em cabine dupla (em euros) + traslados

Tipos de
cabine

Saídas Segundas-feiras (de 16 de Janeiro a 23 de Outubro de 2017)
Suplemento
cabine
individual

Desconto a
3ª e 4ª
pessoa

Desconto
crianças

(2 a 11 anos)16 Janeiro a 6 Março e
24 Abril a 29 Maio

13 Março a 17 Abril
26 Junho a 10 Julho e
21 agosto a 11 Setembro

5 a 16 Junho e
18 Setembro a
23 Outubro

17 Julho a 24 Agosto

IA / IB 1.249 1.429 1.355 1.599

550 –100 –400IC / ID 1.315 1.499 1.429 1.669

IE 1.339 1.545 1.475 1.709

XBO / XA / XB 1.415 1.635 1.559 1.795

685 –150 –550XC / XD 1.505 1.745 1.665 1.905

XF 1.565 1.825 1.749 1.995

SBJ 1.705 1.979 1.899 2.149

975 N/D –600
S 1.769 2.050 1.975 2.219

SB 1.985 2.309 2.235 2.485

SI 2.275 2.665 2.589 2.835

*Sistema “Tudo Incluído” a bordo
com pacote de bebidas e 2 visitas
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Cód. 18126D /
Cód. 18126DV

Ilha da Juventud

Cienfuegos

l

lTrinidad

Havana

VIÑALES

JAMAICA
lMontego Bay

Punta Francés
l

Mar Caribe

Punta Francés

O “Morro”, Santiago de Cuba

l
Dia Cidade Chegada Saída

Segunda Havana embarque 13,00

Terça Havana 17,00

Quarta Punta Francés 13,00 18,00
(Ilha da Juventude)

Quinta Cienfuegos 07,00 15,00

Sexta Montego Bay (Jamaica) 08,00 20,00

Sábado Santiago de Cuba 07,00 15,00

Domingo Navegação

Segunda Havana 08,00
desembarque 11,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está sujeitos
a eventuais trocas por causas técnicas e/ou força maior.

Categoria Descrição(*)

IA / IB / IC / ID Camarote interior 2 camas baixas com 3ª e 4ª beliches

IE Camarote interior 2 camas baixas

XBO Camarote exterior, 2 camas baixas con 3ª e 4ª
beliches (vista obstruida)

XA Camarote exterior, 2 camas baixas com 3ª e 4ª beliches

XB Camarote exterior, 2 camas bajas

XC / XD Camarote exterior, 2 camas baixas com 3ª e 4ª
beliches, 1 sofá cama

XF Camarote exterior, 2 camas baixas, 1 sofá cama

SBJ Junior Suíte com varanda, 2 camas baixas, 1 sofá cama

S Suíte, 2 camas baixas, 1 sofá cama

SB Suíte com varanda, 2 camas baixas, 1 sofá cama

SI Suíte Imperial, 2 camas baixas, 1 sofá cama, banheiro
com banheira (varanda grande com piscina hidro-
massagem privada)
(*) Todas as cabines com banheiro privado (ducha).

Suplementos obrigatórios:
- Taxas portos / gorjetas (netas)........................................................................................................................................................................................................................................................................ 205
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde................................................................................................................................... 29

Possibilidade de realizar extensões consulte preços de noites extras em Havana e Santiago de Cuba

Santiago
de Cuba

CUBA

Parque
Baconao

l

IE - Cabine Interior XF - Cabine exterior SBJ - Junior Suíte com varanda

in
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9 dias
(7 noites de Cruzeiro)

1.249€
1.375USD

desde
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Cruzeiro do Alaska (Canadá Costa Oeste) 

Glacial Mendenhall

Dia 1º Vancouver/Cruzeiro Alaska
• Sábado ou Quarta-feira • Jantar a bordo.
Embarque as 12h00 a bordo do barco “MS Nieuw
Amsterdam” ou “MS Volendam” da Companhia
Holland America.

Dia 2º Cruzeiro panorâmico pela Passagem
Interior
• Domingo ou Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
A legendária Passagem Interior é uma das rotas
marítimas mais pitorescas do mundo, e uma das
poucas onde os navios de grande porte podem
navegar perto das encostas íngremes das montan-
has. Paisagens incríveis, com floresta de centenas de
tons verde, turquesa, geleiras que caem e cidades
sugestivas carregadas de história, cultura e aventu-
ra. Com a maior parte do Sudeste acessível apenas
por barco ou avião do Alasca, a Passagem Interior é
uma tábua de salvação para o mundo exterior.

Dia 3º Fiorde Tracy Arm*/Juneau
• Segunda-feira ou Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Saída às 10h00 em direção a Juneau, dia de navega-
ção pelo Fiorde Tracy Arm (*sujeito as condições cli-
máticas). Juneau, capital do Alasca (Estados Unidos),
uma linda cidade situada entre o mar e uma grande
montanha combinando modernidade e sabor local.
O porto está localizado no sopé das grandes mon-
tanhas sobre o Canal Gastineau junto ao impressio-
nante Glacial Mendenhall. Explore a Floresta Nacio-
nal de Tongass, visite as lojas rústicas na cidade,
escape em um caiaque, veja as baleias a partir de um
barco, ou pegue o teleférico até Mount Roberts para
observar a vista magnífica do lugar. Navegação
noturna.

Dia 4º Skagway
• Terça-feira ou Sábado • Pensão completa a bordo.
Chegada a Skagway às 07h00, famosa desde que em
1896 descobriram ouro em um dos afluentes do rio

Klondike, o que fez a cidade prosperar já que está
localizada na rota dos exploradores de ouro que
passavam pela cidade para pegar o trem de White
Pass. Você pode desfrutar realizando um passeio
panorâmico de trem, ou explorar as pequenas lojas
de tecido, visitando o Red Onion Saloon, autentico
bar da época; não perca o nostálgico museu e o Par-
que da “Febre do Ouro” de Klondike, onde pode
caminhar pelos antigos edifícios restaurados e pai-
néis de madeira que recordam o passado. Navega-
ção noturna.

Dia 5º Glacial Bay
• Quarta-feira ou Domingo • Pensão completa a bordo.
Chegada ao Glacial Bay às 07h00, este parque é con-
siderado como Reserva da Biosfera e maravilha da
Humanidade pela UNESCO, a Bahia do Glacial Bay
protege um ecossistema único de plantas e animais
que vivem em harmonia com a paisagem glacial que
raramente muda. Experimente a sensação de viven-
ciar como um bloco de gelo se separa de uma gelei-
ra monumental e se choca contra o mar, um som
ensurdecedor, e as águas expelidas a centenas de
metros, muito perto de onde você está.

Dia 6º Ketchikan
• Quinta-feira ou Segunda-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada às 10h00 a cidade de Ketchikan, pacata
cidade nas margens do Estreito de Tongass. Em
Creek Street podemos encontrar o Museu de Histó-
ria, onde há a maior coleção de totem do Alasca, não
deixe de conhecer a pequena aldeia nativa de Sax-
man. (Opcionalmente se oferecem a possibilidade
de sobrevoar sobre os fiordes e observar do alto
suas colinas com pedras de granito com centenas
de metros de altura, com suas espetaculares
cachoeiras sobre o mar). Navegação à noite.

Dia 7º Cruzeiro panorâmico pela Passagem
Interior
• Sexta-feira ou Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Dia de navegação pela Passagem Interior.

Dia 8º Vancouver
• Sábado ou Quarta-feira • Café da manhã bordo.
Chegada a Vancouver as 07h00. Desembarque.

Barco NIEUW AMSTERDAM (saídas Sábados: 13 Mai/23 Set) – Barco VOLENDAM (saídas Quartas-feiras: 10 Mai/20 Set)

Glacial Bay

América Latina 2017

8 dias
(7 noites de Barco)

             440€
          484USD
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Cruzeiro operado pelos barcos

M/S Nieuw Amsterdam
e M/S Volendam

Notas muito importante (de leitura obrigatória):

Documentação para passageiros espanhóis
(outras nacionalidades consultar):
- Imprescindível passaporte biométrico espanhol com valida-

de mínima de 6 meses.
- Todos os passageiros deverão processar a solicitação de

ingresso ao Canadá “ETA” no link www.canada.ca/eta e a
solicitação de ingresso aos Estados Unidos “ESTA” o mais
tardar 72 horas antes da saída no seguinte link da Internet
https://esta.cbp.dhs.gov/

Condições de reserva e pagamento:
- No momento da confirmação da reserva é necessário efe-

tuar o pagamento de 25% do valor total do cruzeiro. (O
valor exato lhes será fornecido no momento de realizar a
reserva).

- É imprescindível o pagamento total da parte do cruzeiro,
com suas taxas, 75 dias antes da saída..

Gastos de cancelamento:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contra-

tação, além das que figuram em 5-b-3 nas “Condições Gerais”
(Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos Gerais),
se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre
reservas confirmadas:

- No momento da confirmação e até 57 dias antes da saída
do cruzeiro: 25% (do valor total do cruzeiro); Entre 56 e 29
dias antes da saída do cruzeiro 50% (do valor total do cru-
zeiro); Entre 28 e 16 dias antes da saída do cruzeiro 75%
(do valor total do cruzeiro); Menos de 15 dias antes da
saída do cruzeiro 100% (do valor total do cruzeiro).

- Recomendamos tomar os Seguros Exclusivos AXA de cance-
lamento e outros (desde 29 €). Vejam condições nas últimas
páginas.

Os preços incluem:
- 7 noites de Cruzeiro a bordo do barco M/S Nieuw Amsterdam

ou M/S Noordam (ou similar) segundo a categoria escolhida.
- Pensão completa a bordo.
- Documentação de viagem.
- Seguro inclusão de viagem.

Os preços Não incluem:
- Gorjetas, bebidas a bordo e excursões opcionais.

(Idioma a bordo = inglês)

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS - PREÇOS POR PESSOA
Bilhete aéreo Madri ou Barcelona/Vancouver/Madri ou Barcelona com a Cia. Air Canada, classe “S” + traslado de chegada

+ 1 noite no Hotel Best Western Downtown/Vancouver, em regime de somente alojamento

- De 1 de Maio a 13 de Junho e a partir de 10 de Setembro 2017 ................................................................................ 790
- De 14 a 24 de Junho e de 25 de Agosto a 9 de Setembro 2017 .................................................................................. 945
- De 25 de Junho a 24 de Agosto 2017 .................................................................................................................................. 1.285

Taxas de aeroporto (a reconfirmar).............................................................................................................................................. 350

Nota: Rogamos consultar preços para quartos individuais ou triplos.

        DATAS DE SAÍDA 2017                  Cabine Interior                   Cabine Exterior           Cabine Exterior Varanda
       Volendam            N. Amsterdam        

Volendam      N. Amsterdam      Volendam      N. Amsterdam      Volendam      N. Amsterdam    (Quarta-feira)             (Sábados)                    

       10 Mai               13 May              440               565               655                835            1.615            1.100
    17 e 24 Mai       20 e 27 May          550               675               765                940            1.615            1.210
       31 Mai                3 Jun                655               780               865             1.050            1.635            1.315
     7 e 14 Jun         10 e 17 Jun           660               780               875             1.050            1.830            1.525
 21 Jun a 2 Ago   24 Jun a 5 Ago        685               785               895             1.155            1.940            1.530
        9 Ago                12 Ago              660               780               875             1.050            1.940            1.420

       16 Ago               19 Ago              655               780               870             1.050            1.725            1.420
       23 Ago               26 Ago              655               675               870                940            1.725            1.210
30 Ago a 13 Set     2 a 16 Ste            555               565               770                835            1.625            1.210
        20 Set                23 Set               440               455               655                835            1.615            1.200

Preços* por pessoa em cabine dupla (em euros) 8 dias/7n de Cruzeiro com Pensão Completa

*Preços de orientação segundo categoria escolhida, sujeitos a variação dependendo da disponibilidade real da
Cia de Navegação no momento da confirmação da reserva.

Taxas de embarque Cruzeiro Nieuw Amsterdam (a reconfirmar)...................................................................................... 385
Taxas de embarque Cruzeiro Volendam (a reconfirmar)....................................................................................................... 400
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde................ 29

Nota: Rogamos consultar preços para cabines individuais ou triplos.

Domingo - Calgary
Segunda-feira - Banff
Terça - Banff
Quarta - Banff/Jasper
Quinta - Jasper/Kamloops
Sexta - Kamloops/

Vancouver
Sábado - Vancouver/

Traslado ao porto

Segunda - Calgary

Terça - Banff

Quarta - Banff

Quinta - Banff/Jasper

Sexta - Jasper/Kaamloops

Sábado - Kaamloops/Vancouver

Domingo - Vancouver

Segunda - Vancouver/Victoria

Terça - Victoria/Vancouver

Quarta - Vancouver/

Traslado ao porto

Barco NIEUW AMSTERDAM
(De 21 Mai a 17 Set)

desde … 1.580€ (somente terra)

Barco VOLENDAM
(De 22 Mai a 11 Set)

desde … 1.730€ (somente terra)

Nota: Rogamos consultar pro-
gramas detalhados em nosso

monográfico Canadá 2017.

EXCURSÕES OPCIONAIS
A bordo, a Cia. De Navegação lhe oferecerá em alguns portos uma grande variedade de excursões opcionais em inglês.
Se desejar alguma visita com guia local de língua espanhola, entre em contato conosco.

EXTENSÃO PRÉ-CRUZEIRO

CANADÁ OESTE
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Cruzeiro Canadá e Nova Inglaterra:

Boston

Dia 1º Montreal /Cruzeiro/Rio São Lourenço
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Embarque às 16, 00h a bordo do navio "MS Veendam"
ou "MS Maasdam" da empresa Holland América.
Navegação no Rio São Lourenço, antigamente usado
como hidrovia para comerciantes, exploradores e
missionários, hoje em dia podemos sentir essa
mesma aventura de explorar este rio espetacular no
conforto do seu barco. Conhecido como o Mohawk
de Kaniatarowanenneh, ou via fluvial grande, o São
Lourenço abrange vários lagos e três arquipélagos.
À medida que o rio avança de Quebec até o Oceano
Atlântico, poderemos ter a oportunidade de ver
baleias azuis, de barbatana ou beluga, botos e gol-
finhos e inúmeras espécies de aves.

Dia 2º Quebec
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Chegada em Québec em 07,00h, a imagem singular
da cidade é um hotel cercado por canyons. Construí-
do para evocar um castelo de montanha, Chateau
Frontenac fica acima do Rio São Lourenço. O hotel
faz parte do centro histórico, classificado como
Património Mundial da UNESCO, e todos os edifícios
de pedra e ruas sinuosas que evocam o sabor da
Europa, muitas estruturas aqui remontam aos pri-

mórdios da cidade de Quebec, e ele se destaca como
Notre Dame das Victoires, o distrito de Petit Cham-
plain, o porto, e o Museu da Civilização.

Dia 3º Navegação pelo golfo São Lourenço
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo.
O Golfo de São Lourenço divide as províncias do
Canadá sendo o maior estuário do mundo e uma
porta de entrada para o continente da América do
Norte. Geograficamente, o Golfo é definido pela
linha de costa deslumbrante e belas ilhas, incluindo
a ilha Príncipe Edward e as Ilhas Madalena. Milhares
de aves migratórias fazem desta área o espaço de
sua casa durante a primavera e o período de migra-
ção de outono, também poderemos ver baleias,
botos e focas.

Dia 4º Ilha do Príncipe Eduardo/
Charlottetown
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada em Charlottetown as 08,00h. A ilha do
Príncipe Eduardo é a menor província marítima do
Canadá está ligada ao New Brunswick por uma
ponte de oito quilômetros de comprimento chama-
da de Confederation, sua capital é Charlottetown
com arquitetura Vitoriana, com abundância de par-
ques que incentiva a caminhar a pé pelas ruas de

paralelepípedos e ver a casa que inspirou “Ana das
Telhas Verdes” ou explorar esta excelente localiza-
ção junto ao porto, que a torna um ponto idílico para
os visitantes.

Dia 5º Nova Escócia/Sydney
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo
Chegada em Sydney as 08,00h, porta de entrada da
província de Nova Escócia. No extremo nordeste da
província se encontra a ilha de Cabo Breton com
uma topografia bela e selvagem que ainda mantêm
costumes gaélicos. Você pode visitar a fortaleza de
Louisbourg nome que foi dado pelas tropas milita-
res do rei Luís XV, que ocuparam o lugar em 1744,
deixando seus celeiros, quartéis e corpo de tambo-
res tal como eram nesta época.

Dia 6º Nova Escócia/Halifax
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada em Halifax as 08,00h, cidade grande o sufi-
ciente para ser a capital econômica e cultural do
leste do Canadá, porem pequena o suficiente para
ser tolerante e hospitaleira, está localizada em um
dos maiores portos naturais do mundo e adornada
com monumentos como a fortaleza Cidadela, Píer
21 (Canadá Ellis Island), e o Museu Marítimo do
Atlântico. Fora da cidade você pode descobrir a pai-
sagem da costa do sul da Nova Escócia com a sua
costa acidentada ou a cidade alemã de Lunenburg,
tão meticulosamente restaurada, que foi designado
pela UNESCO como Património da Humanidade.

Dia 7º Maine (Estados Unidos)/Bar Harbor
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada ao 08,00h. O estado de Maine, sua costa e,
especificamente, a Montanha Cadillac é o primeiro
ponto onde a luz solar atinge os Estados Unidos; do
pico de granito refletem pontos de luz para baixo
sobre o resto da ilha de Mount Desert, Parque
Nacional Acádia, a cidade de Bar Harbor e, em segui-
da, para o resto do país. A paisagem costeira atraiu
pintores da Escola do Rio Hudson na década de
1840, e sua arte, por sua vez atraiu visitantes para a
área. Bar Harbor era um refúgio seguro para a bril-
hante classe da Costa com grandes mansões e jar-
dins imaculados. Você pode andar pelas ruas da
cidade onde poderá relaxar no Green Village, ou
subir a montanha Cadillac para observar toda a
grandeza que se segue.

Dia 8º Boston
• Sábado • Café da manhã a bordo.
Chegada a Boston as 07,00h. Desembarque e possi-
bilidade de estadia em Boston (rogamos consultar).

Barcos VEENDAM/MAASDAM (saídas Sábados)

Halifax
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Os preços incluem:
- 7 noites de Cruzeiro a bordo do barco M/S Veendam ou

MS/Maasdam (ou similar) segundo a categoria escolhida.
- Pensão completa a bordo.
- Documentação de viagem.
- Seguro inclusão de viagem.

Os preços Não incluem:
- Gorjetas, bebidas a bordo e excursões opcionais.

Notas muito importante (de leitura obrigatória):

Documentação para passageiros espanhóis
(outras nacionalidades consultar):
- Imprescindível passaporte biométrico espanhol com valida-

de mínima de 6 meses.
- Todos os passageiros deverão processar a solicitação de

ingresso ao Canadá “ETA” no link www.canada.ca/eta e a
solicitação de ingresso aos Estados Unidos “ESTA” o mais
tardar 72 horas antes da saída no seguinte link da Internet
https://esta.cbp.dhs.gov/

Coondições de reserva e pagamento:
- No momento da confirmação da reserva é necessário efe-

tuar o pagamento de 25% do valor total do cruzeiro. (O
valor exato lhes será fornecido no momento de realizar a
reserva).

- É imprescindível o pagamento total da parte do cruzeiro,
com suas taxas, 75 dias antes da saída.

Gastos de cancelamento:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contra-

tação, além das que figuram em 5-b-3 nas “Condições Gerais”
(Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos Gerais),
se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre
reservas confirmadas:

- No momento da confirmação e até 46 dias antes da saída
do cruzeiro: 25% (do valor total do cruzeiro); Entre 45 e 29
dias antes da saída do cruzeiro 50% (do valor total do cru-
zeiro); Entre 28 e 16 dias antes da saída do cruzeiro 75%
(do valor total do cruzeiro); Menos de 15 dias antes da
saída do cruzeiro 100% (do valor total do cruzeiro).

- Recomendamos tomar os Seguros Exclusivos AXA de cance-
lamento e outros (desde 29 €). Vejam condições nas últimas
páginas.

Chateau Frontenac - Quebec

(Idioma a bordo = inglés)

Cruzeiro operado pelos barcos
M/S Veendam ou M/S Maasdam

EXTENSÃO PRÉ-CRUZEIRO VEENDAM

CANADÁ ESTE
desde …… 850€ (somente terra)

Domingo - Toronto

Segunda feira - Toronto/Niágara

Terça feira - Niágara/Mil Islas/Ottawa

Quarta feira - Ottawa/Québec

Quinta feira - Québec

Sexta feira - Québec/Montreal

Sábado -Montreal (embarque)

Nota: Rogamos consultar programa detalha-
do en nosso monográfico Canadá 2017.

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS - PREÇOS POR PESSOA
ilhete aéreo Madri ou Barcelona/Montreal e Boston/Madri ou Barcelona com a Cía. Air Canada/United, classe “S” (vía punto

europeo o americano) + traslado de chegada + 1 noite no Hotel Sheraton Centre/Montreal, em régime de  somente alojamento

- De 27 Maio a 10 Junho.................................................................................................................................................................. 740
- 24 Junho.............................................................................................................................................................................................. 820
- De 1 de Julho a 19 de Agosto.................................................................................................................................................. 1.130
- De 26 Agosto a 9 Setembro......................................................................................................................................................... 820
- 23 Setembro....................................................................................................................................................................................... 740

Taxas de aeroporto (a reconfirmar).............................................................................................................................................. 350

Nota: Rogamos consultar preços para quartos individuais ou triplos.

Charlottetown

DATAS DE SAÍDA 2017 (BARCO MAASDAM)               Cab. Interior                 Cab. Exterior         Cab. Exterior varanda

DATAS DE SAÍDA 2017 (BARCO VEENDAM)               Cab. Interior                 Cab. Exterior         Cab. Exterior varanda

  

  27 Maio                                                                     795                           1.175                           2.455

  10 Junho                                                                    1.015                           1.390                           2.670

  24 Junho; 8 e 22 Julho; 5 e 19 Agosto;
  2 Setembro                                                                1.130                           1.500                           2.780

  3 Junhio                                                                     915                           1.290                           2.490

  1 Julho; 12 e 26 Agosto                                             1.130                           1.500                           2.710

  9 Setembro                                                                1.340                           1.715                           2.810

  23 Setembro                                                              1.555                           1.925                           3.025

Preços* por pessoa em cabine dupla (em euros) 8 dias/7n de Cruzeiro com Pensão Completa

*Preços de orientação segundo categoria escolhida, sujeitos a variação dependendo da disponibilidade real da
Cia de Navegação no momento da confirmação da reserva.

Taxas de embarque Cruzeiro (a reconfirmar)............................................................................................................................ 400
Seguros Exclusivos AXA de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde..................................... 29

Nota: Rogamos consultar preços para cabines individuais ou triplas.

EXCURSÕES OPCIONAIS
A bordo, a Cia. De Navegação lhe oferecerá em alguns portos uma grande variedade de excursões opcionais em inglês.
Se desejar alguma visita com guia local de língua espanhola, entre em contato conosco.
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Claciares chilenos

Dia 1º Valparaiso (Chile)
• Jantar a bordo.
Embarque as 12,00h a bordo do barco “Zaandam” da
companhia Holland America Line. O porto de Valpa-
raiso é como um anfiteatro destaca-se por suas resi-
dências de cores brilhantes e os campanários das
igrejas. Uma boa ideia seria pegar algum dos tele-
féricos da cidade para desfrutar de suas vistas. Alo-
jamento a bordo.

Dia 2º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dia de navegação.

Dia 3º Porto Montt (Chile)
• Pensão completa a bordo.
Porta de entrada ao pitoresco Distrito dos Lagos,
uma serie de aromáticos bosques de eucaliptos e
pinheiros, lagos congelados, aldeias bávaras e lumi-
nosos vulcões nevados.

Dia 4º Porto Chacabuco (Chile)
• Pensão completa a bordo.
Aqui, no coração do arquipélago chileno, descubra
paisagens impressionantes: florestas tropicais den-
sas, brilhantes lagos azuis e picos nevados das mon-
tanhas. Realize excursões opcionais em terra.

Dia 5º Cruzeiro panorâmico pelos fiordes
chilenos
• Pensão completa a bordo.
Dizem que estes Fiordes são mais espetaculares que
os da Noruega ou Alasca. Veja-os aqui ao longo da
costa sul do Chile. Um labirinto de 1.600 quilômetros
de floresta virgem, ilhas, geleiras brilhantes e mais
fiordes do que aqueles encontrados na Escandinávia
esperam por você.

Dia 6º Cruzeiro panorâmico pelo canal Sar-
miento
• Pensão completa a bordo.
Seja um dos poucos afortunados em desfrutar de
um dia de cruzeiro cênico glorioso através da Terra
do Fogo, os picos nevados e geleiras azuis do canal
Sarmiento e seja testemunha de inúmeras aves
marinhas que fazem a sua casa nesta paisagem
espetacular.

Dia 7º Cruzeiro panorâmico pelo Estreito de
Magalhães, Ponta Arenas, Canal Cockburn e
Canal de Beagle
• Pensão completa a bordo.
O sul da América do Sul é tão fraturado como cris-
tais de gelo, mas as enseadas, baías e passagens ao
redor do Estreito de Magalhães são o lar de um mil-
hão de maravilhas. Ponta Arenas é o limiar de todas
elas.

Dia 8º Cruzeiro diurno pelo glacial Alley,
Terra do Fogo e Ushuaia (Argentina)
• Pensão completa a bordo.
Ushuaia é a cidade localizada mais ao sul do mundo.
Encontra-se na costa do Canal de Beagle e está
rodeada pelas Montanhas Martial.  É a capital da
província Argentina, da Terra do Fogo, Antártida e
Ilhas do Atlântico Sul. Sua localização superlativa
permite-lhe desfrutar do mar, montanhas e florestas
ao mesmo tempo.

Dia 9º Navegação pelo Cabo de Hornos
• Pensão completa a bordo.
Ao norte se encontra a totalidade do continente
americano. Para o sul, a 800 km de mar aberto até a
Antártida, nos encontramos em um dos lugares mais
austrais da terra.

Dia 10º Stanley (Ilhas Malvina)
• Pensão completa a bordo.
Stanley (anteriormente conhecido como Porto Stan-
ley) é a capital e única cidade das Ilhas Malvinas,
oferece uma pequena mostra da Inglaterra vitoriana
no Atlântico Sul. A Igreja de Cristo é a catedral mais
austral do mundo e é conhecida por seu arco de
osso de baleia, um totem, vários monumentos e res-
tos de naufrágio da guerra podem ver-se do porto.

Dias 11º e 12º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dias de navegação.

Dia 13º Montevidéu (Uruguai)
• Pensão completa a bordo.
Capital da República Oriental do Uruguai, assentada
no litoral norte do Rio da Prata. Conheça o Palácio
Salvo, construção exuberante Montevideana, a Igreja
Matriz, que guarda em seu interior o panteão pátrio
uruguaio e o belo Palácio Legislativo. Visite o Mer-

cado do Porto, construção de ferro forjado que lem-
bram estações ferroviárias francesas e onde se reú-
nem várias lojas comerciais e um ambiente hetero-
gêneo onde se mesclam restaurantes, músicos,
artesãos e artistas de rua. E não deixe de visitar o
Cerrito, verdadeira fortaleza militar que encerra em
seus muros coleções inestimável e de onde se pode
apreciar a vista magnífica da cidade de Montevidéu,
circundando a Baia.

Dia 14º Buenos Aires (Argentina)
• Café da manhã a bordo.
Esta cidade é conhecida popularmente como "a
Rainha do Prata" varia entre o estilo autêntico da
Avenida de Maio, ao estilo parisiense da refinado
Recoleta e Bairro Norte, em contraste com o estilo
pitoresco e colorido do bairro de La Boca, passeie
pelo mundialmente famoso "Caminito" e por São
Telmo, bairro preferido pelos turistas de todo o
mundo, onde vive o tango, onde o estilo das ruas
coloniais de paralelepípedos impera até nas pare-
des de ladrilhos de barro até seus telhados de tel-
has. Conheça a famosa Praça de Maio, com os edifí-
cios que a rodeiam: a Casa do Governo, chamada
"Casa Rosada", a Câmara Municipal, a Catedral
Metropolitana, passando pelo Obelisco, um dos sím-
bolos da cidade, e o teatro lírico mais importante da
América do Sul, o teatro Colón.

Dia 15º Buenos Aires (Argentina)
• Café da manhã a bordo.
Fim do cruzeiro e tramites de desembarque.

VERSÃO A (de Valparaiso a Buenos Aires) - Barco ZAANDAM

Valparaiso

Cruzeiro Cone Sul da América do Sul: Chile, Uruguai

VERSÃO “B” (de Buenos Aires a Valparaiso)
Dia 1º Buenos Aires (Argentina) embarque
Dia 2º Buenos Aires (Argentina)
Dia 3º Montevidéu (Uruguai)
Dia 4º Navegação
Dia 5º Navegação
Dia 6º Stanley (Ilhas Malvinas)
Dia 7º Estreito de Magalhães
Dia 8º Ponta Arenas (Chile)/Canal Cockburn/

Canal de Beagle/Glacial Alley
Dia 9º Ushuaia (Argentina)
Dia 10º Cabo de Hornos
Dia 11º Canal Sarmiento
Dia 12º Fiordes chilenos
Dia 13º Porto Montt (Chile)
Dia 14º Navegação
Dia 15º Valparaíso (Chile) desembarque
Sentido inverso. Rogamos solicitar itinerário detalhado.

América Latina 2017



79

Montevidéu

Casa Rosada - Buenos Aires

Cruzeiro operado pelo barco
M/S Zaandam

Notas muito importante (de leitura obrigatória):

- A Cia de Navegação se reserva o direito de modificar o iti-
nerário e as escalas previstas por condições climáticas ou
causas inesperadas de força maior.

Documentação para passageiros espanhóis
(outras nacionalidades consultar):
- Imprescindível passaporte biométrico com validade mínima

de 6 meses.

Condições de reserva e pagamento:
- No momento da confirmação da reserva é necessário efe-

tuar o pagamento de 25% do valor total do cruzeiro. (O
valor exato lhes será fornecido no momento de realizar a
reserva).

- É imprescindível o pagamento total da parte do cruzeiro,
com suas taxas, 75 dias antes da saída.

Gastos de cancelamento:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contra-

tação, além das que figuram em 5-b-3 nas “Condições Gerais”
(Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos Gerais),
se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre
reservas confirmadas:

- No momento da confirmação e até 74 dias antes da saída
do cruzeiro: 20% (do valor total do cruzeiro); Entre 73 e 43
dias antes da saída do cruzeiro 50% (do valor total do cru-
zeiro); Entre 42 e 22 dias antes da saída do cruzeiro 75%
(do valor total do cruzeiro); Menos de 22 dias antes da
saída do cruzeiro 100% (do valor total do cruzeiro).

- Recomendamos fazer os Seguros Exclusivos AXA de gastos
de cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam condições
nas últimas páginas.

Os preços incluem:
- 14 noites de Cruzeiro a bordo do M/S Zaandam (ou similar)

segundo a categoria escolhida.
- Pensão completa a bordo.
- Documentação de viagem.
- Seguro inclusão de viagem.

Os preços Não incluem:
- Gorjetas, bebidas a bordo e excursões opcionais.

Outros Cruzeiros HOLLAND AMERICA LINE para o Cone Sul da América do Sul

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS - PREÇOS POR PESSOA
Bilhete aéreo Espanha/Santiago-Buenos Aires/Espanha (ou V.V.) com a Cia. Ibéria, classe “Q” + traslados

aeroporto de Santiago ao porto Valparaiso e aeroporto de Buenos Aires ao porto (ou VV)

- 21 Fevereiro, 7 Março, 21 Março e 17 Novembro 2017.................................................................................................. 1.170
- 1 Dezembro 2017......................................................................................................................................................................... 1.585

Taxas de aeroporto (a reconfirmar).............................................................................................................................................. 530

 DATAS DE SAÍDA 2017                 Versão                Interior “L”                    Exterior “E”           Exterior varanda “B”

 DATAS DE SAÍDA 2018                Versión               Interior “L”                    Exterior “E”           Exterior varanda “B”

  21 Fevereiro                                     B                       1.475                           1.750                           2.500

  7 Março                                            A                       1.420                           1.695                           3.180

  21 Março                                          B                       1.375                           1.660                           3.085

  17 Novembro                                   A                       1.420                           1.800                           3.020

  1 Dezembro                                     A                       1.340                           1.750                           2.830

  3 Março                                            A                       1.520                           1.770                           3.000

Preços* por pessoa em cabine dupla (em euros) 15 dias/14n de Cruzeiro com Pensão Completa

*Preços para orientação segundo categoria escolhida, sujeitos a variação dependendo da disponibilidade real do
Navio no momento da confirmação da reserva.

Taxas de embarque Cruzeiro (a reconfirmar................................................................................................................. 610 / 690
Seguros Exclusivos AXA de gastos cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde....................... 29

Nota: Rogamos consultar preços para cabinas individuais ou triplas.

POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO PRE E POS CRUZEIRO

O Preço Inclui: 2 noites de hotel em regime de alojamento com café da manhã + traslados de entrada e saída.

NOTA: Aconselhamos chegar um ou mais dias antes.

Santiago de Chile
- Hotel Atton El Bosque 4*....................................... 280 €
- Hotel NOI Vitacura 5*.............................................. 330 €

Buenos Aires
- Hotel Dazzler Maipú 4*............................................ 225 €
- Hotel Plaza Buenos Aires 5*.................................. 225 €

Itinerário parecido alargando-se no Chile
(Ilha Chiloe, Fiordes, Glaciares, etc.)

(Idioma a bordo = inglês)

EXCURSÕES OPCIONAIS

A bordo, a Cia. De Navegação lhe oferecerá em alguns portos uma grande variedade de excursões opcionais em inglês.
Se desejar alguma visita com guia local de língua espanhola, entre em contato conosco, ao mesmo preço ou mais econômica.

Preço com suplemento (a reconfirmar)
1.500 €/2.300 € em Categoría “L”

Datas de Saída
- 2016: 20 Decembro - 2017: 10 e 31 Janeiro

VERSÃO - 21 DIAS/20 noites
(de Valparaíso a Buenos Aires)

América Latina 2017

15 dias
(14 noites de Cruzeiro)

            1.375€
         1.512USD
desdee Argentina (de Valparaiso a Buenos Aires, ou VV)
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Bahia Halong

EXTENSÃO PRÉ-CRUZEIRO
Recomendamos uma noite de hotel.

Dia 1º Hong Kong
• Almoço e jantar a bordo.
Embarque permitido entre as 13,00h e as 19,00h no
cruzeiro MS Volendam, adequação de cabines. As
23,00 h, saída do porto de Hong Kong e noite a
bordo. Navegação noturna.
Dia 2º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dia completo de navegação pela costa desde a
China até o Vietnã. A bordo poderá desfrutar das
instalações do barco. Noite a bordo. Navegação
noturna.
Dia 3º Halong Bay (Vietnã)
• Pensão completa a bordo.
Chegada à famosa baia de Halong o Vietnã as
07,00h. Seu nome traduz como “Baía de Descenden-
te do dragão”. Ao redor de 2.000 ilhas de pedra cal-
cária que salpicam a ampla baía de largura, e a
maioria se eleva a centenas de pés acima do nível
do mar. Dia livre. Possibilidade de contratar excur-
sões opcionais para percorrer a bordo de um junco
tradicional vietnamita as ilhotas da baía e visitar
uma caverna, ou se preferir, conhecer a capital,
Hanói (localizada a 3 horas e meia de estrada). As
23,00 h, saída do porto e noite a bordo. Navegação
noturna.
Dia 4º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dia completo de navegação pela costa do Vietnã
desde a baia de Halong até a cidade vietnamita de
Danang. A bordo poderá desfrutar das instalações
do barco. Noite a bordo. Navegação noturna.
Dia 5º Da Nang (Vietnã)
• Pensão completa a bordo.
Chegada ao porto de Danang às 07,00h. Tem uma
impressionante linha costeira de 30 km, que é popu-
lar pela prática de desportos aquáticos e suas pito-
rescas bancas de rua. Recomendável o Museu de
escultura Cham onde poderá aprender tudo sobre a
história e arquitetura da cultura vietnamita. Manhã
livre. Possibilidade de excursões opcionais quer para
a pitoresca cidade de Hoi An ao sul ou a antiga capi-
tal imperial de Hue ao norte. As 18,00h. Saída do
porto e noite a bordo. Navegação noturna.
Dia 6º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dia completo de navegação pela costa do Vietnã
desde Danang até a cidade vietnamita de Nha Trang,

famosa por suas praias e seu ambiente. A bordo
poderá desfrutar das instalações do barco. Noite a
bordo. Navegação noturna.
Dia 7º Nha Trang (Vietnã)
• Pensão completa a bordo.
Chegada ao porto de Nha Trang as 08,00h. Manhã
livre. Desfrute da sua ampla, praia dourada, uma das
mais famosas de todo o país. Cheia de restaurantes
e bares, e além de tudo oferece valiosos locais his-
tóricos (Torres Po Nagar Cham,  Pagoda Long Son) o
que a torna muito mais que uma simples cidade lito-
rânea. Possibilidade de visitas opcionais. Às 16h00 h
saída do porto e noite a bordo. Navegação noturna.
Dia 8º Phu My (Vietnã)
• Pensão completa a bordo.
Chegada ao porto de Phu My, na costa do Vietnã, as
08,00h. Sua grande atração é a proximidade da capi-
tal sul do país, cidade de Ho Chi Minh, a 80 km. Sua
agitação habitual é de alguma forma mitigada por
parques pacíficos, pagodas e vielas típicas  de char-
me colonial. Dia livre. Possibilidade de excursões
opcionais para descobrir a antiga Saigon ou os
famosos túneis Cuchi. As 23,00h, saída do porto e
noite a bordo. Navegação noturna.
Dia 9º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dia completo de navegação pela costa desde o Viet-
nã até o Camboja.  A bordo poderá desfrutar das ins-
talações do barco. Noite a bordo. Navegação noturna.
Dia 10º Sihanoukville (Camboja)
• Pensão completa a bordo.
Chegada ao porto de Sihanoukville, no Camboja as
06,00h. Este porto provincial abriga um dos litorais
mais marcantes de todo o país e um  centro urbano
mescla de empresas locais e alegre cenário de cul-
turas ao redor de Serendipity Road. Manhã livre. As
15,00h, saída do porto e noite a bordo. Navegação
noturna.
Dia 11º Laem Chabang (Bangkok/Tailândia)
• Pensão completa a bordo.
Chegada ao porto de Laem chabang na costa da Tai-
lândia as 08,00h. Bangkok, antigo pequeno centro
comercial do império Khmer, cresceu e se tornou uma
das cidades mais populosas e cosmopolitas do
mundo. Ruas e mercados movimentados convivem
com serenos templos dourados, palácios e sensacio-
nais clubes noturnos. A capital da Tailândia se encon-
tra a 2 horas por estrada do porto de Laem Chabang.
Dia livre. Possibilidade de excursões opcionais para
descobrir a capital tailandesa, como o Palácio Real,

grandes templos, panorâmica da cidade, mercado flu-
tuante, etc. Noite a bordo.
Dia 12º Laem Chabang (Bangkok/Tailândia)
• Pensão completa a bordo.
Manhã livre no porto de Laem Chabang. As 16,00h,
saída do porto e noite a bordo. Navegação noturna.
Dia 13º Nathon (Koh Samui/Tailândia)
• Pensão completa a bordo.
Chegada ao porto de Nathon as 08,00h, localizado
a noroeste da ilha tailandesa de Koh Samui. Esta
ilha é conhecida por suas paradisíacas praias com
água cristalina de cor azul profundo. Manhã livre. As
15,00h, saída do porto e noite a bordo.
Dia 14º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dia completo de navegação pela costa desde a Tai-
lândia até Singapura.  A bordo poderá desfrutar das
instalações do barco. Noite a bordo. Navegação
noturna.
Dia 15º Singapura
• Café da manhã a bordo.
Chegada ao porto de Singapura as 07,00h. Desem-
barque e fim de serviços (Possibilidade de extensão
em hotéis da cidade).

De Hong Kong a Singapura - Barco VOLENDAM

M/S VOLENDAM
Dia  Cidade                          Chegada   Saída
1º      Hong Kong (China)                               23,00

2º      Navegação                               

3º      Bahía Halong (Vietnã)          07,00       23,00

4º      Navegação

5º      Danang, Hue (Vietnã)           07,00       18,00

6º      Navegação

7º       Nha Trang (Vietnã)               08,00       16,00

8º      Phu My (Vietnã)                   08,00       23,00

9º      Navegação                               

10º    Sihanoukville (Camboja)      06,00       15,00

11º    Laem Chabang                     08,00            
(Bangkok/Tailândia)

12º    Laem Chabang                                     16,00
(Bangkok/Tailândia)

13º    Nathon                                 08,00       15,00 
(Koh Samui/Tailândia)              

14º    Navegação

15º    Singapura                             07,00

América Latina 2017

desde

15 dias
(14n de Cruzeiro)

             830€
          913USDGrande Indochina
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Koh Samui

Bahia Repulse - Hong Kong

Jardins Chineses - Singapura

Cruzeiro operado pelo barco
M/S Volendam

Notas muito importante (de leitura obrigatória):

- A Cia de Navegação se reserva o direito de modificar o iti-
nerário e as escalas previstas por condições climáticas ou
causas inesperadas de força maior.

Documentação para passageiros espanhóis
(outras nacionalidades consultar):
- Imprescindível passaporte biométrico espanhol com valida-

de mínima de 6 meses.
- Para desembarque en Camboya se necesita gestionar visa-

do (30 USD, pago y trámite en destino).

Condições de reserva e pagamento:
- No momento da confirmação da reserva é necessário efe-

tuar o pagamento de 25% do valor total do cruzeiro. (O
valor exato lhes será fornecido no momento de realizar a
reserva).

- É imprescindível o pagamento total da parte do cruzeiro,
com suas taxas, 75 dias antes da saída.

Gastos de cancelamento:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contra-

tação, além das que figuram em 5-b-3 nas “Condições Gerais”
(Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos Gerais),
se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre
reservas confirmadas:

- No momento da confirmação e até 57 dias antes da saída
do cruzeiro: 25% (do valor total do cruzeiro); Entre 56 e 29
dias antes da saída do cruzeiro 50% (do valor total do cru-
zeiro); Entre 28 e 16 dias antes da saída do cruzeiro 75%
(do valor total do cruzeiro); Menos de 15 dias antes da
saída do cruzeiro 100% (do valor total do cruzeiro).

- Recomendamos fazer os Seguros Exclusivos AXA de gastos
de cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam condições
nas últimas páginas.

Os preços incluem:
- 14 noites de Cruzeiro a bordo do M/S Volendam (ou similar)

segundo a categoria escolhida.
- Pensão completa a bordo.
- Documentação de viagem.
-Seguro inclusão de viagem.

Os preços Não incluem:
- Gorjetas, bebidas a bordo e excursões opcionais.

TRANSPORTE AÉREO - PREÇOS POR PESSOA

Cia. Cathay Pacific
- Voo Madri-Hong Kong//Singapura-Hong Kong-Madri em classe “N”........................................................................ 1.165
- Taxas de aeroporto (incluídas, a reconfirmar)........................................................................................................................ 105

Cia. Singapore Airlines
- Voo Barcelona-Singapura-Hong Kong//Singapura-Barcelona em classe “N”.......................................................... 1.070
- Taxas de aeroporto (incluídas, a reconfirmar)........................................................................................................................ 350

Hong Kong/Singapura                                             Cab. Interior                 Cab. Exterior         Cab. Exterior varanda

Singapura/Hong Kong                                             Cab. Interior                 Cab. Exterior         Cab. Exterior varanda

  17 Janeiro 2017                                                             

  10 Novembro 2017                                                     
830                            1.045                           1.900  20 Dezembro 2017                                                        

  31 Janeiro 2018                                                             

  3 Janeiro 2017                                                               

  14 Fevereiro 2017                                                          

  6 Dezembro 2017                                                       830                            1.045                           1.900

  *16 Janeiro 2018                                                            

  28 Fevereiro 2018                                                         

Preços* por pessoa em cabine dupla (em euros) 15 dias/14n de Cruzeiro com Pensão Completa

*Preços para orientação segundo categoria escolhida, sujeitos a variação dependendo da disponibilidade real do
Navio no momento da confirmação da reserva.

Taxas de embarque Cruzeiro (a reconfirmar)............................................................................................................................ 420
Seguro Exclusivo AXA de gastos cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................... 29

Notas: Rogamos consultar preços para cabinas individuais ou triplas. *Único com duração de 15 noites.

(Idioma a bordo = inglês)

POSSIBILIDADE DE EXTENSÕES PRÉ/POST CRUZEIR (mínimo 2 pessoas)a
- Hotel Royal Pacific Towers 4* (Hong Kong)....................................................................................................................... 395 €
- Hotel Amara 4* (Singapur)....................................................................................................................................................... 405 €

O Preço Inclui: Regime A.D. + visita panorâmica de meio dia (guia espanhol em Hong Kong e guia inglês em Singapura)

NOTA: Aconselhamos chegar um ou mais dias antes.

EXCURSÕES OPCIONAIS

A bordo, a Cia. de Navegação lhe oferecerá em alguns portos uma grande variedade de excursões opcionais em inglês.
Se desejar alguma visita com guia local de língua espanhola, entre em contato conosco, ao mesmo preço ou mais econômica.

América Latina 2017
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Gêiser em Rotorua

EXTENSÃO PRÉ-CRUZEIRO
Recomendamos uma noite de hotel.

Dia 1º Sydney (Austrália)
• Jantar a bordo.
Embarque a partir das 12, 30 h. (até as 17,30) a
bordo do navio MS Maasdam da Cia Holland Amé-
rica. Alojamento a bordo. Saída em navegação a par-
tir das 18,30 h.

Dia 2º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dia de navegação.

Dia 3º Melbourne (Austrália)
• Pensão completa a bordo.
Chegada às 08, 00h a Melbourne. É o coração cos-
mopolita da Austrália, com arte e arquitetura de
vanguarda, galerias históricas, atrações e museus,
bem como uma grande variedade de restaurantes,
bistrôs, bares e mercados. Suas famosas ruas gan-
ham vida com restaurantes e bares escondidos, e
suas praias e parques permitem que você desfrute
o melhor da vida ao ar livre com atividades variadas
para realizar. Se quiser sair da cidade, Melbourne é
a porta de entrada para as melhores vinícolas em
Victoria. Saída de Melbourne as 17, 00 h.

Dia 4º Burnie, Tasmânia (Austrália)
• Pensão completa a bordo.
Chegada às 08, 00h. A indústria madeireira de Burnie,
de grande trajetória, é apenas uma indicação das flo-
restas fabulosas que rodeiam a cidade, desde a área
declarada Patrimônio da humanidade pela UNESCO
onde se encontra o penhasco mais famoso da Tasmâ-
nia (Cradle Mountain) até os bosques tropicais menos
conhecidos da área natural de Tarkine. Há também
uma praia virgem, onde os pinguins marcham e os
residentes abastados jantam frutos do mar com o
olhar perdido no Estreito de Bass. Saída às 19, 00 h.

Dias 5º e 6º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dias de Navegação.

Dia 7º Estreito de Milford
(Nova Zelândia - Ilha Sul)
• Pensão completa a bordo.
Chegada às 07, 00h. O estreito de Milford situa-se
na costa oeste da ilha Sul da Nova Zelândia. Possi-
bilidade de realizar em iate um passeio do Fiorde
Milford Sound, a joia mais apreciada da costa e da
própria Ilha Sul. Durante a navegação teremos a
oportunidade de apreciar a paisagem da terra deste
parque nacional que já foi casa de caçadores Maori.
Partida as 20.00 h.

Dia 8º Porto Chalmers, Dunedin
(Nova Zelândia - Ilha do Sul)
• Pensão completa a bordo.
Chegada a porto Chalmers às 08, 00h. No port Chal-
mers, nós encontramos a estátua do Capitão Scott,
que partiu deste porto para realizar as suas expedi-
ções à Antártida em sua corrida para conquistar o
Polo Sul com o norueguês Amundsen. Também
poderão desfrutar de várias galerias de arte e o
Museu marítimo da cidade que dá o espírito de uma
colónia de artistas. Aproveitaremos o tempo para
percorrer a cidade até as 18, 00 h.

Dia 9º Akaroa, Christchurch
(Nova Zelândia - Ilha do Sul)
• Pensão completa a bordo.
Chegada em Akaroa as 07, 00h. As baías que cercam
a aldeia tem um alto nível de biodiversidade,
incluindo a maior colônia de pinguins no território
da Nova Zelândia e o único habitat natural de gol-
finhos de Hector, o menor e o mais raro dessa famí-
lia de mamíferos. Embarque antes as 18, 00h para
sair com destino a nossa próxima escala. Saída as
18, 30 h.

Dia 10º Picton (Nova Zelândia - Ilha Sul)/
Navegação pela Baía Charlotte
• Pensão completa a bordo.
Chegada a Picton às 10, 00h. Escondida no canto
nordeste da ilha do Sul, apenas 29 km ao norte de
Bleinheim, a pequena e  pitoresca cidade portuária
de Picton é o ponto de partida para explorar a
região de Marlborough. Esta escapada marítima com
serviço de ferry até a ilha do norte conecta a majes-
tosa beleza marítima conhecida como a Baía Queen
Charlotte com a exuberante região vinícola de Marl-
borough. Não se esqueça da pequena cidade por-
tuária de Picton. Saída as 20, 00 h.

Dia 11º Wellington (Nova Zelândia - Ilha Norte)
• Pensão completa a bordo.
As 07,00 h chegaremos a Wellington, capital da
Nova Zelândia, localizada na parte sul da ilha Norte.
Aqui encontramos a sede do Parlamento, o Museu
Nacional Te Papa que ensina a história dos Maoris.
Poderão fazer excursões opcionais ou pegar o tele-
férico vermelho para os jardins botânicos onde des-
frutarão de um passeio entre mais de 500 varieda-
des de rosas. Saída as 16, 00 h.

Dia 12º Napier (Nova Zelândia - Ilha Norte)
• Pensão completa a bordo.
Cedo as 08, 00 h. chegaremos ao porto de Napier,
onde passaremos toda a manhã. Napier tem a com-
binação perfeita de beleza natural e artificial. Dis-

trito histórico foi nomeado Património Mundial pela
UNESCO em 2007. Saída às 14, 00 h.

Dia 13º Tauranga (Rotorua)
(Nova Zelândia - Ilha Norte)
• Pensão completa a bordo.
Chegada as 08, 00 h. a Tauranga, a maior cidade da
Baía de Plenty. Tauranga é também um excelente
ponto de partida para explorar as praias nas proxi-
midades e Te Puke, a capital mundial do cultivo de
kiwis. A maravilha geotérmica mundialmente famo-
sa de Rotorua é composta por 18 lagos mais uma
incrível floresta de Sequoias. Saída as 23, 00 h.

Dia 14º Navegação pela Baía de Plenty e a
Península de Coromandel
• Pensão completa a bordo.
Durante este dia de navegação, nosso cruzeiro via-
jará através da Baía de Plenty e o cabo de Coroman-
del, com destino a Auckland.

Dia 15º Auckland (Nova Zelândia - Ilha Norte)
• Café da manhã a bordo.
Chegada cedo a Auckland. Desembarque.

De Sydney a Auckland - Barco MAASDAM

Austrália e Nova Zelândia

M/S MAASDAM
Dia  Cidade                          Chegada   Saída
1º      Sydney (Austrália)                                 18,30
2º      Navegação
3º      Melbourne (Austrália)          08,00       17,00
4º      Burnie, Tasmânia
         (Austrália)                            08,00       19,00
5º      Navegação
6º      Navegação
7º      Estreito de Milford

(Nova Zelândia)                    07,00       20,00
7º       Cruzeiro PN Fiorland
8º      Porto Chalmers, Dunedin

(Nova Zelândia)                    08,00       18,00
9º      Akaroa, Christchurch

(Nova Zelândia)                    07,00       18,30
10º    Picton (Nova Zelândia)         10,00       20,00
10º    Cruzeiro Bahia Queen Charlotte
11º    Wellington (Nova Zelândia)  07,00       16,00
12º    Napier (Nova Zelândia)        08,00       14,00
13º    Tauranga, Rotorua

(Nova Zelândia)                    08,00       23,00
14º    Cruzeiro Baía Plenty
14º    Cruzeiro Península Coromandel
14º    Auckland (Nova Zelândia)    07,00

América Latina 2017

15 dias
(14 noites de Cruzeiro)

            1.790€
         1.969USD
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Milford Sound

Cathedral Cave - Coromandel

TRANSPORTE AÉREO - PREÇOS POR PESSOA
Bilhetes aéreos Madri ou Barcelona/Sydney-Auckland/Madri ou Barcelona com a Cia. Emirates, classe “U”

- Saída 15 Janeiro 2017................................................................................................................................................................. 1.060
- SAída 18 Janeiro 2018................................................................................................................................................................ 1.110

Taxas de aeroporto (a reconfirmar).............................................................................................................................................. 560

NOTA: Recomendamos chegar um ou mais dias antes.

DATAS DE SAÍDA                                                      Cab. Interior                 Cab. Exterior         Cab. Exterior varanda

  *15 Janeiro 2017                                                       1.850                           2.150                           2.765

  18 Janeiro 2018                                                         1.790                           2.140                           3.975

Preços * por pessoa em cabine dupla (em euros) 15 dias/14n de Cruzeiro com pensão completa

*Preços de orientação segundo a categoria escolhida, sujeitos a variação dependendo da real disponibilidade da
Cia marítima no momento da confirmação da reserva.

Taxas de embarque Cruzeiro (a reconfirmar)............................................................................................................................ 580
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde................ 29

Notas: Rogamos consultar preços para cabines individuais ou triplas. * Na saída de 15 de janeiro visita de Timaru Nova Zelândia
no lugar Akaroa (Christchurch) Nueva Zelândia. Em ambos os casos os tempos de escala em portos variam.

Tasmânia

Cruzeiro operado pelo barco
M/S Maasdam

Notas muito importante (de leitura obrigatória):

- A Cia de Navegação se reserva o direito de modificar o iti-
nerário e as escalas previstas por condições climáticas ou
causas inesperadas de força maior.

Documentação para passageiros espanhóis
(outras nacionalidades consultar):
- Imprescindível passaporte biométrico espanhol com valida-

de mínima de 6 meses.

Condições de reserva e pagamento:
- No momento da confirmação da reserva é necessário efe-

tuar o pagamento de 25% do valor total do cruzeiro. (O
valor exato lhes será fornecido no momento de realizar a
reserva).

- É imprescindível o pagamento total da parte do cruzeiro,
com suas taxas, 75 dias antes da saída.

Gastos de cancelamento:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contra-

tação, além das que figuram em 5-b-3 nas “Condições Gerais”
(Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos Gerais),
se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre
reservas confirmadas:

- No momento da confirmação e até 57 dias antes da saída
do cruzeiro: 25% (do valor total do cruzeiro); Entre 56 e 29
dias antes da saída do cruzeiro 50% (do valor total do cru-
zeiro); Entre 28 e 16 dias antes da saída do cruzeiro 75%
(do valor total do cruzeiro); Menos de 15 dias antes da
saída do cruzeiro 100% (do valor total do cruzeiro).

- Recomendamos fazer os Seguros Exclusivos AXA de gastos
de cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam condições
nas últimas páginas.

Visto da Austrália (para passageiros espanhóis):
- O visto da Austrália é um procedimento gratuito que é feito

por nós, para isso é necessário que nos enviem copia do pas-
saporte (com validade mínima de 6 meses desde a data de
regresso da viagem) pelo menos um mês antes da saída.

Os preços incluem:
- 14 noites de Cruzeiro a bordo do M/S Maasdam (ou similar)

segundo a categoria escolhida.
- Pensão completa a bordo.
- Documentação de viagem.
- Seguro inclusão de viagem.

Os preços Não incluem:
- Gorjetas, bebidas a bordo e excursões opcionais.

(Idioma a bordo = inglês)

OUTROS CRUZEIROS PACÍFICO

Consultar preços para outros cruzeiros Holland America Line para chegar ao Pacífico a bordo da Ms Maasdam:
Travessia do Pacífico
- Saída 19 de Dezembro de 2017 de Auckland a Auckland-18 dias / 17 noites
- Saída 23 de Dezembro de 2017 de Sydney a Auckland - 14 dias / 13 noites

EXCURSÕES OPCIONAIS

A bordo, a Cia. de Navegação lhe oferecerá em alguns portos uma grande variedade de excursões opcionais em inglês.
Se desejar alguma visita com guia local de língua espanhola, entre em contato conosco, ao mesmo preço ou mais econômica.
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desde

14 dias
(13 noites de Cruzeiro)

            1.570€
         1.727USD
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Ilhas Fiji

EXTENSÃO PRÉ-CRUZEIRO
Recomendamos uma noite de hotel.

Dia 1º Sydney (Austrália)
• Almoço e jantar a bordo.
Embarque no porto de Sydney, ao meio-dia. O famo-
so porto está entre as principais atrações e abriga
dois ícones, o teatro de Ópera de Sydney e a Ponte
do porto de Sydney que é o ponto de partida de
algumas das melhores visitas turísticas e atrações
culturais da cidade. Vamos começar a navegação às
16, 00h. Noite a bordo.

Dias 2º e 3º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dias de navegação.

Dia 4º Noumea (Nova Caledônia)
• Pensão completa a bordo.
Chegada à Nouméa às 10, 00h. Noumea é uma cida-
de francesa com sotaque polinésio, com um dos sis-
temas de recifes melhor conservados que permane-
cem no planeta, as lagoas da ilha, Património
Mundial classificado pela UNESCO. Durante a sua
estadia nesta cidade, eles podem realizar opcional-
mente a excursão ao jardim botânico, Parque Fores-
tier. Em estes cinco hectares existem lagos e lagoas,
bem como uma grande variedade de aves domésti-
cas e selvagens. Entre as muitas espécies que podem
ser vistas é o Kagu, um pássaro que não voa e é o
símbolo da Nova Caledônia. As 18, 00 h. continuare-
mos a navegação para Easo. Noite de navegação.

Dia 5º Easo, Lifou (Nova Caledônia)
• Pensão completa a bordo.
As 08, 00h chegada a Easo, capital de Lifou, maior e
mais populosa das ilhas do arquipélago Loyalt. O
desembarque ocorrerá em lanchas. Esta ilha é o lar
de aproximadamente 10.000 Canacos, é um lugar
primitivo. É famosa por duas coisas: uma praia de
areia rodeada por palmeiras que são plantadas em
ambos os lados do cais principal, e sua atmosfera é
muito amigável. Os cruzeiros frequentemente são
recebidos nesta ilha paradisíaca com danças tribais
tradicionais, bem como um mercado local improvi-
sado que se desdobra para vender comidas, bebidas
e artesanato. A ilha oferece uma paisagem diversifi-
cada que varia de penhascos na costa norte até as
praias de areia brancas e água turquesa deslum-
brante na costa sul. Durante a sua estadia, poderá
realizar de forma opcional a visita da encantadora
aldeia de Easo, povoado junto ao mar com esplên-
didas vistas sobre a baía e tradicionais casas com
jardins exuberantes. Saída às 17, 00h, com destino a
Porto Vila. Noite de navegação.

Dia 6º Porto Vila (Vanuatu)
• Pensão completa a bordo.
Chegada em Porto Vila às 08, 00h. Porto Vila situa-
se na ilha de Éfaté, a capital de Vanuatu. Uma cidade
vibrante e multicultural; está localizada ao redor de
uma encantadora baía com vista para as ilhas Iririki
e Ifira. Além de muitas praias imaculadas, baías de
areia e águas limpas, que vão muito além da costa
íngreme, é possível fazer excursões opcionais por
campos verdes e floresta tropical, admirar as muitas
cachoeiras da ilha e os rios que fluem rapidamente.
Se quiser poderão fazer uma excursão opcional em
um barco com fundo de vidro no qual poderão mer-
gulhar, alimentar os peixes e observar a vida marin-
ha no conforto desta embarcação feita especial-
mente para ver os corais. Às 17, 00h continuação da
navegação com destino às Ilhas Fiji. Noite de nave-
gação.

Dia 7º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dia de navegação.

Dia 8º Lautoka (Fiji)
• Pensão completa a bordo.
Chegada às 08, 00h a Lautoka, se encontra na costa
noroeste da ilha de Viti Levu, é a segunda maior
cidade de Fiji, um importante distrito de cultivo de
cana de açúcar e o principal porto de exportação de
açúcar do país. Poderão realizar a excursão opcional
ao Parque do Patrimônio Nacional Koroyanitu que
está localizado a cerca de 10 km a sudeste de Lau-
toka e representa o paraíso perfeito para os aman-
tes da natureza e realizar atividades divertidas
como Lautoka Abaca Village, uma vila habitada
pelas tribos de Fiji. Às 17, 00h continuaremos a
navegação para a ilha de Dravuni. Noite a bordo.

Dia 9º Ilha de Dravuni (Fiji)
• Pensão completa a bordo.
As 08, 00h chegaremos à ilha de Dravuni, é uma ilha
vulcânica do grupo das ilhas de Kadavu em Fiji. É
um lugar bonito, com um clima perfeito e uma praia
principal rodeado de altas palmeiras, águas azuis e
cristalinas e espetaculares areias brancas. Os visi-
tantes da ilha têm a oportunidade de aprender
sobre a vida insular de seus simpáticos habitantes.
Poderão realizar uma excursão opcional fazendo
uma turnê das encostas do pico mais alto de Dra-
vuni, de onde tem vistas fabulosas das Ilhas circun-
dantes. É um dos destinos mais virgens do Pacífico.
É também uma das ilhas menos populosas no grupo
das ilhas de Fiji, com menos de 200 habitantes. Às
17, 00h continuaremos a navegação. Noite a bordo.

Dia 10º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dia de Navegação. Noite a bordo.

Dia 11º Tadine, Mare (Nova Caledônia)
• Pensão completa a bordo.
Chegada às 08, 00h a ilha de Mare, com 42 km de
compridos e 33 de largura é um atol elevado e a
segunda maior das quatro ilhas da Lealtad. Quase
um tesouro escondido para os visitantes, é menos
desenvolvido e tem menos movimento do que as
outras ilhas e outros portos do Pacífico e suas praias
estreitas e ondulantes e penhascos de coral ofere-
cem prazeres impecáveis para os visitantes. As
águas cristalinas da ilha estão cheios de criaturas
exóticas, como arraias gigantes e dugongos, e ofe-
recem as melhores atividades de mergulho no Pací-
fico Sul. A vila principal de Mare é Tadine, uma vila
tranquila, com um pequeno porto. Alguns locais de
interesse na ilha incluem o aquário natural, aproxi-
madamente a 1,2 km de Tadine a Eni. O desembar-
que ocorrerá em lanchas. Às 15, 00h continuaremos
a navegação com destino a Sydney. Noite de nave-
gação.

Dias 12º e 13º Navegação
• Pensão completa a bordo.
Dias de navegação.

Dia 14º Sydney (Austrália)
• Café da manhã.
As 07, 00h chegada a Sydney e desembarque.

De Sydney a Sydney - Barco NOORDAM

Ilhas/Tesouros do Pacífico

M/S NOORDAM
Dia   Cidade                          Chegada   Saída
1º      Sydney (Austrália)                                16,00
2º      Navegação                               
3º      Navegação                               
4º      Noumea
         (Nova Caledônia)                 10,00       18,00
5º      Easo, Lifou 
         (Nova Caledônia)                 08,00       17,00
6º      Porto Vila (Vanuatu)            08,00       17,00
7º      Navegação
8º      Lautoka (Fiji)                       08,00       17,00
9º      Isla Dravuni (Fiji)                 08,00       17,00
10º    Navegação                               
11º    Tadine, Maré 
         (Nova Caledônia)                 08,00       15,00
12º    Navegação                               
13º    Navegação                               
14º    Sydney ( Austrália)               07,00
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Ópera de Sydney

DATAS DE SAÍDA                                                      Cab. Interior                 Cab. Exterior             Cab. con Varanda

18 Janeiro 2017                                                           1.570                           1.840                           2.150

15 Março 2018                                                            1.840                           2.220                           2.580

Preços* por pessoa em cabine dupla (em euros) 14 dias/13n de Cruzeiro com Pensão Completa

*Preços de orientação segundo a categoria escolhida, sujeitos a variação dependendo da real disponibilidade da
Cia marítima no momento da confirmação da reserva.

Taxas de embarque Cruzeiro (a reconfirmar)............................................................................................................................ 420
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde................ 29

Notas: Rogamos consultar preços para cabines individuais ou triplas.

Nova Caledônia

Cruzeiro operado pelo barco
M/S Noordam

Notas muito importante (de leitura obrigatória):

- A Cia de Navegação se reserva o direito de modificar o iti-
nerário e as escalas previstas por condições climáticas ou
causas inesperadas de força maior.

Documentação para passageiros espanhóis
(outras nacionalidades consultar):
- Imprescindível passaporte biométrico espanhol com valida-

de mínima de 6 meses.

Condições de reserva e pagamento:
- No momento da confirmação da reserva é necessário efe-

tuar o pagamento de 25% do valor total do cruzeiro. (O
valor exato lhes será fornecido no momento de realizar a
reserva).

- É imprescindível o pagamento total da parte do cruzeiro,
com suas taxas, 75 dias antes da saída.

Gastos de cancelamento:
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contra-

tação, além das que figuram em 5-b-3 nas “Condições Gerais”
(Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos Gerais),
se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre
reservas confirmadas:

- No momento da confirmação e até 57 dias antes da saída
do cruzeiro: 25% (do valor total do cruzeiro); Entre 56 e 29
dias antes da saída do cruzeiro 50% (do valor total do cru-
zeiro); Entre 28 e 16 dias antes da saída do cruzeiro 75%
(do valor total do cruzeiro); Menos de 15 dias antes da
saída do cruzeiro 100% (do valor total do cruzeiro).

- Recomendamos fazer os Seguros Exclusivos AXA de gastos
de cancelamento e outros (desde 29 €). Vejam condições
nas últimas páginas.

Visto da Austrália (para passageiros espanhóis):
- O visto da Austrália é um procedimento gratuito que é feito

por nós, para isso é necessário que nos enviem copia do pas-
saporte (com validade mínima de 6 meses desde a data de
regresso da viagem) pelo menos um mês antes da saída.

Os preços incluem:
- 13 noites de Cruzeiro a bordo do M/S Noordam (ou similar)

segundo a categoria escolhida.
- Pensão completa a bordo.
- Documentação de viagem.
- Seguro inclusão de viagem.

Os preços Não incluem:
- Gorjetas, bebidas a bordo e excursões opcionais.

TRANSPORTE AÉREO - PREÇOS POR PESSOA desde
Bilhete aéreo Madri ou Barcelona/Sydney/Madri ou Barcelona com a Cia. Emirates, classe “U” 

- Saída 18 Janeiro 2017.................................................................................................................................................................... 970
- Saída 15 Março 2018.................................................................................................................................................................. 1.020

Taxas de aeroporto (a reconfirmar).............................................................................................................................................. 560

NOTA: Aconselhamos chegar um ou mais dias antes.

OUTROS CRUZEIROS PACÍFICO

Consultar preços para outros cruzeiros Holland America Line para chegar ao Pacífico Sul a bordo do Ms Noordam:
Travessia Pacífico Sul
- Saída 24 Setembro 2017 de Vancouver a Sidney - 28 dias/27 noites
- Saída 28 Setembro 2017 de São Francisco a Sidney - 24 dias/ 23 noites

(Idioma a bordo = inglês)

EXCURSÕES OPCIONAIS
A bordo, a Cia. De Navegação lhe oferecerá em alguns portos uma grande variedade de excursões opcionais em
inglês. Porém localmente se encontram voluntários jubilados para atendê-los.
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