
 

 

Grande Cruzeiro pela EUROPA 
BARCO M.S. SWISS CRYSTAL 4* 

Fretado com EXCLUSIVIDADE pela POLITOURS 
Saídas as SEGUNDAS-FEIRAS 

7 de Agosto e 21 de Agosto 04 de Setembro e 18 Setembro de 2017) 

Desde: € 2.980  ou USD 3.278  

 
E Entrada 
S Loja de souvenir 
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 

Informação Geral 
- Categoria fluvial: 4* 
-  Ano de construção: 1995 
- Última renovação: 2007 
- Comprimento: 101 m 
- Largura: 11,40 m 

- Tripulação/Passageiros: 31/125 
- Voltagem: 220 V 
- Bandeira: Suíça 
Cartões de crédito 
Aceitam-se (exceto em excursões opcionais). 
Idioma a bordo 



 

- Calado: 1,30 m 
- Motores: 1500 hp 
- Camarotes: 63 (de 11,50 m2 a 18,50 m2) 

Espanhol e multilíngue. 
Gorjetas 
Não estão incluídas. A Cia de Navegação aconselha a dar 
6/8 € por pessoa/dia de cruzeiro. 

l Instalações: 2 decks de 

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

l 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. 
 

Serviços incluídos a bordo 
Guia de bolso da rota e 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 seleção de menus 
diários (serviço Buffet). 

Designação permanente de mesa no restaurante. 
Alguns jantares serão servidos. 
Café e chá gratuito depois das refeições. 
Guias e animação, em espanhol e música a bordo. 
Serviço de lavanderia (será cobrado em conta). 

Saídas: Agosto 7; Setembro 4 
Dia 1º Amsterdã• Jantar a bordo. Embarque no porto 
fluvial as 18,00 h aproximadamente, no barco “MS Swiss 
Crystal” (ou similar). Tempo Livre. Drinque 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 • Pensão completa a 
bordo. Visita a pé de Amsterdã, também conhecida 
como a “Veneza do Norte”. Trata-se de uma das cidades 
favoritas para os viajantes de todas as idades, podendo-
se definir como dinâmica, livre, divertida, moderna e, 
sobre tudo, hospitaleira. Escala técnica em Utrecht e 
embarque dos passageiros. Alojamento a bordo. 
Navegação para Düsseldorf. Apresentação da tripulação. 
Alojamento a bordo. 
Dia 3º Düsseldorf/Colônia • Pensão completa a 
bordo. Chegada a Düsseldorf e parada técnica para 
realizar a visita opcional da cidade. Continuação para 
Colônia. Chegada e visita a pé da cidade, quarta cidade 
mais populosa da Alemanha e na qual se destaca, entre 
outras coisas, sua imponente Catedral gótica, onde se 
guardam numerosas obras de arte e um baú com os 
restos dos “Reis Magos”. Regresso ao barco. Alojamento 
a bordo. Navegação para Rudeshein. 
Dia 4º St. Rudeshein • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Rudeshein e visita da cidade, que deve sua 
fama mundial ao cultivo da uva. Conta com um Museu de 
Instrumentos Musicais e a famosa Drosselgasse, onde 
dão palestras para os turistas e lugarejos para degustar 
o bom vinho da região. Sobre a cidade as margens de 

Dia 8º Nuremberg • Pensão completa a bordo. Visita 
guiada desta cidade que preservou perfeitamente sua 
atmosfera medieval. Suas muralhas medievais e 80 
Torres, a casa de Durero, a Catedral de Nossa Senhora 
e o antigo Hospital. Para os passageiros que quiserem 
descobrir e aprofundar-se na história antiga e recente 
alemã, podem participar de uma excursão opcional 
percorrendo esta cidade histórica e as ruelas do 
fracassado terceiro Reich. Alojamento a bordo. 
Navegação para Regensburg.  
Dia 9º Regensburg • Pensão completa a bordo. 
Chegada em Regensburg e visita. Cidade antiga com uma 
catedral gótica do século XIII. Regensburg é patrimônio 
da humanidade desde 13 de julho de 2006, em fevereiro 
de 1545 ou 1547 nasceu Don Juan da Áustria, filho 
natural do Imperador Carlos V e Barbara Blomberg. Na 
idade média, Regensburg se converteu no centro político 
do Sagrado Império Romano Germânico. A cidade não se 
industrializou, o que a salvou do converter-se em alvo de 
bombardeios dos aliados da segunda guerra mundial. 
Alojamento a bordo.  Navegação para Pasaau. 
Dia 10º Passau/Linz • Pensão completa a bordo. 
Chegada em Passau, cidade de confluência dos 3 rios, o 
Danúbio, Ilz e Inn. Passeio guiado por suas ruas 
estreitas pitorescas, belas praças e a elegantes áreas de 
pedestres, destaque para a Catedral de St. Stephan. Na 
hora indicada embarque com direção a Linz. Excursão 
opcional a cidade de Salzburg e a região dos lagos de 
Salzkammergut. Chegada a Linz e Possibilidade de 
realizar opcionalmente uma visita a pé de Linz, capital da 
Alta Áustria, e uma bonita cidade barroca. Situada entre 
o Vale do Danúbio e a antiga rota do sal, é desde o século 



 

Niederwald se encontra o famoso monumento da 
Germânia, que comemora a unificação da Alemanha sob o 
Imperador Guillermo. Continuaremos disfrutando da 
impressionante paisagem que nos oferece o Vale de 
loreley. Alojamento a bordo e navegação para 
Miltenberg. 
Dia 5º Miltenberg/Wertheim • Pensão completa a 
bordo. Chegada em Miltenberg. Realizaremos o passeio a 
pé de Miltemberg e Wertheim. A cidade de Miltemberg, 
cercada por muralhas medievais, é dominada pelo castelo 
de Mildenburg do século XIII. Abaixo do castelo se 
encontra a Praça do Mercado, emoldurada por lindas 
casas com estrutura de madeira. Desde a Praça do 
Mercado até o Würzburger Turm de 1379, uma antiga 
torre de fortificação; são encontradas ao longo do 
Hauptstrasse (rua principal), muitas casas da Idade 
Média. Em Miltenberg há mais duas torres: a Mainzer 
Tor (1379), também chamada Spitzer Turm, e a 
Schwertfeger Tor a leste. Traslado a Wertheim, cidade 
medieval, estrategicamente situada entre a confluência 
dos rios Main e Tauber. Destacando seu Castelo 
medieval do século XII e a Spitzer, torre do século XII 
e que é a versão alemã da torre de Pisa. Sim, está 
levemente inclinada, porém não por um defeito de 
construção, mas por oito séculos de continuas inundações 
da área. Alojamento a bordo. Navegação para Würzburg. 
 
 
Dia 6º Würzburg• Pensão completa a bordo. Chegada 
a Würzburg. Cidade barroca, a capital da Baixa 
Franconia, onde começa a Rota Romântica as margens do 
Rio Meno. Passeio a pé pela cidade, sendo antiga sede 
arcebispal com construções medievais de alguns dos 
grandes do barroco alemão, também é considerado um 
dos centros de vinho de renome internacional. Como 
atrações, destaca-se do lado esquerdo do rio, a 
Fortaleza (Festung) Marienberg, castelo medieval 
declarado Património Mundial pela UNESCO que foi a 
sede dos príncipes-bispos e convertido em um palácio 
renascentista. A partir do terraço pode-se desfrutar de 
uma vista deslumbrante do rio Meno e da cidade. Passeio 
opcional de Rottenburg ob der Tauber. Cidade medieval 
melhor preservada na Alemanha. Noite bávara a bordo. 
Alojamento a bordo. Navegação para Bamberg. 
Dia 7º Bamberg • Pensão completa a bordo.Chegada a 
Bamberg, patrimônio da Humanidade. Visita a pé de 
Bamberg. Durante a Guerra dos Trinta Anos Bamberg se 
salva da destruição, apesar de ter sido ocupada duas 
vezes pelos suecos nos anos 1632 e 1634. Mesmo após a 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ficou quase 

intacta, por tanto conta com esplendidos tesouros 
históricos. O centro antigo se encontra no vale de 
Regnitz em ambos os lados deste rio, limitando-se a 
oeste pelas colinas do bosque Steigerwald e a leste pelo 
Canal do Meno Danúbio. Alojamento a bordo. No final da 
tarde navegação para Nuremberg.XIX, o porto mais 
importante do médio Danúbio. Alojamento a bordo. 
Navegação para Melk. 
Dia 11º Melk/Dürstein • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Melk, pitoresca cidade aos pés da Abadia 
Beneditina de 900 anos de idade, localizada em uma das 
mais belas regiões do Danúbio, o Vale Wachau. 
Possibilidade de fazer a visita à abadia. Na hora indicada 
saída para Durstein. Chegada em Dürnstein. Passeio 
guiado desta Vila localizada no coração do vale do 
Wachau, uma das regiões mais famosas da Áustria. Foi 
em Dürnstein, no Castelo de Kuenringer, onde Ricardo 
"coração de Leão" esteve prisioneiro após seu retorno 
das Cruzadas. Alojamento a bordo. Navegação para 
Viena. 
Dia 12º Viena • Pensão completa a bordo. Chegada a 
Viena e visita guiada da capital da Áustria, durante a 
qual desfrutaremos dos edifícios e monumentos como a 
Ópera, a prefeitura, o Parlamento, o Bairro dos museus e 
o antigo centro histórico, onde visitaremos a pé os 
arredores da Catedral de São Estevão. À tarde, 
possibilidade de opcionalmente visitar o Palácio de 
Hofburg, os jardins do Palácio de Belvedere e os jardins 
do Palácio de Schönbrunn ou desfrutar de um concerto 
na Sala Kursalon, Ópera ou KonzerHaus. Alojamento a 
bordo. 
Dia 13º Viena/Bratislava/Budapeste • Pensão 
completa a bordo. Saída para Bratislava. Cidade antiga 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 Martin, a porta Michalska e a 
Câmara Municipal. Na hora indicada navegação para Budapeste. 
Alojamento a bordo. Noite de navegação. 
Dia 14º Budapeste • Pensão completa a bordo. 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 pescadores na 
margem oposta, a área de Buda. Possibilidade de realizar 
a excursão opcional da Ópera, Basílica de São Estevam e 
o Monte Gellert. Depois do jantar, espetáculo folclórico 
a bordo do barco, seguido de um cruzeiro noturno 
para admirar seus majestosos monumentos iluminados. 
Alojamento a bordo. 
Dia 15º Budapeste • Café da manha a bordo. 
Desembarque.  

 
 



 

Versão “A” Amsterdã /Budapeste (15 dias/14n) 
 

Dia   Cidade   Chegada   Saída 
Segunda  Amsterdã   embarqu18,00  –– 
Terça   Amsterdã   ––    10,30 
  Utrecht   14,00    14,30 
Quarta  Düsseldorf   08,00    08,30 
  Colônia   13,30    22,00 
Quinta  Rudesheim   12,30    15,00 
Sexta   Miltenberg   14,00    14,30 
  Wertheim   19,00    19,30 
Sábado  Würzburg   09,00    19,00 
Domingo  Bamberg   16,00    20,00 
Segunda  Nuremberg   08,30    19,00 
Terça   Regensburg   15,00    20,00 
Quarta  Passau   08,00    11,00 
  Linz    17,15    21,00 
Quinta  Melk    04,30    12,00 
  Dürnstein   13,30    17,30 
  Viena    22,30    –– 
Sexta   Viena    ––    –– 
Sábado  Viena    ––    04,0 
                        Bratislava      08,00    13,00 
Domingo  Budapeste   00,30    –– 
Segunda  Budapeste   desembarque 09,00 

 

Canais de Amsterdã e Bairro Vermelho....................................................................................................... 35 
Excursão a Düsseldorf .................................................................................................................................... 45 
Visita a Rothenburg ob der Tauber ............................................................................................................. 40 
Visita de Nuremberg e o Terceiro Reich..................................................................................................... 40 
Salzburg e a Região dos lagos (sem almoço) .............................................................................................. 75 
                                               (com almoço em restaurante)................................................................. 95 
Abadia de Melk (1/2 dia)................................................................................................................................. 35 
Viena: Palácio de Schönbrunn + Jardins do Palácio de Belvedere (4horas aprox..)............................ 40 
Viena: Concerto de Mozart (1h e 30 min. Aprox..)  
           Sala Kursalon ................................................................................................. desde 60 
           Sala Musikverein, Ópera, Konzerthaus  (ou similares) .........................desde 85 
 
Budapeste: Basílica de São Estevam e Parlamento oo Grande Teatro da Ópera (1/2  dia)………. 35 
 
Notas importantes: 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 e em euros. Não se aceitam cartões de crédito. Preços por pessoa. 

 
Notas importantes: 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 e em euros. Não se aceitam cartões de crédito. Preços 
por pessoa. 
 
 



 

Preços por pessoa em Cabine Dupla 

15 DIAS/14n de Cruzeiro com Pensão Completa 

PREÇOS EM EUROS 

 Datas do Cruzeiro Versão Deck Principal 
 Cabine “B2” 

Deck Principal  
Cabine “B1” 

Deck Superior 
 Cabine “A” 

Agosto 7 A 3.220 €  
 

3.499 € 
 

4.080 € 

Agosto 21 B 
 

2.980 €  
 

 
3.280 €  

 

 
3.865 €  

 
 

Setembro 4 A 
 

3.220 €  
  
 
 

 
3.499 € ou 

 

 
4.080 €  

  

Setembro 18 B 
 

2.980 €  
 
 
 

 
3.280 €  

 

 
3.865 €  

 
 - Taxas portuárias/cidades (NETO) ........................................................................................................................................ 158 €  
 

SUPLEMENTOS 
-  Suplemento cabine duplo uso individual ........................................................................................................... + 70% 
- Suplemento por cabine individual (em cabines tipo “B2” ............................................................................ + 60 % 
- Suplemento por cabine Minisuite (sobre o preço por pessoa em cabine “B1” .......................................   430 € 
- Pacote bebidas nas refeições (almoços/jantares) ..............................................................................................   220 €   
- Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ....................................................................................................................   519 € 
- Seguros exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) ...... 29 € 

 
  

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 qualidade 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, Rüdesheim, Miltenberg e Wertheim, 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 lavanderia (será pago em conta). 
 
NOTAS MUITO IMPORTANTE: 
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cruzeiros 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 obrigado 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*: 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 compartilhando 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 disponibilidade), 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 realizar 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. 
 
 
 
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 últimas páginas. 


