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COSTA CROATA / CRUZEIRO-IATECruzeiros marítimos

4 GRANDE CRUZEIRO PELA EUROPA
(Holanda, Alemanha, Áustria, Eslováquia e Hungria)

4 MAAS E ESCALDA
(Holanda e Bélgica)

4 DANÚBIO
(de Linz a Budapeste)

4 RENO E MOSELA
(de Colônia a Estrasburgo)

4 DOURO     4 RÓDANO
(Portugal)        (França)

4 VOLGA
(de Moscou a São Petersburgo)
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Pensão Completa (a bordo) + 14 visitas
a pé incluídas + espectáculo folclórico

Fretado com EXCLUSIVIDADE pela

2

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)

INFORMAÇÃO GERAL
n Categoría fluvial: ••••
n Ano de construção: 1995

n Última renovação: 2009

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

l  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
manha) gastronomia de alta qualidade com seleção
de menus diários (serviço Buffet); designação perma-
nente de mesa no restaurante, alguns jantares serão
servidos; café e chá gratuito depois das refeições;
guias acompanhantes e locais, animação, tudo em
espanhol e músico a bordo; serviço de lavanderia (será
cobrado em conta).

l  Cartões de crédito
Aceitam-se (exceto em excursões opcionais).

l  Idioma a bordo
Espanhol e multilíngue.

l  Propinas
Não estão incluídas. A Cia de Navegação aconselha
a dar 6/8 € por pessoa/dia de cruzeiro.

Grande Cruzeiro pela EUROPA
M.S. SWISS CRYSTAL 4•

Saídas DOMINGO (6 e 20 Agosto; 3 e 17 Setembro  2018)

15 dias/14n desde ……… 2.950 € / 3.390 USD
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Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e estão sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

Versão A: BUDAPESTE/AMSTERDÃ

Dia        Cidade                  Chegada       Saída
Segunda     Budapeste       embarque 18,00

Terça          Budapeste                           ––                 14,00
                Esztergom                         19,00               20,00

Quarta       Bratislava                          08,30               13,30
                Viena                                20,30                 ––

Quinta       Viena                                   ––                 23,59

Sexta         Dürnstein                          07,30               12,00
                Melk                                 15,00               19,00

Sábado      Aschach                            08,00               08,30
                Passau                              14,30               19,00

Domingo    Regensburg                      10,30               14,00

Segunda     Roth                                  08,00               08,30
                Nüremberg                       12,00               21,00

Terça          Bamberg                           08,00               14,00

Quarta       Ochsenfurt                        09,00               09,30
                Würzburg                          12,15               19,30

Quinta       Verthein                            09,00               12,00
                Miltenberg                        16,30               19,30

Sexta         Frankfurt                           08,30               09,00
                Rudesheim                        15,00               16,30
                Koblenz                             20,30                 ––

Sábado      Koblenz                               ––                 03,00
                Colônia                             08,00               13,00

Domingo    Amsterdã                          08,30                 ––

Segunda     Amsterdã                             desembarque 09,00

Versão B: AMSTERDÃ/BUDAPESTE

Dia        Cidade                  Chegada       Saída

Segunda     Amsterdã        embarque 18,00

Terça          Amsterdã                            ––                 10,30
                Utrech                               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                11,0
                Linz                                  17,15               21,00

Quinta       Melk                                 04,30               12,00
                Durnstein                          13,30               17,30
                Dürnstein                          22,30                 ––

Sexta         Viena                                   ––                    ––

Sábado      Viena                                   ––                 04,00
                Bratislava                          08,00               13,00

Domingo    Budapeste                         00,30                 ––

Segunda     Budapeste                            desembarque 09,00

a mesma maneira que o Canal do Panamá une 2 oceanos, o CANAL DONAU liga os 
2 rios europeus mais importantes: o Reno e o Danúbio. Seja um  privilegiado em disfrutá-los; 
é o coração da Alemanha.
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Dia 1º Budapeste
• Segunda-feira • Jantar a bordo.
Embarque a bordo do barco “MS Crystal” (ou similar).
Mais do que qualquer outra capital, Budapeste está
conectada ao Danúbio, um dos rios navegáveis da Euro-
pa, que atravessa de leste a oeste.  Espiritual e tranquila
é uma antiga jóia do império Austro-Húngaro. Drink de
boas vindas e apresentação da tripulação. Após o jantar,
show folclórico a bordo do navio, seguido de uma
noite de cruzeiro para admirar seus majestosos monu-
mentos iluminados. Alojamento a bordo.

Dia 2º Budapeste/Esztergom
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Da manhã, visita panorâmica guiada de Budapeste:
os Grandes Boulevares, o Parlamento, a ópera, a Praça
dos heróis, na área de Pest e o bastião dos pescadores
na margem oposta, a área de Buda. Possibilidade de
excursão opcional da curva do Danúbio, na qual se visi-
ta Szentendre, apenas cerca de vinte quilómetros da
cidade de Budapeste, onde vários artistas se instalaram
conhecido como “Montmartre húngaro”. Szentendre
foi dotada com uma Igreja Ortodoxa em 1690, quando
uma grande maioria da população sérvia viveu aqui.
Pararemos em Vysegrad, no coração da famosa curva
do Danúbio para admirar o panorama e visitar a Basílica
de Esztergom. Escala técnica em Esztergom / Sturovo
e embarque das pessoas que escolheram fazer a excur-
são. Alojamento a bordo. Navegação para Bratislava.

Dia 3º Bratislava/Viena
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Bratislava. Cidade antiga de coroação
Imperial, hoje jovem e ativa capital da recente República
Eslovaca. Passeio guiado pelo centro da cidade duran-
te o qual poderemos ver o Palácio do Arcebispo, o Tea-
tro Nacional, a Catedral de São Martin, a porta Michals-
ka e a Câmara Municipal. Continuação para Viena,
coração da Europa Central, que evoca, através de seus
suntuosos bailes e ligeiras valsas o esplendor do Império
dos Habsburgos. Alojamento a bordo.

Dia 4º Viena
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Visita guiada da capital da Áustria, durante o qual
desfrutaremos dos edifícios e monumentos como a
ópera, a Prefeitura, o Parlamento, o bairro dos museus
e o antigo centro histórico, onde percorreremos a pé
os arredores da Catedral de Santo Estêvão. À tarde,
possibilidade de opcionalmente visitar os jardins do
Palácio de Belvedere e jardins do Palácio de Schön-
brunn, ou desfrutar de um concerto na Sala Kursalon,
ópera ou KonzerHaus. Alojamento a bordo. Navegação
noturna para Dürnstein.

Dia 5º Dürnstein/Melk
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada à primeira hora em Dürnstein. Visita guiada
desta vila, localizada no coração do vale do Wachau,
uma das mais famosas regiões da Áustria. Foi em
Dürnstein no castelo Kuenringer, onde Ricardo "Cora-
ção de Leão" esteve prisioneiro após seu retorno das
cruzadas. Saída na hora indicada para Melk, cidade
pitoresca aos pés da abadia beneditina de 900 anos de
antiguidade, localizada em das regiões mais bonitas do
vale do Danúbio, Wachau. Possibilidade de fazer a
excursão para a Abadia de Melk. Alojamento a bordo.
Navegação para Aschach.

Dia 6º Aschach/Passau
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Chegada a Aschach. Parada técnica com possibilidade
de realizar opcionalmente a excursão a Salzburgo e a
região dos lagos de Salzkammergut. Á tarde chegada
a Passau, cidade de confluência dos 3 rios, o Danúbio,
Ilz e Inn. Passeio guiado por suas ruas estreitas e pito-
rescas, belas praças e a elegantes áreas de pedestres,
destacando a Catedral de St. Stephan.  Alojamento a
bordo. Navegação para Regensburg.

Dia 7º Regensburg
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Visita a pé de Regensburg, cidade de importante rele-
vância histórica, 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 Blumberg. Na idade média, Regensburg se
converteu no centro político do Sagrado Império Roma-
no Germânico. A cidade não se industrializou, o que a
salvou do converter-se em alvo dos bombardeios dos
aliados da segunda guerra mundial. Alojamento a
bordo. 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 conserva perfeitamente
sua atmosfera medieval. Suas Muralhas medievais e 80
Torres, a casa de Dürer, a Catedral de Nossa Senhora e
o antigo Hospital. Cidade famosa pelos julgamentos
celebrados pelos países aliados do mundo da 2ª Guerra
Mundial, contra os máximos representantes nazistas.
Processo de prisão e morte dos líderes processados.
Para os passageiros com o desejo de descobrir e se
aprofundar na história alemã antiga e recente, poderão
participar de uma excursão opcional após o almoço
nesta cidade histórica e nas ruelas do terceiro Reich fra-
cassado. Alojamento a bordo. Noite de navegação para
Bamberg.

Dia 9º Bamberg
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Bamberg, patrimônio da Humanidade. Visi-
ta a pé de Bamberg. Durante a Guerra dos Trinta Anos
Bamberg se salva da destruição, apesar de ter sido ocu-
pada 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 Ochsenfurt/Würzburg.

Dia 10º Ochsenfurt/Würzburg
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada da manhã em Ochsenfurt. Excursão opcional
para a cidade de Rothemburg ob der Tauber, conside-
rada a cidade medieval melhor conservada da Aleman-
ha. Seguimos navegando para Würzburg. Cidade
barroca, capital da baixa Francônia onde se inicia a Rota
Romântica, nas margens do rio Meno. Visita a pé pela
cidade, sendo antiga sede Arcebispal com construções
medievais de alguns dos grandes nomes do barroco ale-
mão, também é considerada um dos centros do vinho
de renome internacional. Como locais de interesse, des-
taca-se no lado esquerdo do rio, a Fortaleza Marienberg
(Festung), declarada Património da humanidade pela
UNESCO, foi a sede do Príncipe-bispos e convertido em
um palácio renascentista. A partir do terraço se pode
desfrutar de uma vista deslumbrante do rio Meno e da
cidade. Noite bávara a bordo. Alojamento a bordo.
Navegação para Wertheim.

Dia 11º Wertheim/Miltenberg
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada e visita a pé de Wertheim. Povoado medie-
val, estrategicamente localizado entre a confluência dos

rios Main e Tauber. Destacando o 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 ligeiramente
inclinada, mas não por um defeito na construção, mas
por oito séculos de inundação contínua na área. Nave-
gação para Miltemberg. Visita a pé da cidade cercada
por uma muralha medieval, é dominada pelo castelo
de Mildenburg do século XIII. Abaixo do castelo situa-
se a praça do mercado, emoldurado por belas casas em
estilo enxaimel. Da Praça do mercado até Würzburger
Turm de 1379, uma torre antiga da fortificação, se
encontram ao longo da Hauptstrasse (rua principal),
muitas casas da idade média. Existem duas torres mais
em Miltenberg: Mainzer Tor (1379), também chamado
de Turm Spitzer e o Schwertfeger Tor ao leste. Aloja-
mento a bordo. Navegação em direção a Frankfurt.

Dia 12º Frankfurt/Rüdesheim/Coblenza
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Parada técnica em Frankfurt, para realizar a excursão
opcional de Frankfurt e Wiesbaden. Navegação para
Rüdesheim para desfrutar da paisagem deslumbrante
que nos oferece o Vale de Loreley, com seus castelos
em ambos os lados do Reno. Chegada a Rüdesheim
ey passeio guiado da cidade. Navegação para Coblen-
za, localizada na confluência dos rios Mosela e Reno,
foi fundada pelos romanos. Entre suas inúmeras igrejas,
se destaca a de Nossa Senhora, mistura de estilo româ-
nico, gótico e barroco. No pátio da prefeitura, 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 por
uma das mais animadas e famosas cidades da Aleman-
ha. Por toda a cidade de Colônia, podemos ver os ves-
tígios da sua longa história. A catedral é a maior das
catedrais da Alemanha e foi declarada Património da
humanidade pela UNESCO. O jardim do Reno e o cen-
tro antigo da cidade são os pontos de encontro tanto
para os naturais de colônia quanto para os turistas e as
típicas cervejarias são lugares para descanso após o pas-
seio. No centro da cidade, há um conjunto singular de
doze grandes igrejas românicas. Alojamento a bordo.
Noite de navegação para Amsterdã.

Dia 14º Amsterdã
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Chegada em Amsterdã e visita da cidade, também
conhecida como a Veneza do Norte pelo grande núme-
ro de pontes que possuem os seus canais e mansões
que ainda restam na cidade. É uma das cidades favori-
tas de viajantes de todas as idades; dinâmica, livre,
divertida, moderna e acima de tudo hospitaleira. Pos-
sibilidade de realizar opcionalmente a visita do "Grande
Tour do Norte". À noite possibilidade de fazer a excur-
são de Amsterdam pelos canais e pelo Bairro vermelho.
Jantar de gala. Alojamento a bordo.

Dia 15º Amsterdã
• Segunda-feira • Café da manhã a bordo.
Desembarque.

Versão A: BUDAPESTE/AMSTERDÃ (15 dias/14n) - desde 2.950 €
2018 Datas de saída: Agosto 6; Setembro 3

4

Pacote “Clássico” de excursões opcionais                                                                Preço a bordo €

- Curva do Danubio ...............................................................................................................................             45
- Viena: Palácio de Schönbrunn e Jardins de Belvedere .........................................................................             40
- Concertos em Viena desde .................................................................................................................             60
- Abadia de Melk...................................................................................................................................             35
- Visita de Düsseldorf .............................................................................................................................             45
- Visita de Salzburg (sin almoço) ............................................................................................................             75

(com almoço) ..........................................................................................................             95
- Visita documentação da II Guerra Mundial em Nuremberg ................................................................             40
- Visita de Rothenburg ob der Tauber ....................................................................................................             40
- Visita a pé de Frankfurt e Wiesbaden..................................................................................................             45
- Visita Grande Tour do Norte de Amsterdã ...........................................................................................             45
- Visita dos Canais de Amsterdã e do Bairro Vermelho............................................................................             35

Preço por pessoa em euros. As excursões dependem de um mínimo de 30/40 participantes. São contratadas e pagas no barco, em
dinheiro. Preço por pessoa em euros. Algumas só são possíveis em um sentido (por horários diferentes).

PRE-LANÇAMENTO 2018 BRASIL



REGENSBURG

PRE-LANÇAMENTO

2
0
1
8

B
R
A
S
IL

Versão B: AMSTERDÃ/BUDAPESTE (15 dias/14n) - desde 3.160 €
2018 Datas de saída: Agosto 20; Setembro 17

5

Preços por pessoa em Cabine Dupla 15 DIAS/14n de Cruzeiro com Pensão Completa

Datas do Cruzeiro Versão
Deck Principal

Cabine “B2”
Deck Principal

Cabine “B1”
Deck Superior

Cabine “A”

Agosto 6 A 2.950 3.220 3.795

Agosto 20 B 3.160 3.430 4.000

Setembro 3 A 2.950 3.220 3.795

Setembro 17 B 3.160 3.430 4.000

- Pacote bebidas nas refeições (almoços/jantares) .......... 250 €   - Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ....................... 540 €

- Taxas portuárias/cidades ...…........ 165 €       n Triplo n Individual n Suíte n Mini suite: rogamos consultar preços

pada 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.

Dia 8º Nuremberg
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo.
Visita guiada de esta cidade que conserva perfeita-
mente seu ambiente medieval. Suas muralhas medie-
vais e 80 torres, a casa de Durero, a catedral de Nossa
Senhora e o antigo Hospital. Para aqueles passageiros
Para os passageiros com o desejo de descobrir e se
aprofundar na história alemã antiga e recente, poderão
participar de uma excursão opcional após o almoço
nesta cidade histórica e nas ruelas do terceiro Reich fra-
cassado. Alojamento a bordo. Noite de navegação para
Regensburg.

Dia 9º Regensburg
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada e visita de Regensburg, antiga cidade com
uma catedral gótica do século XIII. Regensburg é patri-
mônio 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 Blum-
berg. Na idade média, Regensburg se converteu no
centro político do Sagrado Império Romano Germânico.
A cidade não se industrializou, o que a salvou do con-
verter-se em alvo dos bombardeios dos aliados da
segunda guerra mundial. Alojamento a bordo. Nave-
gação para Passau.

Dia 10º Passau/Linz
• Quarta-feira • 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 reali-
zar 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 XIX, o porto mais importante do médio Danúbio.
Alojamento a bordo. Navegação para Melk.

Dia 11º Melk/Dürstein
• Quinta-feira • 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. Pos-
sibilidade de fazer a visita à abadia. Na hora indicada
saída para Dürstein. Chegada e passeio guiado desta
Villa 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
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Viena e visita guiada da capital da Áustria,
durante a qual desfrutaremos dos edifícios e monumen-
tos como a Ópera, a prefeitura, o Parlamento, o Bairro
dos museus e o antigo centro histórico, onde visitare-
mos 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 jar-
dins do Palácio de Schönbrunn ou desfrutar de um con-
certo na Sala Kursalon, Ópera ou KonzerHaus. Aloja-
mento a bordoo. 

Dia 13º Viena/Bratislava/Budapeste
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Saída para Bratislava. Cidade antiga de coroação Impe-
rial, hoje jovem e ativa capital da recente República Eslo-
vaca. 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. Navegação
noturna.

Dia 14º Budapeste
• Domingo • 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, espetá cu-
lo folclórico a bordo do barco, seguido de um cruzei-
ro noturno para admirar seus majestosos monumentos
iluminados. Alojamento a bordo.

Dia 15º Budapeste
• Segunda-feira • Café da manhã a bordo.
Desembarque.

Dia 1º Amsterdã 
• Segunda-feira • Jantar a bordo.
Embarque no porto fluvial as 18,00 h aproximadamen-
te, no barco “MS 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
“Veneza do Norte”.  É uma das cidades favoritas de
viajantes de todas as idades; dinâmica, livre, divertida,
moderna e acima de tudo hospitaleira. Escala técnica
em Utrecht e embarque dos passageiros. Alojamento a
bordo. Navegação para Dusseldorf. Apresentação da
tripulação. Alojamento a bordo.

Dia 3º Dusseldorf/Colônia
• Quarta-feira • 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. Alojamen-
to a bordo. Navegação para St. Rudesheim.

Dia 4º Rudesheim
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Rudesheim e visita da cidade, que deve
sua fama em todo o mundo ao cultivo da videira. Conta
com um Museu de Instrumentos Musicais e a famosa
Drosselgasse, onde são dadas explicações para turistas,
e lugares para degustar o bom vinho da região. Sobre
a cidade na orla de Niederwald se encontra o famoso
monumento de Germânia, que comemora a unificação
alemã sob o Imperador Guilherme. Continuaremos des-
frutando da impressionante paisagem que nos oferece
o Vale de Loreley. Alojamento a bordo e navegação
para Miltenberg.

Dia 5º Miltenberg/Wertheim
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.
Chegada a Miltenberg. Realizaremos as visitas a pé de
Miltemberg e Wertheim. A cidade de Miltemberg,
rodeada por uma muralha medieval, está dominada
pelo Castelo de Mildenburg do s. XIII. Debaixo do Cas-
telo se encontra a Praça do mercado, enquadrada por
lindas casas de casas em estilo enxaimel. Da Praça do
mercado até Würzburger Turm de 1379, uma torre anti-
ga da fortificação, se encontram ao longo da Haupts-
trasse (rua principal), muitas casas da idade média. Exis-
tem duas torres mais em Miltenberg: Mainzer Tor
(1379), também chamado de Turm Spitzer e o Schwert-
feger Tor ao leste. Traslado a Wertheim, cidade medie-
val, 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 a ver-
são alemã da torre de Pisa Sim, está ligeiramente incli-
nada, mas não por um defeito na construção, mas por
oito séculos de inundação contínua na área. Alojamen-
to a bordo. Navegação para Wurzburg.

Dia 6º Wurzburg
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Chegada a Wurzburg. Cidade barroca, capital da baixa
Francônia onde se inicia a Rota Romântica, nas margens
do rio Meno. Visita a pé pela cidade, sendo antiga sede
Arcebispal com construções medievais de alguns dos
grandes nomes do barroco alemão, também é consi-
derada um dos centros do vinho de renome internacio-
nal. Como locais de interesse, destaca-se no lado
esquerdo do rio, a Fortaleza Marienberg (Festung),
declarada Património da humanidade pela UNESCO, foi
a sede do Príncipe-bispos e convertido em um palácio
renascentista. A partir do terraço se pode desfrutar de
uma vista deslumbrante do rio Meno e da cidade.  Visita
guiada opcional de Rottenburg ob der Tauber. Cidade
medieval melhor conservada da Alemanha. Noite
bávara a bordo. Alojamento a bordo. Navegação para
Bamberg.

Dia 7º Bamberg
• Domingo • Pensão completa a bordo.
Chegada a Bamberg, patrimônio da Humanidade. Visi-
ta a pé de Bamberg. Durante a Guerra dos Trinta Anos
Bamberg se salva da destruição, apesar de ter sido ocu-

BRASIL PRE-LANÇAMENTO 2018



Pensão Completa (a bordo) + 5 visitas
a pé incluidas + panoràmica de Bruxelas

Fretado com EXCLUSIVIDADE pela

6

Grande Cruzeiro da BÉLGICA e HOLANDA
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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)

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

l  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 sele-
ção de menus diários (serviço Buffet); designação
permanente de mesa no restaurante, alguns jantares
serão servidos; café e chá gratuito depois das refei-
ções; guias acompanhantes e locais, animação em
espanhol e músico a bordo; serviços de lavanderia
e passadeira (serão pagos).

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

l  Idioma a bordo
Espanhol e multilíngue.

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

M.S. SWITZERLAND II 4•

Saídas DOMINGO (de 6 de Maio a 9 de Setembro 2018)

8 dias/7n desde ………… 1.200 € / 1.380 USD

PRE-LANÇAMENTO 2018 BRASIL
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Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e estão sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

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

Dia 1º Amsterdã
• Domingo • Jantar a bordo.
Embarque no porto fluvial as 18,00 h aproximadamente
no barco “MS Switzerland II”. Tempo livre. Apresen-
tação da tripulação e drinque de boas vindas. Aloja-
mento 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 favo-
ritas dos viajantes de todas as idades, podendo ser defi-
nida como dinâmica, livre, divertida, moderna e, sobre
tudo, hospitaleira. Possibilidade de realizar opcional-
mente a visita do “Grande Tour do Norte”. À noite pos-
sibilidade de realizar a excursão de Amsterdã pelos
canais e bairro Vermelho. Regresso ao barco. Alojamen-
to a bordo.

Dia 3º Amsterdã/Rotterdã
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.
Tempo 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 importantes da Europa. Esta cida-
de holandesa também é conhecida por sua arquitetura
moderna na qual se destacam as famosas Casas Cúbi-

cas. À tarde vista panorâmica desde o barco. A noitte
passeio a pé até as Casas Cúbicas. Regresso ao barco.
Alojamento a bordo.

Dia 4º Rotterdã/Middelburg
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.
Saída bem cedo em direção a Middelburg, onde pode-
remos desfrutar de uma manhã de navegação agradá-
vel com conversas e atividades. Pela tarde visita a pé
de Middelburg,uma das cidades com mais história e
melhor restaurada da Holanda, responsável do comér-
cio da companhia das Índias Orientais, capital do estado
de Zelândia situada em um dos estuários do Mar do
Norte. Tempo livre. Alojamento a bordo.

Dia 5º Middelburg/(Bruge)/Gante
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
Pela manhã navegação em direção de Gante. Possibili-
dade de realizar uma excursão opcional de ônibus a
Bruge para realizar uma visita completa a pé da cidade
Patrimônio da Humanidade (ônibus Vlissingen/Bruge/
Gante). Por la tarde visita a pie de Gante (con traslado
en autobús al centro incluido), la capital del Flandes
Oriental, cuna del emperador Carlos V, famosa por sus
suculentas cervezas. Alojamiento a bordo. Navegación
nocturna.

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. Alo-
jamento 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.

Preços por pessoa em Cabine Dupla (em euros) 8 DIAS/7n de Cruzeiro em Pensão Completa

Datas do Cruzeiro Versão
Deck Principal

Cabine “B2”
Deck Principal

Cabine “B1”
Deck Superior

Cabine “A”

Maio 6 A 1.200 1.285 1.435
Maio 13 B 1.200 1.285 1.435
Maio 20 A 1.200 1.285 1.435
Maio 27 B 1.200 1.285 1.435
Junho 3 A 1.390 1.475 1.625
Junho 10 B 1.445 1.530 1.680
Junho 17 A 1.445 1.530 1.680
Junho 24 B 1.390 1.475 1.625
Julho 1 A 1.445 1.530 1.680
Julho 8 B 1.445 1.530 1.680
Julho 15 A 1.445 1.530 1.680
Julho 22 B 1.445 1.530 1.680
Julho 29 A 1.410 1.500 1.650
Agosto 5 B 1.500 1.585 1.735
Agosto 12 A 1.445 1.530 1.680
Agosto 19 B 1.500 1.585 1.735
Agosto 26 A 1.390 1.475 1.625
Setembro 2 B 1.445 1.530 1.680
Setembro 9 A 1.445 1.530 1.680

- Pacote de bebidas nas refeições (almoços/jantares) ..... 123 €   - Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ....................... 267 €

- Taxas portuárias/cidades ...…........ 45 €           n Triplo n Individual n Suite n Minisuite: rogamos consultar preços

Versão A: AMSTERDÃ/BRUXELAS (8 dias/7n)
2018 Datas de saída: Maio 6 e 20; Junho 3 e 17; Julho 1, 15 e 29; Agosto 12 e 26; Setembro 9

Versão B: BRUXELAS/AMSTERDÃ (8 dias/7n)
2018 Datas de saída: Maio 13 e 27; Junho 10 e 24; Julho 8 e 22; Agosto 5 e 19; Setembro 2

Nas datas do itinerário Versão B, o programa se realizará em sentido inverso. Consultem itinerário fluvial e os horários.
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Pensão Completa (a bordo) + 4 visitas incluidas + espectáculo
folclórico a bordo do barco e cruzeiro noturno em Budapeste

8

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)

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: 1.500 hp

n Camarotes: 61

n Tripulação/Pasaageiros: 31/123

n Voltagem: 220 V

n Bandeira: Suíça

l  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 sele-
ção de menus diários (serviço Buffet); designação
permanente de mesa no restaurante, alguns jantares
serão servidos; café e chá gratuito depois das refei-
ções; guias acompanhantes e locais, animação em
espanhol e músico a bordo; serviços de lavanderia
e passadeira (serão pagos).

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

l  Idioma a bordo
Espanhol e multilíngue.

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

Fretado com EXCLUSIVIDADE pela

Grande Cruzeiro pelo DANÚBIO
M.S. SWISS DIAMOND 4•

Saídas SEGUNDAS (14 de Maio a 17 Setembro 2018)

8 dias/7n desde ………… 1.385 € / 1.523 USD

PRE-LANÇAMENTO 2018 BRASIL



PALÁCIO HOFBURG - VIENA

CASTELO SCHÖNBÜEL
(VALE DO WACHAU)
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Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e estão sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

Versão A: LINZ/BUDAPESTE

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: BUDAPESTE/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                                20,00                 ––

Sexta         Viena                                   ––                 23,59

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

Domingo    Linz                                   07,30                 ––

Segunda     Linz                                      desembarque 09,00

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). Alo-
jamento 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 situa-
da aos pés de uma Abadia Beneditina de 900 anos de
idade, em uma das regiões mais belas do vale do Danú-
bio, Wachau. Na hora indicada saída para Dürnstein.
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. Nave-
gação para Viena. Alojamento a bordo.

Dia 4º Viena
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.
isita 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 antigo centro histórico, onde ercorre-
remos a pé os arredores da Catedral de São Estevão.
Tarde livre para atividades opcionais. Alojamento a
bordo.

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 impe-
riais, hoje jovem e ativa capital da recenté República
Eslovaca. Passeio guiado pelo centro da cidade, duran-
te o qual poderemos ver o Palácio do Arcebispo, o Tea-
tro 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 admirar o panorama
desde o castelo a mais de 200 metros de altura. Segui-
remos 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,
espetáculo folclórico a bordo do barco, seguido de um
cruzeiro noturno para admirar seus majestosos monu-
mentos iluminados. Alojamento 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.

Preços por pessoa em Cabine Dupla (em euros) 8 DIAS/7n de Cruzeiro em Pensão Completa

Datas de Cruzeiro Versão
Deck Principal

Cabine “B2”
Deck Principal

Cabine “B1”
Deck Superior

Cabine “A”

Maio 14 A 1.385 1.470 1.640
Maio 21 B 1.385 1.470 1.640
Maio 28 A 1.385 1.470 1.640
Junho 4 B 1.625 1.710 1.885
Junho 11 A 1.625 1.710 1.885
Junho 18 B 1.625 1.710 1.885
Junho 25 A 1.625 1.710 1.885
Julho 2 B 1.700 1.785 1.960
Julho 9 A 1.625 1.710 1.885
Julho 16 B 1.700 1.785 1.960
Julho 23 A 1.700 1.785 1.960
Julho 30 B 1.625 1.710 1.885
Agosto 6 A 1.745 1.830 2.000
Agosto 13 B 1.700 1.785 1.960
Agosto 20 A 1.700 1.785 1.960
Agosto 27 B 1.625 1.710 1.885
Setembro 3 A 1.745 1.830 2.000
Setembro 10 B 1.700 1.785 1.960
Setembro 17 A 1.700 1.785 1.960

- Pacote de bebidas nas refeições (almoços/jantares) ..... 123 €   - Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ....................... 267 €
- Taxas portuárias/cidades ...…........ 58 €           n Triplo n Individual n Suite n Minisuite: rogamos consultar preços

Versão A: LINZ/BUDAPESTE (8 dias/7n)
2018 Datas de saída: Maio 14 e 28; Junho 11 e 25; Julho 9 e 23; Agosto 6 e 20; Setembro 3 e 17

Versão B: BUDAPESTE/LINZ (8 dias/7n)
2018 Datas de saída: Maio 21; Junho 4 e 18; Julho 2, 16 e 30; Agosto 13 e 27; Setembro 10

Nas datas do itinerário Versão B, o programa se realizará em sentido inverso. Consultem itinerário fluvial e os horários.
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Pensão Completa (a bordo) + 8 visitas incluidas
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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

▲

▲

INFORMAÇÃO GERAL
n Categoria fluvial: ••••
n Ano de construção: 1993

n Última renovação: 2012

n Comprimento: 110 m

n Manga: 11,40 m

n Calado: 1,30 m

n Motores: 1.500 hp

n Camarotes: 62

n Tripulação/Passageiros: 32/123

n Voltagem: 220 V

n Bandeira: Suiçã

l  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 sele-
ção de menus diários (serviço Buffet); designação
permanente de mesa no restaurante, alguns jantares
serão servidos; café e chá gratuito depois das refei-
ções; guias acompanhantes e locais, animação em
espanhol e músico a bordo; serviços de lavanderia
e passadeira (serão pagos).

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

l  Idioma a bordo
Espanhol e multilíngue.

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

Fretado com EXCLUSIVIDADE pela

Grande Cruzeiro pelo RENO ROMÁNTICO
M.S. SWIS PEARL 4•

Saídas SEGUNDAS (14 de Maio a 8 de Outubro 2018)

8 dias/7n desde ………… 1.415 € / 1.627 USD

PRE-LANÇAMENTO 2018 BRASIL
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Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e estão sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

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

Dia 1º Estrasburgo
• Segunda-feira • Jantar a bordo.
Embarque no porto fluvial a partir das 18.00 horas.
Acomodação nos camarotes do Cruzeiro. Tempo livre
e/ou animação. Alojamento 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 rodeado pelos canais. De tarde possibilidade
de realizar uma excursão opcional a Alsácia. Coquetel
de boas vindas e apresentação da tripulação. Alojamen-
to 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 Castelo semidestruído, sua
romântica ponte de pedra e o ambiente animado de
suas ruas para pedestres (almoço ou piquenique incluí-
do). Tempo livre. O ônibus regressa diretamente a
Worms, onde o barco estará esperando. Se não realizar
a excursão, navegação até Worms, grande legado his-
tórico medieval. Visita a pé e regresso ao barco. Con-
tinuação 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 Renânia Palatinado, sede bispal e pátria de Guten-
berg. Em sua catedral, uma das três românticas da Ale-
manha, se coroaram entre os séculos XI e XII sete impe-
radores, e seu arcebispo foi Chanceler do Sacro Império.
Além disso, temos que destacar o Palácio Bispal e a Igre-
ja de São Estevão. Regresso ao barco e continuação 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 monu-
mento de 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 mar-
gens do Reno, até nossa chegada Coblenza. Visita a
pé da cidade de origem romana, situada na confluência
dos rios Moseia e Reno. Na igreja de São Castor foi
negociada pelos descendentes de Carlos Magno a divi-
são 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 Prefeitura, que é o antigo colégio
dos jesuítas, se encontra o símbolo da cidade: o Schän-
gelbrunnen. Do outro lado do Reno e em frente à foz
do rio Mosela ergue-se a imponente fortaleza de Ehren-
breitstein. Tempo livre. Alojamento a bordo.

Dia 6º Coblenza/Cochem
• Sábado • Pensão completa a bordo.
Tomaremos a variante do rio Mosela, que sulca serpen-
teando entre altos vales balizados de vinhedos. No meio
da manhã chegaremos a Cochem, “burgo” medieval
que ao pé do majestoso Castelo Imperial (Reichburg)
preserva como ninguém seu importante passado ger-
mânico. Visita a pé e tempo livre. Regresso ao barco
para continuar viagem até Linz. Tempo livre e/ou ani-
mação. Alojamento a bordo. Navegação noturna.

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 população 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 conti-
nuar até Bonn. Chegada e visita a pé da cidade natal
de Beethoven e antiga Capital Federal da Alemanha.
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 des-
taca, entre outras coisas, a sua imponente Catedral
gótica, (começada no século XIII e finalizada no século
XIX) onde se guardam numerosas obras de arte e o cai-
xão com os restos dos “Reis Magos”. Fim de nossos
serviços.

Preços por pessoa em Cabine Dupla (em euros) 8 DIAS/7n de Cruzeiro em Pensão Completa

Datas de Cruzeiro Versão
Deck Principal

Cabine “B2”
Deck Principal

Cabine “B1”
Deck Superior

Cabine “A”

Maio 14 B 1.415 1.500 1.685
Maio 21 A 1.445 1.530 1.710
Maio 28 B 1.445 1.530 1.710
Junho 4 A 1.560 1.650 1.830
Junho 11 B 1.560 1.650 1.830
Junho 18 A 1.560 1.650 1.830
Junho 25 B 1.500 1.585 1.765
Julho 2 A 1.520 1.605 1.785
Julho 9 B 1.500 1.585 1.765
Julho 16 A 1.520 1.605 1.785
Julho 23 B 1.520 1.605 1.785
Julho 30 A 1.500 1.585 1.765
Agosto 6 B 1.605 1.690 1.870
Agosto 13 A 1.560 1.650 1.830
Agosto 20 B 1.605 1.690 1.870
Agosto 27 A 1.500 1.585 1.765
Setembro 3 B 1.560 1.650 1.830
Setembro 10 A 1.560 1.650 1.830
Setembro 17 B 1.500 1.585 1.765
Setembro 24 A 1.500 1.585 1.765
Outubro 1 B 1.445 1.530 1.710
Outubro 8 A 1.415 1.500 1.685

- Pacote de bebidas nas refeições (almoços/jantares) ..... 123 €   - Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ....................... 267 €
- Taxas portuárias/cidades ...…........ 90 €           n Triplo n Individual n Suite n Minisuite: rogamos consultar preços

Versão A: ESTRASBURGO/COLÔNIA (8 dias/7n)
2018 Datas de saída: Maio 21; Junho 4 e 18; Julho 2, 16 e 30; Agosto 13 e 27; Setembro 10 e 24; Outubro 8

Versão B: COLÔNIA/ESTRASBURGO (8 dias/7n)
2018 Datas de saída: Maio 14 e 28; Junho 11 e 25; Julho 9 e 23; Agosto 6 e 20; Setembro 3 e 17; Outubro 1

Nas datas do itinerário Versão B, o programa se realizará em sentido inverso. Consultem itinerário fluvial e os horários.
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Pensão Completa (a bordo) + 2 visitas incluidas
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■■ Cabine dupla “C” ■■ Cabine dupla “B” ■■ Cabine dupla “A”

Informação

Recepção

Restaurante panorâmico

Bar

Salão panorâmico

Loja do souvenir

Piscina

Elevador

Escadas

DECK SUPERIOR (todas as cabines com varanda)

DECK PRINCIPAL

SUN DECK / SOLARIUM

DECK INFERIOR
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l  Camarotes
665 cabines duplas (38 camarotes duplos no deck
superior de 15m2 con varanda e 27 cabinas no deck
inferior de 12,5m2 com janela panorâmica). Todas
as cabines são exteriores, climatizadas e dispõe de
ducha, banheiro completo, televisão, secador de
cabelo, e cofre. A limpeza é diária e dispõe de tele-
fone que serve para chamadas a outras cabines, a
recepção ou para programar o despertador. Está
proibido fumar nas cabines.

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

l  Cartão de crédito
Aceitam-se.

l  Idioma a bordo
Inglês e alemão. Garantidas saídas em espanhol para
saídas com um mínimo de 20 pessoas, porém con-
sultar possibilidades.

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

Fretado parcialmente pela

INFORMAÇÃO GEARAL
n Categoria fluvial: •••• S

n Ano de construção: 2005

n Comprimento: 78,11 m

n Manga: 11,40 m

n Tripulação/Passageiros: 35/130 (aprox.)

n Camarotes: 65

n Decks de pasaageiros: 2

n Voltagem: 220 V

n Bandeira: Alemanha

Cruzeiro pelo DOURO (Portugal)
M.S. DOURO CRUISER 4•S

Saídas de Março a Outubro de 2018

8 dias/7n desde ………… 1.340 € / 1.540 USD

PRE-LANÇAMENTO 2018 BRASIL
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Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está sujeito
a eventuais trocas por causas técnicas e/ou força maior.

PORTO/PORTO

Día        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 Terón              19,00                 ––

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

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

  7º            Porto                            14,00                 ––

  8º            Porto                               desembarque 09,00

Dia 1º Porto
Embarque as 16h00 no cais Vila Nova de Gaia. Coque-
tel de boas vindas. Alojamiento a bordo em Porto.

Dia 2º Porto/Entre-Os-Rios
Pela manhã visita incluída de Porto e das suas ade-
gas. Saída para Entre-Os-Rios depois do almoço.
Jantar tradicional português. Noite a bordo em Entre-
Os-Rios.

Dia 3º Entre-Os-Rios/Régua
Sáida do barco com destino a Régua. Chegada ao
meio-dia. Almoço. Excursão opcional de Lamego. Jantar
a bordo.

Dia 4º Regua/Pinhâo/Vega de Terón
Café da manhã a bordo. Visita opcional do Palácio de
Mateus. Regresso a bordo em Pinhâo. Almorço e nave-
gação a Vega de Terón. Jantar do capitão.

Dia 5º Vega de Terón /Barca d’Alva
Excursão opcional de Salamanca do dia compreto. Jan-
tar e alojamento a bordo em Barca d’Alva.

Dia 6º Barca d’Alva/Pocinho/Pinhâo
Excursão opcional a Castelo Rodrigo. Regresso ao barco
em Pocinho e saída para Pinhâo. Chegada e visita da
cidade incluindo a visita de sua famosa estação deco-
rada com azulejos azuis. Jantar em uma Quinta tradi-
cional. Regresso a bordo. Alojamento.

Dia 7º Pinhâo/Porto
Saída cedo para Porto. Chegada e visita incluída de
Guimarães. 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.

PORTO/PORTO (8 dias/7n)
2018 Datas de saída: Março 29; Maio 17; Junho 14 e 28; Julho 12; Agosto 2 e 23; Outubro 18

13BRASIL PRE-LANÇAMENTO 2018

PALACIO DE MATEUS - VILA REAL

VALE DO DOURO

PORTO

Preços por pessoa em Cabine Dupla (em euros) 8 DIAS/7n de Cruzeiro em Pensão Completa

Datas do Cruzeiro
Deck Principal

Cat. “C”
Deck Principal

Cat. “B”
Deck Superior
Cat. “A” (com varanda)

Março 29 1.340 1.520 2.260

Maio 17 1.690 1.890 2.495

Junho 14 1.910 2.070 2.805

Junho 28; Julho 12 1.690 1.890 2.495

Agosto 2 1.520 1.680 2.345

Agosto 23 1.690 1.890 2.495

Outubro 18 1.520 1.680 2.345

Supl. Cabine dupla uso individual ………… + 75%   |   Taxas do porto (neto) ………… 30 €



Pensão Completa (a bordo) + 3 visitas incluidas
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Informação

Recepção

Restaurante
panorâmico

Bar

Salão panorâmico

Biblioteca

Escadas

DECK SUPERIOR (todas as cabines com abertura de janelas panorâmicas)
As cabinas estão en um nível ligeiramente mais alto que as áreas públicas

DECK PRINCIPAL (todas as cabines com abertura de janelas panorâmicas)
As cabinas estão en um nível ligeiramente mais alto que as áreas públicas

DECK INFERIOR

■■ Cabine dupla “C” ■■ Cabine dupla “B” ■■ Cabine dupla “A”
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l  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, climatizadas e dispõe de
ducha, banheiro completo, televisão, secador de
cabelo, e cofre. A limpeza é diária e dispõe de tele-
fone que serve para chamadas a outras cabines, a
recepção ou para programar uma hora para o des-
pertador. Está proibido fumar nas cabines.

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

l  Cartões de crédito
Aceitam-se.

l  Idioma a bordo
Inglês e alemão. Garantidas em espanhol para saí-
das com um mínimo de 20 pessoas, porém consul-
tar possibilidade.

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

Fretado parcialmente pela

INFORMAÇÃO GERAL
n Categoria fluvial: •••• S

n Ano de construção: 2001

n Comprimento: 114,30 m

n Largura: 11,40 m

n Tripulação/Passageiros: 40/170 (aprox.)

n Camarotes: 75

n Decks de passageiros: 3

n Voltagem: 220 V

n Bandeira: Alemanha

Cruzeiro pelo RÓDANO e SAONA
M.S. BIJOU DU RHÔNE 4•S

Saídas de Março a Outubro de 2018

8 dias/7n desde ………… 1.150 € / 1.322 USD

PRE-LANÇAMENTO 2018 BRASIL



COMPLETE SEU CRUZEIRO ADICIONANDO PACOTE DE TRANSPORTE

- Bilhete aéreo Espanha/Lyon/Espanha + traslados, desde .............. 350 € (+ taxas de aeroporto)
- Bilhete trem Ave Barcelona/Lyon/Barcelona+ traslados, desde .......................................... 290 €
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Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e estão sujei-
tos a eventuais trocas por causas técnicas e/ou força maior

LYON/LYON

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

Dia 1º Lyon
Embarque a partir das 17h00. Acomodação nas cabi-
nes. Saída as 21h30. Coquetel de boas vindas. Jantar
e alojamento a bordo. Navegação noturna.

Dia 2º Chalon-Sur-Saone/Mâcon
Chegada a Chalon-sur-Saône. Visita opcional “Beaune
E Borgoña”. Regresso ao barco. Continuação da nave-
gação a Macon. Jantar e alojamento a bordo.

Dia 3º Mâcon/Trévoux
Café de Manhã. Excursão opcional a “Abadia de
Cluny”. Continuação da Navegação para Trévoux. Após
o almoço ofereceremos a visita opcional "Região de

Dombes e Pérouges”. Regresso ao barco. Navegação
noturna. Jantar e alojamento a bordo.

Dia 4º Viviers
Chegada cedo a Viviers, aproximadamente as 12h00
excursão opcional de uma das características geográfi-
cas mais interessantes da França, a “Garganta de Arde-
che” e ver a famosa Pont d'Arc, uma ponte de pedra
natural, que se tornou um ícone para a região de Ardè-
che. Regresso ao barco e continuação da navegação
noturna para Arles.

Dia 5º Arlés/Avignon
Chegada cedo e partida para visita incluida de Arlés,
cidade típica da Provence com grande patrimônio his-

tórico romano que teremos ocasião de conhecer. Após
o almoço no barco, ofereceremos uma excursão opcio-
nal a "Carrières de Lumières e Les Baux", onde assisti-
remos 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. Continuação da nave-
gação para Avignon.

Dia 6º Avignon/Châteauneuf-du-Pape
Pela manhã realizaremos a visita incluída da cidade e
do imponente Paláacio dos Papas, cuja fachada eston-
teante testemunha a sua hegemonia. Regresso ao barco
para o almoço. Excursão opcional a “Pont du Gard” O
Pont du Gard, perfeitamente preservado, é classificada
como uma das obras mestras arquitetônicas da antigui-
dade. Por mais de dois milênios este aqueduto 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
Chegada a Lyon, segunda cidade mais importante e
senhorial da França e visita panorâmica incluída da
cidade. Jantar de gala e escala noturna.

Dia 8º Lyon
Café da manhã a bordo e desembarque a partir das
09h00. Fim de nossos serviços.
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LYON/LYON (8 dias/7n)
2018 Datas de saída: Março 28; Maio 16; Junho 20; Julho 11; Agosto 8; Setembro 5; Outubro 3

BRASIL PRE-LANÇAMENTO 2018

Preços por pessoa em Cabine Dupla (em euros) 8 DIAS/7n de Cruzeiro com Pensão Completa

Datas de Cruzeiro
Deck Inferior
Categoría “C”

Deck Principal
Categoría “B”

Deck Superior
Categoría “A”

Março 28 1.310 1.630 1.895

Maio 16 1.360 1.680 2.105

Junho 20 1.510 1.830 2.255

Julho 11 1.510 1.830 2.255

Agosto 8 1.360 1.680 2.105

Setembro 5 1.510 1.830 2.255

Outubro 3 1.150 1.470 1.900

Supl. Cabine dupla uso individual ..… + 75%  I  Taxas portuárias (netas por pessoa) ..… 38 €

ANFITEATRO DE ARLÉS

LYON

AVIGNON



Pensão completa (a bordo) + VISITAS: Panorâmica de Moscou e visita do Kremlin, panorâmica de Uglich e igreja de São Dimitri ensan-
guentado, Monastério de São Cirilo do lago Branco (Goritsy), Museu de Arquitetura de Madeira ao ar livre (Kizhi), parada ecológica em
Mandroga, panorâmica de São Petersburgo, do Palácio Petrodvorest e do Museu do Hermitage + Programa diário de atividades a bordo.
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Grande Cruzeiro da RÚSSIA

INFORMAÇÃO GERAL
n Projeto: 301
n Categoría fluvial: ••••S
n Última renovação: 2017
n Tonelagem: 3.846 t
n Comprimento: 125 m
n Largura: 16,70 m
n Calado: 2,70 m
n Motores: 3 x 736 kw
n Voltagem: 220 V
n Capacidade passageiros: 212
n Velocidade média: 13,7 nudos (25,5 km/h)

l  Servicios 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 almo-
ço e jantar) coquetel de boas vindas; jantar espe-
cial do Capitão; Serviço restaurante: almoços e
jantares servidos na mesa, café da manhã Buffet;
visitas e excursões indicadas no itinerário em ôni-
bus modernos e com ar condicionado em Mos-
cou 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 via-
gem, bolsa da Politours, guia de bolso….

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

l  Idioma a bordo
Espanhol e Francês.

l  Propinas
Não estão incluídas. A Cia de Navegação acon-
selha a dar 7 € por pessoa/dia de cruzeiro.

M.S. KONSTANTIN FEDIN 4•S

Fretado com EXCLUSIVIDADE pela

Saídas de 8 de Maio a 11 de Setembro 2018

11/12 dias-10/11n desde …… 1.700 € / 1.955 USD

PRE-LANÇAMENTO 2018 BRASIL

MS Konstantin Fedin, totalmente reformado em
2017. A capacidade de passageiros foi reduzida de
250 a 212, dando a esta embarcação um novo padrão
de navegação russa. Enquanto o exterior permanece o
mesmo, o interior foi completamente renovado, bares,
restaurante, sala de conferências, lojas, lavanderia e
sala médica.

Dispõe de 116 cabines em quatro decks, todos comple-
tamente renovados, modernos e confortáveis, todos
exteriores com grandes janelas panorâmicas, exceto
cabines DBL/ TPL no deck inferior (olho de boi). Todas
as cabines são equipadas com ar condicionado, televi-
são de tela plana, banheiro privativo com ducha e WC,
secador de cabelo e cofre.

- 40 cabines standard twin (2 camas baixas separadas)
- 24 cabines de luxo twin (2 camas baixas separadas)
- 16 cabines de luxo dbl (2 camas baixas juntas ou sepa-
radas)

- 6 cabines suíte (2 camas baixas juntas ou separadas)
- 10 cabines standard dbl/tpl (3 camas baixas separadas)
- 20 cabines individuais
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Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e estão sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

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       Yaroslavl 11,00             14,00
  6º       Goritsy 11,00             14,00
  7º       Kizhi (Lago Onega) 15,30             19,00
  8º       Mandroga 10,00             14,30
  9º       São Petersburgo 08,00 ––
  10º     São Petersburgo –– ––
  11º     São Petersburgo –– ––
  12º     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)

Dia 1º Moscou
• Jantar a bordo.
Embarque no porto fluvial de Moscou. 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 jantar. Alojamento a bordo do
barco.

Dias 2º e 3º Moscou
• Café da manhã e jantar a bordo do barco, almoços
na cidade.
Nestes dias em Moscou realizaremos as seguintes visitas
incluídas: Panorâmica da cidade totalmente guiada em
espanhol, contato ideal com a cidade, seu centro histórico
e seus principais monumentos. A Praça Vermelha, declarada
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO: chamada assim
pela cor dos ladrilhos dos edifícios que a rodeiam: o Museu
de Historia, as muralhas do Kremlin e a catedral de São Basí-
lio, com suas famosíssimas cúpulas multicores em forma de
bulbo, construídas por ordem do czar Ivan o Terrível. 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”. Visita do Kremlin
(incluindo uma catedral) centro do poder civil, militar e reli-
gioso da Rússia. Suas muralhas de até 19 metros de altura
e 2235 m de comprimento dominam o Rio Moskova e a
Praça Vermelha. Edificado entre os séculos XII y XV, é um
magnífico reflexo das diferentes etapas da arte russa. Visi-
taremos o interior do recinto, admiraremos a “Campana
Zarina” e o “Canhão Czar” e alguma de suas mais célebres
igrejas e catedrais. Na tarde do terceiro dia, começaremos
a navegação. Cocktail de boas vindas e apresentação da tri-

pulação. Noite a bordo. (Você poderá contratar as seguintes
excursões opcionais: Galeria Nacional de Arte “Tretyakov”
e Moscou de Noite + Metro).

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 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, 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 complexo, 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 Catedral
da Ressurreição. Continuação da viagem.

Dia 5º Yaroslavl 
• Pensão completa a bordo do barco.
Visita a Yaroslavl, declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Visita panorâmica da cidade, percorreremos o
centro urbano, com numerosos edifícios de época e tempo
livre em um mercado local. Visita do exterior da Igreja do
Profeta Elias e visita do interior da Catedral de São Nicolas
o Milagroso. Tomaremos parte também de uma recepção
ambientada de época no museu “A Casa do Governador”.
Continuação da viagem.  

Dia 6º Goritsy
• Pensão completa a bordo do barco.
Chegada a Goritsy. Uma vez ali tomaremos um ônibus local

Versão A: MOSCOU/SÃO PETERSBURGO (12 dias/11n)
2018 Datas de saída: Maio 8 e 29; Junho 19; Julho 10 e 31; Agosto 21; Setembro 11

Versão B: SÃO PETERSBURGO/MOSCOU (11 dias/10n)
2018 Datas de saída: Maio 19; Junho 9 e 30; Julio 21; Agosto 11; Setembro 1

Nas datas do itinerário Versão B, o programa se realizará em sentido inverso. Consultem itinerário fluvial e os horários.
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no pequeno cais e nos dirigiremos através de um breve tour
por uma paisagem de singular beleza, entre bosques de pin-
heiros, 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)
com seu museu de ícones é o maior e mais antigo da Rússia.
Edificado no século XIV, se trata de um dos centros de pere-
grinação mais importante da religião ortodoxa. Regresso ao
barco em ônibus local. Continuação da viagem.

Dia 7º 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 Arquite-
tura de Madeira (ao ar livre), declarado pela UNESCO Patri-
mônio da Humanidade. Segundo a lenda, a Igreja da Trans-
figuração 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 8º Mandroga
• Pensão completa a bordo do barco.
Chegada a Mandroga, cujo nome significa “pinheiro sobre
pântano”. Na pequena aldeia de típico estilo russo realiza-
remos uma “parada ecológica”, que consiste em um pas-
seio 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 algu-
mas ocasiões poderão desfrutar de um espetáculo folclóri-
co. Continuação da viagem.

Dias 9º ao 11º São Petersburgo
• Café da manhã e jantar a bordo do barco, almoços
na cidade.
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 principais monumentos. São Petersburgo, declarada
Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO é con-
hecida como a “Veneza do Norte” devido a seus canais,
ilhas e pontes construídas para drenar a terra e aproveitar
o poderoso rio Neva. O 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. Também realizaremos a visita do Palácio de Petrodvo-
rets, residência de verão de Pedro I o Grande (situado a uns
30 km de São Petersburgo) muitas vezes chamado “O Ver-
salhes Russo”. (Poderão contratar as seguintes excursões
opcionais: o Palácio de Pushkin, passeio de barco pelos Rios
e canais, Show Folclórico e São Petersburgo de noite).
Durante sua estadia em São Petersburgo os almoços pode-
rão ser realizados na cidade).

Dia 12º São Petersburgo
• Café da manhã Buffet a bordo.
Desembarque.

Preços por pessoa em Cabine Dupla (em euros) 11/12 DIAS de Cruzeiro em Pensão Completa

Datas de
Cruzeiro

Versão
Deck Inferior

Dupla/Tripla 
(12 m2, olho de boi)

Deck Superior
Standard Twin 

(12 m2)

Deck Principal
Deluxe Twin 

(13,5 m2)

Deck Lanchas
Deluxe Dupla 

(14,5 m2)

Maio 8 “A” 12 dias 1.700 1.860 2.045 2.205

Maio 19 “B” 11 dias 1.700 1.860 2.085 2.245

Maio 29 “A” 12 dias 1.810 1.970 2.150 2.310

Junho 9 “B” 11 dias 1.980 2.140 2.195 2.310

Junho 19 “A” 12 dias 1.980 2.140 2.270 2.425

Junho 30 “B” 11 dias 1.925 2.085 2.195 2.354

Julho 10 “A” 12 dias 1.925 2.085 2.245 2.410

Julho 21 “B” 11 dias 1.980 2.140 2.245 2.410

Julho 31 “A” 12 dias 1.980 2.140 2.215 2.375

Agosto 11 “B” 11 dias 2.075 2.235 2.280 2.440

Agosto 21 “A” 12 dias 1.980 2.140 2.215 2.375

Setembro 1 “B” 11 dias 1.980 2.140 2.215 2.375

Setembro 11 “A” 12 dias 1.810 1.970 2.150 2.310

Taxas de portos, favor consultar. n Individual: rogamos consultar preços

BRASIL PRE-LANÇAMENTO 2018

KIZHI



Pensão Completa (a bordo) + visitas de Zadar, Trogir, Split, Korcula e Dubrovnik

Cruzeiro EXCLUSIVO
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Cruzeiro-Iate pelas Ilhas Dálmatas
Grande Tour da CROÁCIA

M/Y LE CORDEA 4•S

Saídas DOMINGOS
(de 1 de Julho a 26 de Agosto 2018)

8 dias/7n desde ………… 1.365 € / 1.570 USD

PRE-LANÇAMENTO 2018 BRASIL

CARACTERÍSTICAS GERAIS / FICHA TÉCNICA DO CRUZEIRO-IATE
n O M/Y Le Cordea se trata de um Iate a motor (cata-
logado 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 realiza a motor, com uma velocidade
máxima de 8,5 nós/hora (15,7 km/h). Com uma capa-
cidade máxima para 36 pessoas, todas as suas cabines,
situadas em 2 decks diferentes, são exteriores, com ar
condicionado e WC privativo com ducha. A eletricida-
de 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).

• Deck Principal: 10 cabines com camas separadas e
janela pequena.

• Deck Superior: Dedicada ao serviço, o restaurante
principal esta comodamente organizado e distribuído
em 6 mesas para 6 pessoas cada uma, sendo sua
capacidade normal de 36 pessoas e com possibilidade
de convertêlo até um máximo 40 pessoas. Neste
mesmo deck encontra- 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 toalha para prai.

n O regime alimentar é de pensão completa a bordo, as
refeições são servidas nas mesas (cardápio de 2 pratos
+ sobremesa). Não se incluem bebidas, estando proi-
bido subi-las a bordo pelos Sres. Clientes. O Barco dis-
põe de bebidas que podem consumir e pagar no final
da viagem com dinheiro, não aceitam cartão de cré-
dito, os preços são mais altos que nos supermercados,
porem razoáveis.

n A tripulação normalmente consta de 1 Capitão + 1
mecânico + 1 cozinheiro + 3 ajudantes que são os
encarregados de realizar os serviços para a restauração
e limpeza geral dos espaços comuns do barco (não
cabines). A tripulação fala normalmente inglês além
de sua língua natal, e às vezes um pouco de italiano
e/ou espanhol.

n Politours dispõe de um coordenador de língua espan-
hola a bordo do barco.

n A Cia. de Navegação se reserva o direito de alterar o
itinerario do Cruzeiro, e até mesmo de imobilizar o
barco no porto, se circunstancias de força maior, ou

condições meteorológicas adversas, assim indicarem,
de acordo com o Capitão do barco, a mais alta auto-
ridade 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 cru-
zeiros 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 clientes e viajantes do mar conhe-
cedores deste tipo de Iates, já que é a melhor maneira
de conhecer a natureza e as pessoas de um país mon-
tanhoso que vive sobre suas costas e ilhas. Se existe um
lugar no mundo ideal para este tipo de viagem sem dúvi-
da 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
pessoas maiores e/ou de mobilidade limitada.
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Dia 1º Zadar
• Domingo • Jantar (a bordo).
Pesentação no porto de Zadar. Embarque no cruzeiro-
Iate M/Y Le Cordea. Tempo livre. Pernoite a bordo.

Dia 2º Zadar/Telascica (PN Ilhas Kornati)
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Pela manhã realizaremos a visita panorâmica de Zadar
com guía local. À primeira hora da tarde iniciamos
nossa navegação para o arquipélago do Parque Nacio-
nal das ilhas de Kornati. Ancoraremos na estreita
enseada de Telascica. Pernoite a bordo.

Dia 3º Telascica/Islas Kornati/Sibenik
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Saída em direção à entrada do Parque Nacional das
ilhas de Kornati que conta com umas 140 ilhas e ilho-
tas. Pela tarde alcançaremos a península na localidade

de Sibenik, bonita cidade costeira da Dalmácia. Tempo
livre. Pernoite a bordo.

Dia 4º Sibenik/Trogir/Split
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Navegaremos em direção à localidade de Trogir. Che-
gada e visita panorâmica a pé. Continuação com a
nossa navegação para Split. Chegada. Pernoite a bordo.

Dia 5º Split/Bol
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Visita panorâmica a pé de Split. Saída para Bol, onde
se encontra o famoso “Zlatni Rat” (Cabo de Ouro). Per-
noite a bordo

Dia 6º Bol/Hvar/Korcula
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Prosseguiremos nossa navegação para a ilha de Hvar.

Saída para a ilha de Korcula, considerada cidade natal
do aventureiro Marco Polo. Visita panorâmica do cen-
tro histórico. Pernoite a bordo.

Dia 7º Korcula/Isla 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. Navegação
para Dubrovnik. Chegada. Pela tarde realizaremos a
visita panorámica a pé da cidade antiga. Tempo livre.
Pernoite a bordo.

Dia 8º Dubrovnik
• Domingo • Café da manhã (a bordo).
Dsembarque depois do café da manhã.

Versão B: ZADAR/DUBROVNIK (8 dias/7n) 2018 Datas de saída: Junho 10 e 24; Julho 8 e 22; Agosto 5 e 19; Set 2, 16 e 30

Dia 1º Dubrovnik
• Domingo • Jantar (a bordo).
Presentação no porto de Dubrovnik. Embarque no
Cruzeiro-Iate M/Y Le Cordea. Visita panorâmica a pé
da cidade antiga. Tempo livre. Pernoite a bordo.

Dia 2º Dubrovnik/Mljet/Korcula
• Segunda-feira • 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. Prossegui-
mos para a ilha de Korcula, considerada cidade natal
do aventureiro Marco Polo. Pela tarde realizaremos com
guia local a visita panorâmica do centro histórico. Per-
noite a bordo.

Dia 3º Korcula/Hvar/Bol
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Pela manhã continuaremos nossa navegação para a ilha
de Hvar. Navegação para Bol. 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). Continuaremos nossa navegação para Split.
Chegada e visita panorâmica a pé. Pernoite a bordo.

Dia 5º Split/Trogir/Sibenik
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Pela manhã navegaremos até Trogir. Chegada e visita
panorâmica. Continuação para Sibenik, bonita cidade
costeira da Dalmácia. Tempo livre. Pernoite a bordo.

Dia 6º Sibenik/PN Ilhas Kornati/Telascica
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Saída para o Parque Nacional de Kornati que conta
com umas 140 ilhas e ilhotas. Pela tarde alcançaremos
a estreita enseada de Telascica, onde ancoraremos. Per-
noite a bordo.

Dia 7º Telascica/Zadar
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo).
Navegação para o porto de Zadar. Na chegada e visita
panorâmica. Tempo livre. Pernoite a bordo.

Dia 8º Zadar
• Domingo • Desayuno (a bordo).
Desembarque depois do café da manhã.

Versão A: DUBROVNIK/ZADAR (8 dias/7n) 2018 Datas de saída: Junho 3 e 17; Julho 1, 15 e 29; Agosto 12 e 26; Set 9 e 23

19BRASIL PRE-LANÇAMENTO 2018

DUBROVNIK

Preços por pessoa em Cabine Dupla (em euros) 8 DIAS/7n de Crucezeiro em Pensão Completa

Versão Saídas Deck Inferior Deck Principal Versão Saídas Deck Inferior Deck Principal

“A” 3 Junho 1.335 1.500 “B” 5 Agosto 1.525 1.685

“B” 10 Junho 1.335 1.500 “A” 12 Agosto 1.525 1.685

“A” 17 Junho 1.365 1.525 “B” 19 Agosto 1.525 1.685

“B” 24 Junho 1.365 1.525 “A” 26 Agosto 1.445 1.605

“A” 1 Julho 1.365 1.525 “B” 2 Setembro 1.525 1.685

“B” 8 Julho 1.385 1.545 “A” 9 Setembro 1.500 1.660

“A” 15 Julho 1.445 1.605 “B” 16 Setembro 1.500 1.660

“B” 22 Julho 1.445 1.605 “A” 23 Setembro 1.500 1.660

“A” 29 Julho 1.500 1.660 “B” 30 Setembro 1.500 1.660

- Taxas de portos (pagamento a bordo no último dia do cruzeiro)........................................................................................................................................................................... 21 €
- Suplemento cabine dupla uso individual ......................................................................................................................................................................................................... + 40 %
- Avião (desde a Espanha, taxas não incluídas) + traslados ......................................................................................................................................... desde 245 € (rogamos consultar)

- Nota: As saídas da Junho e Setembro poden ser operadas com otro barco-Iate diferente. Rogamos consultar detalhes assim como o itinerário definitivo.



INFORMAÇÃO E RESERVAS

Aplicável: “Condições Gerais do Pacote de Contrato de Viagem Combinada”,
“Nossos Preços Incluem”, “Poli - Vantagens” e “Nosso Seguro” em nossos
folhetos gerais “Policromía de Outras Culturas 2017/2018” como EUROPA.

”Preços calculados segundo o câmbio atual de 20/07/2017 de 1 € =1,15 $ USA”

Com a garantia da

Pré-lançamento de programação; publicado só na web, provisional. Valores a reconfirmar.

C.A.A. 19 www.politourslatinoamerica.com

• Porque significa: dedicação esmerada e qualidade
constatada em todos os níveis.

• Pela garantia que POLITOURS oferece com seus 44
anos de história. Máxima confiança e segurança de uma com-
panhia dedicada a organizar Cruzeiros fluviais com exclusivi-
dade há 16 anos.

• Pelo profissionalismo do pessoal da , graças a
sua larga e intensa experiência navegando pelos rios euro-
peus, oferecendo um serviço requintado.

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

• Porque asegura 100% as saídas em língua
espanhola nos Cruzeiros fretados total ou parcialmente nos
rios europeus.

• Porque os passeios da são projetados e seleciona-
dos especialmente, por sua beleza paisagística e sua impor-
tância histórica, para seduzir o viajante.

• 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”, janta-
res temáticos servidos; uma gastronomia selecionada a
bordo de nossos barcos. “Delicatessen suíça” (Scylla).

• Porque durante anos garante os melhores atraques
portuários para que nossos clientes saboreiem o encanto
de passear pelos centros das 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 (inquéri-
tos de qualidade) superior a 96% de media; sendo esta a mel-
hor prova da qualidade destes Cruzeiros .

?
Por qué escolher¿
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