
GRANDE CRUCERO FLUVIAL DANUBIO 2018 
 

RUTA LINZ BUDAPEST OU. V. V. 
 

 
 

VERSAO A: LINZ/BUDAPEST (8 Dias/7n) 
 
DIA 1º LINZ (ÁUSTRIA) 
• Segunda-feira • Jantar a bordo. 
Embarque no porto de Linz, no centro da cidade, a bordo do barco “MS Swiss Diamond” (ou similar). 
Alojamento a bordo. 
DIA 2º LINZ 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Linz é a capital da Alta Áustria, uma preciosa cidade barroca situada entre o Vale do Danúbio, e a antiga rota 
do sal. É desde o século XIX o porto mais importante do médio Danúbio. Dia livre para descobrir a cidade. 
Recomendamos realizar uma excursão opcional de dia completo a Salzburg. Alojamento a bordo. Coquetel 
de boas-vindas e apresentação da tripulação. Navegação noturna para Melk. 
DIA 3º MELK/DÜRNSTEIN/VIENA 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada ao amanhecer a Melk, cidade pitoresca situada aos pés de uma Abadia Beneditina de 900 anos de 
idade, em uma das regiões mais belas do vale do Danúbio, Wachau. Na hora indicada saída para Dürnstein. 
Chegada e visita desta vila situada no coração do Vale de Wachau, uma das regiões mais famosas da Áustria. 
Foi aqui, no Castelo de Kueringer, onde Ricardo “Coração de Leão” esteve prisioneiro após seu retorno das 
Cruzadas. Navegação para Viena. Alojamento a bordo. 
DIA 4º VIENA 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica guiada da capital da Áustria, durante a qual desfrutaremos de edifícios e monumentos 
como a Ópera, a Câmara Municipal, o Parlamento, o Bairro dos Museus, e o antigo centro histórico, onde 
percorreremos 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 imperiais, hoje jovem e ativa capital da recente República 
Eslovaca. Passeio guiado pelo centro da cidade, durante o qual poderemos ver o Palácio do Arcebispo, o 
Teatro 
Nacional, a Catedral de São Martinho, a Porta Michalska e a Câmara Municipal. Continuação para Esztergom. 
Alojamento a bordo. 
DiA 6º ESzTERGom/BUDAPESTE (hUNGRiA) 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Escala técnica em Esztergom/Stúrovo e desembarque das pessoas que escolheram fazer a excursão opcional 
da “Curva do Danúbio”, na qual se sairá em ônibus para visitar a Basílica de Esztergom, capital religiosa da 
Hungria. Continuação até Vysegrad, no coração da famosa “Curva do Danúbio” para admirar o panorama 
desde o castelo a mais de 200 metros de altura. Seguiremos a Szentendre, cidade situada somente a vinte 
quilômetros de Budapeste onde numerosos artistas se hão instalado, por isso conhecida como 
“Montmartre” húngaro. Foi dotada com uma igreja ortodoxa em 1690, quando uma grande maioria da 
população sérvia vivia aqui. Continuação para Budapeste. Chegada ao barco. Pela tarde, visita panorâmica 
de Budapeste: os grandes bulevares, o Parlamento, a Ópera, a Praça dos Heróis na zona de Peste e o Bastião 
dos Pescadores na margem oposta, a zona de Buda. Depois do jantar, espetáculo folclórico a bordo do barco, 
seguido de um cruzeiro noturno para admirar seus majestosos monumentos 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERSAO B: BUDAPEST/LINZ (8 Dias/7n) 
 
DIA 1º BUDAPESTE 
• Segunda-feira • Jantar a bordo. 
Embarque a bordo do barco “MS Swiss Diamond” (ou similar). Alojamento a bordo. 
DIA 2º BUDAPESTE 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Mais que qualquer outra capital, Budapeste está ligada ao Danúbio, um dos maiores rios navegáveis da 
Europa, que a atravessa de leste a oeste. Espiritual e tranquila é uma antiga joia do Império Austro-Húngaro. 
Pela manhã, visita panorâmica guiada de Budapeste: os grandes bulevares, o Parlamento, a Ópera, a Praça 
dos Heróis na área de Peste e o Bastião dos Pescadores na margem oposta, a área de Buda. Visita da Igreja 
de Matias. Coquetel de boas vindas e apresentação da tripulação. Depois do jantar espetáculo folclórico a 
bordo do barco, seguido de um cruzeiro noturno para admirar seus majestosos monumentos iluminados. 
Alojamento a bordo. 
DIA 3º BUDAPESTE/ESZTERGOM/BRATISLAVA 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Manhã livre em Budapeste. (Possibilidade de realizar a excursão opcional da Curva do Danúbio, na qual se 
visita Szentendre, cidade situada apenas a 20 km de Budapeste e onde estão instalados numerosos artistas, 
por isso é conhecida como a “Montmartre” húngara. Szentendre foi dotada com uma igreja ortodoxa em 
1690, quando a maioria da população servia vivia aqui. Faremos uma parada em Vysegrad, no coração da 
famosa curva do Danúbio para admirar o panorama e visitaremos a basílica de Esztergom). scala técnica em 
Esztergom/Stúrovo e embarque das pessoas que escolheram fazer a excursão. Alojamento a bordo. 
DIA 4º BRATISLAVA/VIENA 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Bratislava, antiga cidade de coroações imperiais, hoje jovem e ativa capital da recente República 
Eslovaca. Passeio guiado pelo centro da cidade, durante o qual poderemos ver o Palácio do Arcebispo, o 
Teatro Nacional, a Catedral de São Martinho, a Porta Michalska e a Câmara Municipal. Continuação para 
Viena, coração da Europa Central, que evoca, através de seus bailes luxuosos e de suas valsas a suntuosidade 
do Império dos Habsburgo. Alojamento a bordo. 
DIA 5º VIENA 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica guiada da capital da Áustria, durante a qual desfrutaremos de edifícios e monumentos 
como a Ópera, a Câmara Municipal, o Parlamento, o Bairro dos Museus, e o antigo centro histórico, onde 
percorreremos a pé os arredores da Catedral de São Estevão. Tarde livre. Alojamento a bordo. (Navegação 
noturna). 
DIA 6º DÜRNSTEIN/MELK 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Chegada a primeira hora em Dürnstein. Tempo livre nesta vila situada no coração do Vale de Wachau, uma 
das regiões mais famosas da Áustria. Foi aqui, no Castelo de Kueringer, onde Ricardo “Coração de Leão” 
esteve prisioneiro após seu retorno das Cruzadas. Na hora indicada saída para Melk, cidade pitoresca situada 
aos pés de uma Abadia Beneditina de 900 anos de antiguidade, em uma das regiões mais belas do vale do 
Danúbio, Wachau. Jantar de gala, espetáculo oferecido pela equipe do barco e noite de baile. Alojamento a 
bordo. 
DIA 7º LINZ 
• Domingo • Pensão completa a bordo. 
Linz é a capital da Alta Áustria, uma preciosa cidade barroca situada entre o Vale do Danúbio, e a antiga rota 
do sal. É desde o século XIX o porto mais importante do médio Danúbio. Dia livre para descobrir a cidade. 
Recomendamos realizar uma excursão opcional de dia completo a Salzburg e a região dos lagos. Alojamento 
a bordo. 
DIA 8º LINZ 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Desembarque. 



 



 TARIFA DE  GRUPOS VÁLIDO PARA INDIVIDUAIS
PARA VENDA NO PERÍODO BLACK FRIDAY 24/-30/11/17 

GRAN CRUCERO FLUVIAL DANUBIO 2018 – Ruta Linz Budapest o. v. v.   
MS SWISS DIAMOND 4* 

SALIDAS DEL 14 MAYO AL  17 SEPTIEMPRE 

 PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DBL (GRUPOS A PARTIR DE 25 PASAJEROS

NO PERÍODO BLACK FRIDAY VENDEREMOS CO O MESMO PREÇO PARA INDIVIDUAIS) 
 

SALIDA RUTA CUBIERTA  

PRINCIPAL 

14/MAY  LNZ – BUD 
 

1.450 

28/MAY LNZ – BUD 
 

1.493 

11/JUN LNZ – BUD 
 

1.565 

25/JUN LNZ – BUD 
 

1.565 

09/JUL LNZ – BUD 
 

1.565 

23/JUL LNZ – BUD 
 

1.708 

06/AUG LNZ – BUD 
 

1.708 

20/AUG LNZ – BUD 
 

1.636 

03/SEP LNZ – BUD 
 

1.708 

17/SEP LNZ – BUD 
 

1.636 

 

 

 

 

 
SUPLEMENTO CUBIERTA SUPERIOR  215 €  

TASAS PORTUARIAS 58 € 
 

PAQUETE DE BEBIDAS (Obligatoria contratar por todos los ocupantes de la cabina): 
 

En almuerzos y cenas en restaurante  (incluye el consumo sin límite de vino de la casa, cerveza y refrescos) : 136.-€ 
Todo incluido a bordo (incluye el consumo sin límite de toda la carta excepto champagne y asimilados): 279.-€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTA: Todos los precios y servicios eventuales de estos presupuestos están sujetos a disponibilidad, posibles cambios y 

anulaciones en el momento de hacer efectiva la contratación de los mismos,45555544444444  15pero se garantizan estos precio 
Noviembre 2017, previo depósito del 10% en la fecha establecida. Precios aplicables hasta un máximo del 50% de la  

 
 

 

 
 

SALIDA RUTA  CUBIERTA 

PRINCIPAL 

21/MAY BUD - LNZ  
 

1.493 

04/JUN BUD - LNZ  1.565 

18/JUN BUD - LNZ  1.565 

02/JUL BUD - LNZ  1.708 

16/JUL BUD - LNZ  1.708 

30/JUL BUD - LNZ  1.565 

13/AUG BUD - LNZ  1.565 

27/AUG BUD - LNZ  1.565 

10/SEP BUD - LNZ  1.636 

Los Precios Incluyen:  7 noches de Crucero en el barco Swiss Diamond 4* (o similar) en cabina estándar doble exterior 

climatizada, con ducha y WC, en la cubierta elegida - Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio cena, 

último servicio desayuno) - Programa diario de actividades, animación y  4 visitas guiadas: Dürnstein (a pie), Viena, Bratislava 

(a pie) y Budapest; espectáculo folclórico y crucero nocturno a bordo en Budapest    

 

Los Precios No Incluyen: Excursiones opcionales  Bebidas en las comidas  propinas y/o cualquier otro servicio no 

especificado en el apartado anterior  

   

  

   
   

     
 


