
EUROPA

COSTA CROATA EM CRUZEIRO-IATECruzeiros de mar

PRE-LANÇAMENTO 

2020

Cruzeiros 
Fluviais

www.politourslatinoamerica.com

• SENA (França) 

• MAAS E ESCALDA 
(Países Baixos e Bélgica) 

• DANÚBIO I e II 
(Áustria, Eslováquia e Hungria) 

• DANÚBIO ORIENTAL I 
(+ Sérvia e Romênia) 

• RENO E MOSELA I e II 
(Alemanha e França) 

• VOLGA (Rússia) 

• DNIÉPER (Ucrânia) 

• NILO (Egito)

BRASIL



INTRODUÇÃO

    esde 2002, a POLITOURS freta Cruzeiros pelos rios mais emblemáticos da Europa Ocidental, 
desenhando atraentes e sugestivos itinerários fluviais, montados por e para os gostos dos clientes 
falantes de espanhol e português. Nossa experiência em cruzeiros russos navegando pelo Volga 
data já há 23 anos. 

Nos cruzeiros de frete completo, realizamos as travessias quase que exclusivamente de dia, a 
fim de aproveitar todo o esplendor de paisagens únicas, e assim possibilitar o maior número de para-
das e visitas possíveis (algumas inclusas, outras opcionais). Tentamos respeitar o máximo possível 
a noite de descanso. Falamos de cruzeiros (Europa Ocidental) de alto padrão, de 4 e 5 âncoras, que 
podemos qualificar como "hotéis boutique flutuantes", dos quais nos sentimos muito orgulhosos. 
Nós projetamos os programas de forma que o cliente desfrute plenamente de suas férias. Horários 
confortáveis adaptados às nossas idiossincrasias, evitando incômodos de madrugada e ampliando o 
entretenimento a bordo até depois da meia-noite. Não nos esqueçamos de que somos latinos e esta-
mos de férias... A gastronomia a bordo foi selecionada com as melhores e mais variada matérias-
primas, e servida em formato Buffet, a mais indicada para estas viagens. Também temos mais 3/4 
jantares formais e servidos por garçons bem uniformizados; Não só o clássico com o capitão, mas 
também aproveitando a cultura culinária da região e a possibilidade de desfrutar de "jantares com 
sabor”... Bávara, Teutônia, Flamenca, Tirolesa, etc. ou "Jantares temáticos" de Piratas, Indonésia...; 
Catering próprio. Os cruzeiros russos e ucranianos são um pouco mais simples e, embora tentemos 
redirecioná-los, eles têm seu próprio sistema. 

A Politours River Cruises (P.R.C.) tem o prazer de contar com equipes magníficas de guias 
bilíngues, experientes e conhecedores das rotas. Não só pela sua perfeita formação profissional, 
mas também pela sua qualidade e simpatia humana 

Dentro das tripulações, em posições-chave, também temos funcionários que falam espanhol 
e também português, o resto da tripulação a bordo tenta dizer pelo menos algumas palavras-chave 
para ser entendido. Contamos com um músico / pianista, que acompanhado pelo nosso animador, 
dá uma pequena "marcha" para a travessia, e especialmente à noite. 

E fora da Europa, repetimos: os Cruzeiros Egípcios pelo Nilo, com os melhores pacotes de 
preço / qualidade; Este ano nos atrevemos todos os sábados (de 3 de agosto de ´19 a 25 de abril de 
´20), com nosso próprio avião! em voos diretos, entrando por Luxor e regressando desde o Cairo. 

: 
Cruzeiros Marítimos "Politours Sea Cruises", temos próprios 2 Moto veleiros que realizam a 

melhor rota costeira da Croácia, de Zadar a Dubrovnik; visitando pequenas ilhas da UNESCO, 
onde grandes navios de cruzeiro não podem alcançar. Um produto da natureza e vilas medievais. 

: 
Atualmente estamos orgulhosos do nosso profissionalismo, do que foi feito até hoje, e podemos 

nos orgulhar de alcançar um alto percentual de satisfação, acima de 96%; nosso controle de pes-
quisas coletadas no final dos mesmos, assim testemunha. Esta é a nossa maior garantia de qua-
lidade e de continuidade. 

Anime-se a experimentar esta nova fórmula de lazer/cultura de viajar que cordialmente lhes ofe-
recemos. 

Com os melhores cumprimentos, 

POLITOURS RIVER CRUISES
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TRIPULAÇÕES AO SEU SERVIÇO

P. BAIXOS

DANÚBIO

RÚSSIA

BRASIL
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Pensão Completa (a bordo) + 4 visitas 
incluídas + *Cruzeiro noturno em Paris 

E Entrada

R Recepção

S Loja de presentes

 Cabine dupla “A”

 Cabine dupla “B”

WC

WC

EMERALD DECK (DECK INFERIOR)

RUBY DECK (DECK SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Salão panorâmico

Restaurante Cozinha

Motores Tripulação

Tripulação

(Plano de orientação)

INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoria fluvial: ••••S 

n Ano de construção: 2002 

n Última renovação: 2012 

n Comprimento: 85 m 

n Largura: 10,60 m 

n Calado: 1,20 m 

n Motores: 1.440 hp 

n Camarotes: 44 

n Tripulação/Passageiros: 23/88 

n Voltagem: 220 V 

n Bandeira: Suíça 

n Elevador/Cadeira mecânica: Não/Sim

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), mesa perma-
nente no restaurante, alguns jantares serão servi-
dos; café e chá gratuito depois das refeições; guias 
acompanhantes e locais, animação, tudo em espan-
hol; serviços de lavanderia (serão cobrados em 
conta). 

l  Cartão de crédito 
Se aceitam (exceto em excursões opcionais). 

l  Idioma a bordo 
Espanhol e multilingüe. 

l  Gorgetas 
Não estão incluídas. A Cía. de Navegação aconselha 
dar 5/7 € por pessoa/dia de cruzeiro.
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Grande Cruzeiro pelo SENA

AVANCE 2020

M.S. SWISS RUBY 4•S 

Saídas SÁBADOS (25 Abril a 1 Agosto 2020)

8 dias/7 noites desde ………… 1.350 €

Fretado com EXCLUSIVIDADE por

BRASIL



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

PARIS/PARIS 

Dia                  Cidade        Chegada    Saída 

Sábado                  Paris            embarque 18,00 

Domingo                Paris                        ––              20,30 

Segunda-feira         Vernon                  09,00           14,30 
                            Rouen                   21,30              –– 

Terça-feira              Rouen                      ––              20,00 

Quarta-feira            Le Havre                06,00           23,30 

Quinta-feira            Caudebec              06,00           21,00 

Sexta-Feira             Poissy                    05,30           16,00 
                            Paris                      23,00              –– 

Sábado                  Paris            desembarque 09,00

Dia 7º Poissy/ (Versalhes) /Paris 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada muito cedo a Poissy para os passageiros que 
desejarem fazer a visita guiada opcional do Palácio de 
Versalhes. Classificado por 30 anos como Patrimônio 
Mundial da Humanidade, o Palácio de Versalhes é uma 
das obras mais bonitas da arte francesa do século XVII. 
Após a visita do Palácio, tempo livre para descobrir os 
jardins criados por André Le Notre sob a indicação de 
Luís XIV. Regresso para o barco para o almoço. Saída 
por volta das 16h00min para começar a navegação em 
direção a Paris. Escala noturna. 

Dia 8º Paris 
• Sábado • Café da manhã a bordo. 
Desembarque a partir das 09h00. Fim de nossos serviços. 

Dia 1º Paris 
• Sábado • Jantar a bordo. 
Embarque as 18.00h em Paris. Acomodação nos cama-
rotes. Coquetel de boas vindas e apresentação da tri-
pulação. Escala noturna em doca central.  

Dia 2º Paris/Navegação 
• Domingo • Pensão completa a bordo. 
De manhã faremos a visita incluída de Paris para  
conhecer esta maravilhosa cidade: Arco do Triunfo, 
Torre Eiffel, Notre Dame, vamos passar em frente o 
Museu do Louvre, a Prefeitura de Paris, a Praça da Con-
córdia... Tarde livre para visitar algum museu, passear 
através dos Champs Elysees, fazer algumas compras 
nos Grandes bulevares ou tomar um café na praça da 
moda, Les Vosgues. Jantar e início da navegação des-
frutando do cruzeiro noturno cruzando as 23 pontes 
da cidade iluminada. Navegação noturna em direção 
a Vernon. 

Dia 3º Vernon/Rouen 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Vernon por volta das 09h00min h. Excursão 
opcional da fundação "Claude Monet" em Giverny, 
onde se encontra a casa e jardins que inspiraram grande 
parte de sua obra ao genial pintor. Regresso ao navio 
para o almoço. Navegação para Rouen. Escala noturna. 

Dia 4º Rouen 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Saída para a visita incluída de Rouen, conhecida como 
a cidade dos 100 campanários; é uma cidade-museu 
com casas muito características, com paredes de enxai-
mel, becos medievais e igrejas góticas. Apesar dos bom-
bardeios que sofreu em guerras passadas, Rouen há 
conservado com empenho seu bairro histórico com suas 
ruas de pedestres e os numerosos edifícios de época 
medieval: A catedral é um belo exemplo da arquitetura 
gótica, a antiga praça do mercado onde Joana d'Arc 
foi queimada em 1431. Rouen foi durante três séculos 
a segunda cidade da França e é considerada turistica-

mente como a de maior encanto. Tarde livre. Às 20: 
00h, início da navegação noturna. 

Dia 5º Le Havre/  
(Praias do Desembarque)/ Honfleur 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Hoje chegamos à foz do Sena, em Le Havre. Há uma 
visita opcional de dia inteiro às praias do desembarque 
da Normandia, um dos lugares mais importantes da his-
tória recente e que mudou a história da Europa e do 
mundo. A Ponte du Hoc, Omaha Beach, o cemitério 
militar americano em Colleville e os restos do porto arti-
ficial em Arromanches nos levarão para a Segunda  
Guerra Mundial. Almoço em restaurante local. Regresso 
passando por Gold Beach, Praia Juno e Sword Beach. 
Às 17h30 visita guiada incluída da pitoresca vila de 
pescadores de Honfleur, aos pés da costa de Grâce, 
com a sua igreja de madeira, suas antigas ruelas e seu 
porto de pescadores. Cidade dos pintores e do impres-
sionismo. Sobre o estuário do Sena, as luzes do seu céu 
inspiraram os pintores do Impressionismo: Courbet, 
Monet e Boudin e de outros artistas. Hoje, várias deze-
nas de galerias e Oficinas de artistas continuamente exi-
bem obras de pintores clássicos ou contemporâneos. 
Regresso ao barco para Jantar tardio. Navegação notur-
na para Caudebec. 

Dia 6º Caudebec 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
De manhã excursão incluída da "A rota das Abadias". 
Visitaremos a Abadia de Saint Wandrille, verdadeiro 
museu, um testemunho único e emocionante da Longa 
continuidade beneditina em terras normandas. A Regra 
de São Benito (Ora et Labora: Oração e Trabalho) ainda 
rege a vida monástica, completada com a regra da hos-
pitalidade. Continuaremos a Jumiéges onde se encon-
tram as ruínas de uma das mais belas abadias da França. 
O jardim e suas árvores centenárias mostram a dimensão 
do que Victor Hugo chamou de "as mais belas ruínas da 
França”. Regresso ao barco. Tarde livre em Caudebec. 
Às 21h00min, começo da navegação noturna. 

Preços por pessoa em Cabine Dupla 
8 DIAS/7n de Cruzeiro em 

Pensão Completa (em euros)

Datas de 
Cruzeiro

Deck Inferior 
  Cabine “B”

Deck  Superior 
  Cabine “A”

Abril 25 1.350 1.565

Maio 16 1.565 1.720

Maio 23 1.720 1.998

Maio 30 1.720 1.998

Junho 13 1.720 1.998

Junho 20 1.720 1.998

Julho 25 1.460 1.720

Agosto 1 1.720 1.998

- Pacote de bebidas nas refeições (almoços/jantares)... 115 €
- Pacote bebidas “T.I.” (das 8h ás 24h) ................... 250 €
- Taxas portuárias/cidades ...................................... 38 €

PARIS/PARIS (8 dias/7n) 
2020 Datas de saída: Abril 25; Maio 16, 23 e 30; Junho 13 e 20; Julho 25; Agosto 1

 
- Mais informações da rota fluvial, mapa, opcionais, etc., ver nas páginas 42/45 Catálogo Cruzeiros América Latina 2019.
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ARROMANCHES - PRAIAS DO DESEMBARQUE

HONFLEUR

ABADIA DE JUMIÉGES
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Pensão Completa (a bordo) + 5 visitas 
a pé incluídas + panorâmica de Bruxelas 

E Entrada

S Loja de presentes

R Recepção

SA Sauna/Solarium

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 / SOLARIUM

Salão panorãmico

Restaurante
Cozinha

Motores Tripulação

Tripulação

(Plano de orientação)

INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoría fluvial: •••• 

n Ano de construção: 1995 

n Última renovação: 2019 

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 

n Elevador/Cadeira mecânica: Não/Sim

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 
seleção de menus diários (serviço Buffet). Designa-
ção permanente de mesa no restaurante. Alguns 
jantares serão servidos. Café e chá gratuito depois 
das refeições. Guias acompanhantes e locais, ani-
mação, tudo em espanhol e músico a bordo. Servi-
ço de lavanderia (será cobrado em conta). 

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

l  Idioma a bordo 
Espanhol e multilíngue. 

l  Gorjetas 
Não estão incluídas. A Cia de Navegação aconselha 
dar 6/8 € por pessoa/dia de Cruzeiro. 
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Cruzeiro da BÉLGICA e PAÍSES BAIXOS

AVANCE 2020

M.S. SWISS CRYSTAL 4• 

Saídas aos DOMINGOS (17 Maio a 13 Setembro 2020)

8 dias/7 noites desde ………… 1.395 €

Fretado com EXCLUSIVIDADE por

BRASIL



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

Versão A:  AMSTERDÃ/BRUXELAS 
Dia                Cidade         Chegada       Saída 
Domingo              Amsterdã       embarque 18,00 
Segunda-feira       Amsterdã                  ––                    –– 
Terça-feira            Amsterdã                  ––                 12,30 
                          Rotterdam              20,00                 –– 

Quarta-feira          Rotterdam                 ––                 06,00 
                          Middelburg             16,00                 –– 

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

Sexta-feira            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-feira        Bruxelas                    ––                 20,30 

Terça-feira            Antuérpia               01,30               23,00 

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

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

Sexta-feira            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 Swiss Crystal”. Tempo livre. Apresenta-
ção da tripulação e drinque de boas vindas. Alojamento 
a bordo. 

Dia 2º Amsterdã 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Amsterdã, também conhecida como a 
“Veneza do Norte”. Trata-se de uma das cidades 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”. Regresso 
ao barco. Alojamento a bordo. 

Dia 3º Amsterdã/Rotterdam 
• 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 Rotterdam 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. À noite 

passeio a pé até as Casas Cúbicas. Regresso ao barco. 
Alojamento a bordo. 

Dia 4º Rotterdam/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 a bordo. Pela tarde, visi-
ta a pé de Middelburg, uma das cidades com mais 
história e melhor conservada da Holanda, responsável 
do comércio da companhia das Índias Orientais, capital 
do estado de Zelândia situada em um dos estuários do 
Mar do Norte. Tempo livre. Alojamento a bordo. 

Dia 5º Middelburg/(Bruges)/Gante 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Pela manhã navegação em direção Gante. Possibilidade 
de realizar uma excursão opcional de ônibus a Bruges 
para realizar uma visita completa a pé da cidade Patri-
mônio da  Humanidade. (ônibus Vlissingen/Bruges/ 
Gante). Pela tarde visita a pé de Gante (com traslado 
em ônibus ao centro da cidade incluído), a capital do 
Flandres Oriental berço do imperador Carlos V, famosa 
por suas suculentas cervejas. Alojamento a bordo. 
Navegação noturna. 

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 livre. 
Alojamento a bordo. 

Dia 7º Antuérpia/Bruxelas 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Navegação noturna, chegada 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 pessona 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 17 A 1.395 1.480 1.630

Maio 24 B 1.395 1.480 1.630

Maio 31 A 1.395 1.480 1.630

Junho 7 B 1.500 1.585 1.740

Junho 14 A 1.500 1.585 1.740

Junho 21 B 1.500 1.585 1.740

Junho 28 A 1.425 1.510 1.665

Julho 5 B 1.350 1.435 1.585

Julho 12 A 1.350 1.435 1.585

Julho 19 B 1.350 1.435 1.585

Julho 26 A 1.350 1.435 1.585

Agosto 2 B 1.500 1.585 1.740

Agosto 9 A 1.395 1.480 1.630

Agosto 16 B 1.395 1.480 1.630

Agosto 23 A 1.395 1.480 1.630

Agosto 30 B 1.425 1.510 1.665

Setembro 6 A 1.500 1.585 1.740

Setembro 13 B 1.395 1.480 1.630

- Pacote de bebidas nas refeições (almoços/jantares) ..... 115 €   - Pacote bebidas “T.I.” (das 8h ás 24h) .................... 250 €
- Taxas portuárias/cidades ...................….............. 45 €   n Triple n Individual n Minisuite: rogamos consultar preços

Versão A:  AMSTERDÃ/BRUXELAS (8 dias/7n) 
2020 Datas de saída: Maio 17 e 31; Junho 14 e 28; Julho 12 e 26; Agosto 9 e 23; Setembro 6

Versão B:  BRUXELAS/AMSTERDÃ (8 dias/7n) 
2020 Datas de saída: Maio 24; Junho 7 e 21; Julho 5 e 19; Agosto 2, 16 e 30; Setembro 13 

- Nas datas do itinerário da Versão B, se realizará o programa ao inverso. Ver itinerário fluvial e horário acima. 
- Mais informações da rota fluvial, mapa, opcionais, etc., ver nas páginas 14/19 Catálogo Cruzeiros América Latina 2019.
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Pensão Completa (a bordo) + 4 visitas incluídas 
+ espetáculo folclórico a bordo do barco 

E Entrada

S Loja de presentes

R Recepção

SA Sauna/Solarium

B Biblioteca

L Elevador

 Cabine dupla “B2”

 Cabine dupla com 1 beliche

 Cabine dupla “B1”

 Cabine dupla “A”

 Cabine tripla

 Cabine individual

 Mini Suíte (com 3ª cama)

Salão panorâmico

Restaurante
L

L

Motores Tripulação

Tripulação EMERALD DECK (DECK PRINCIPAL)

RUBY DECK (DECK SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Cozinha

(Plano de orientação)

INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoría fluvial: •••• 

n Ano de construção: 1996 

n Última renovação: 2019 

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/Passageiros: 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 
seleção de menus diários (serviço Buffet). Designa-
ção permanente de mesa no restaurante. Alguns 
jantares serão servidos. Café e chá gratuito depois 
das refeições. Guias acompanhantes e locais, ani-
mação, 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  Gorjetas 
Não estão incluídas. A Cia de Navegação aconselha 
dar 6/8 € por pessoa/dia de Cruzeiro. 

Fretado com EXCLUSIVIDADE por

AVANCE 2020

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

Saídas às SEGUNDAS-FEIRAS (11 Maio a 14 Setembro 2020)

8 dias/7 noites desde ………… 1.565 €

8 BRASIL



BUDAPESTE

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

Versão A:  LINZ/BUDAPESTE 
Dia               Cidade           Chegada       Saída 
Segunda-feira      Linz                 embarque 18,00 
Terça-feira           Linz                             ––                 21,00 
Quarta-feira        Melk                         04,30               12,00 
                         Dürnstein                  13,30               17,30 
                         Viena                        22,30                 –– 
Quinta-feira        Viena                          ––                    –– 
Sexta-feira          Viena                          ––                 13,15 
                         Bratislava                 17,15               23,15 
Sábado               Esztergom/Stúrovo   08,15               09,30 
                         Budapeste                13,00                 –– 
Domingo            Budapeste                   ––                    –– 
Segunda-feira      Budapeste      desembarque 09,00

Versão B:  BUDAPESTE/LINZ 

Dia               Cidade          Chegada       Saída 
Segunda-feira      Budapeste      embarque 18,00 

Terça-feira           Budapeste                  ––                    –– 

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

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

Sexta-feira           Viena                         ––                 23,59 

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

Domingo             Linz                          07,30                 –– 

Segunda-feira      Linz               desembarque 09,00

Dia 1º Linz (Áustria) 
• Segunda-feira • Jantar a bordo. 
Embarque no porto de Linz, no centro da cidade, no 
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 situa-
da aos pés de uma Abadia Beneditina de 900 anos de 
história, em uma das regiões mais belas do vale do 
Danúbio, Wachau. Na hora indicada saída para Dürns-
tein. Chegada e visita desta vila situada no coração do 
Vale de Wachau, uma das regiões mais famosas da Áus-
tria. 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, duran-
te 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. Alojamen-
to 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 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 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, o coração da 
famosa “Curva do Danúbio” para admirar o panorama 
do castelo a mais de 200 metros de altura. Seguiremos 
a Szentendre, cidade situada somente a vinte quilôme-
tros de Budapeste onde numerosos artistas se instala-
ram, 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 mar-
gem oposta, a zona de Buda. Depois do jantar, espe-
táculo folclórico a bordo do barco. 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 a bordo. 
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 11 A 1.610 1.715 1.890
Maio 18 B 1.685 1.790 1.965
Maio 25 A 1.730 1.835 2.010
Junho 1 B 1.730 1.835 2.010
Junho 8 A 1.730 1.835 2.010
Junho 15 B 1.730 1.835 2.010
Junho 22 A 1.730 1.835 2.010
Junho 29 B 1.685 1.790 1.865
Julho 6 A 1.565 1.715 1.890
Julho 13 B 1.565 1.715 1.890
Julho 20 A 1.565 1.715 1.890
Julho 27 B 1.565 1.715 1.890
Agosto 3 A 1.685 1.835 2.010
Agosto 10 B 1.610 1.790 1.965
Agosto 17 A 1.610 1.790 1.965
Agosto 24 B 1.610 1.835 2.010
Agosto 31 A 1.780 1.890 2.060
Setembro 7 B 1.780 1.890 2.060
Setembro 14 A 1.730 1.835 2.010

- Pacote de bebidas nas refeições (almoços/jantares) ..... 115 €   - Pacote bebidas “T.I.” (das 8h ás 24h) .................... 250 €
- Taxas portuárias/cidades ...………........ 58 €  n Triple n Individual n Suite n Minisuite: rogamos consultar preços

Versão A:  LINZ/BUDAPESTE (8 dias/7n) 
2020 Datas de saída: Maio 11 e 25; Junho 8 e 22; Julho 6 e 20; Agosto 3, 17 e 31; Setembro 14

Versão B:  BUDAPESTE/LINZ (8 dias/7n) 
2020 Datas de saída: Maio 18; Junho 1, 15 e 29; Julho 13 e 27; Agosto 10 e 24; Setembro 7 

- Nas datas do itinerário da Versão B, se realizará o programa ao inverso. Ver itinerário fluvial e horário acima. 
- Mais informações da rota fluvial, mapa, opcionais, etc., ver nas páginas 20/25 Catálogo Cruzeiros América Latina 2019.

AVANCE 20209

DATAS DE SAÍDA  
Versão “B”: Junho 15 e 29 

Versão “A”: Junho 22 e Julho 6* 
(*Cruzeiro de 7 dias/6 noites) 

Mesmo itinerário que DANÚBIO I 
(porém ao inverso) 

Supl. aprox. 150 € p/p. Rogamos consultar.

Grande Cruzeiro pelo 
DANÚBIO II  

RIVER NAVIGATOR 4•S

BRASIL
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Pensão Completa (a bordo) + 7 visitas incluídas

L

1

Restaurante
panorâmico

Salão panorâmico

Academia

Suite (21m2) deck Navigator
Suite 408 (28m2) deck Navigator

Cabine dupla (deck Navigator)
Cabine dupla (deck Explorer)

Cabine deck (deck Explorer) Cabine individual (deckExplorer)
Cabine deck (deck Odissey)

Enfermería

Club del Capitán

Recepção
Elevador

Elevador

Janela panorâmica (se divide em duas)

Janela pequenas
(altas)

Janela
pequenas (altas)

Janela panorâmica

Ventana panorámica (se divide em duas)Janela panorâmica

Biblioteca

Suites

Suites

Varanda francesa

Tripulação

Tripulação

Varanda francesa

DECK SUPERIOR
(Navigator Deck)

DECK INTERMEDIA
(Explorer Deck)

DECK PRINCIPAL
(Odyssey Deck)

l  Serviços incluídos a bordo 
Guia de bolso da rota e documentação. Drinque de 
boas vindas. Pensão completa a bordo (primeiro ser-
viço jantar, último serviço café da manhã). Gastro-
nomia de alta qualidade com seleção de menus diá-
rios (serviço Buffet). Designação permanente de 
mesa no restaurante. Alguns jantares serão servidos. 
Café e chá gratuito depois das refeições. Guias 
acompanhante em espanhol e músico a bordo. 

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

l  Idioma a bordo 
Espanhol e multilíngue. 

l  Gorjetas 
Não estão incluídas. A Cia de Navegação aconselha 
dar 6/8 € por pessoa/dia de Cruzeiro.

INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoria fluvial: ••••S 

n Ano de construção: 2002 

n Última renovação: 2013 

n Comprimento/Largura: 110m/11,40m 

n Calado: 1,50 m 

n Motores: 2xCAT 3508B 

n Camarotes: 65 

n Tripulação/Passageiros: 40/1130 

n Voltagem: 220 V 

n Bandeira: Alemã 

n Elevador/Cadeira mecânica: Sim/Sim

Fretado com EXCLUSIVIDADE por

AVANCE 2020

Grande Cruzeiro pelo DANÚBIO ORIENTAL I 
– 7 países / 5 Capitais –

M.S. RIVER NAVIGATOR 4•S 

Saídas de 8 Julho a 16 Setembro 2020

11 dias/10 noites desde ………… 1.825 €

10 BRASIL



NOVI SAD - SÉRVIA

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

Versão A:  VIENA/BUCARESTE 
Dia   Cidade                       Chegada       Saída 
1º      Viena                    embarque 15,00 
2º      Viena                                         ––                 23,00 
3º      Bratislava                                04,00               23,00 
4º      Budapeste                               13,00                 –– 
5º      Budapeste                                  ––                 21,00 
6º      Mohacs (parada técnica)           ––                    –– 
        Osijek                                      15,00               23,00 
8º      Belgrado                                  05,00               23,59 
9º      Golubac                                   08,15               09,30 
        Donji Milanovac                      08,15               09,30 
        Iron Gate                                 13,00                 –– 
10º    Vidin                                          ––                    –– 
11º    Turnu Magurele                       05,00 
                                                           desembarque 09,00 
Bucareste: Traslado ao aeroporto com visita panorâmica da 
cidade no caminho.

Versão B:  BUCARESTE/VIENA 
Dia   Cidade                       Chegada       Saída 
1º      Bucareste (aeroporto). Visita panorâmica da 

cidade e traslado ao Cruzeiro. 
        Turnu Magurele     embarque 21,00 
2º      Vidin                                        13,00               23,00 
3º      Iron Gate                                 09,15               11,15 
        Donji Milanovac                      14,00               15,30 
        Golubac                                   18,30               19,30 
4º      Belgrado                                  04,00               23,00 
5º      Novi Sad                                  06,00               20,00 
6º      Osijek                                      07,00               13,00 
7º      Mohacs (parada técnica)           ––                    –– 
        Budapeste                               13,00                 –– 
8º      Budapeste                                  ––                 21,00 
9º      Bratislava                                14,00               21,00 
10º    Viena                                       04,00                 –– 
11º    Viena                                          desembarque 09,00

AVANCE 202011

Dia 1º Viena (Áustria) 
• Jantar a bordo. 
Traslado ao barco. Embarque a partir das 15,00h. 
Coquetel de boas vindas e apresentação do capitão e 
sua tripulação. Alojamento a bordo. 

Dia 2º Viena (Áustria) 
• Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica da cidade durante a qual conhece-
remos os lugares mais atrativos da Capital Imperial. Ini-
ciaremos com uma parada em Hundertwasserhaus, 
umas das atrações arquitetônicas mais populares de 
Viena. Continuaremos percorrendo a Rongstrasse fina-
lizando no antigo centro da cidade. Retorno ao barco 
passando pelo Prater e sua famosa roda-gigante. Resto 
do dia livre. Alojamento a bordo. Navegação noturna. 

Dia 3º Bratislava (Eslováquia) 
• Pensão completa a bordo. 
Chegada de madrugada a Bratislava. Visita a cidade 
em “Old-timer Express” (trem turístico, único em Bra-
tislava), que nos levará através das muralhas da cidade, 
à Cidade Velha, passando por St. Martin’s e o palacio 
presidencial Grasssalkovich. Subiremos ao Castelo de 
onde poderemos disfrutar de uma maravilhosa vista de 
toda a cidade, seus arredores e o Danubio. O percurso 
continuará com um passeio pela cidade antiga. Tempo 
livre e retorno ao barco. Resto do dia livre. Alojamento 
a bordo. Navegação noturna. 

Dia 4º Budapeste (Hungria) 
• Pensão completa a bordo. 
Navegação durante a manhã ao longo da fronteira 
entre a Eslováquia e a Hungria. Cruzeiro panorâmico 
pela curva do Danúbio, que inclui a magnífica visita 
da Basílica de Esztergom, a maior da Hungria, bem 
como as ruínas do Castelo Visegrad. Chegada ao meio-
dia em Budapeste. Panorâmica de ônibus desta bela 

cidade, começaremos com a área de Peste; Avenida 
Andrassy, a Opera, a Praça dos Heróis, o Parlamento. 
Continuaremos em direção à área de Buda com uma 
parada no Bastião dos Pescadores e no Monte Gellert. 
Tarde livre. Alojamento a bordo. 

Dia 5º Budapeste (Hungria) 
• Pensão completa a bordo. 
Dia livre em Budapeste. Na parte da tarde, performan-
ce de uma dupla zíngara a bordo (violino e piano) 
onde as peças clássicas e tradicionais mais conhecidas 
serão realizadas. Alojamento a bordo. Iniciamos a nave-
gação, não sem antes desfrutar de uma magnífica 
panoramica da Pérola do Danúbio e seus impressionan-
tes edifícios iluminados. Navegação noturna. 

Dia 6º Osijek (Croácia) 
• Pensão completa a bordo. 
Antes de deixar a Hungria, faremos uma parada técnica 
em Mohacs. Chegada em Osijek depois do almoço. 
Osijek é a quarta maior cidade da Croácia, importante 
centro econômico e cultural da região de Slavonija. Visi-
ta panorâmica a esta bela cidade barroca, começando 
o percurso com um traslado em ônibus para a fortaleza 
de Tvrdja, na parte antiga da cidade, considerada como 
o maior e melhor conservado conjunto barroco da Croá-
cia. Caminharemos por seu centro histórico. Parada para 
desfrutar de uma bebida e continuação da visita. Tempo 
livre. Alojamento a bordo. Navegação noturna. 

Dia 7º Novi Sad (Sérvia)  
• Pensão completa a bordo. 
Chegada a Novi Sad, a segunda maior cidade da Sér-
via. Visita a pé pelo centro da cidade. Passearemos pelo 
mercado verde e centro histórico. Continuaremos com 
a excursão de ônibus até chegarmos aos pés da colina 
Petrovaradin para subir caminhando até a Fortaleza 
Superior, a segunda maior fortaleza da Europa. Tempo 

livre. Alojamento a bordo. Navegação noturna. 

Dia 8º Belgrado (Sérvia) 
• Pensão completa a bordo. 
Chegada cedo a Belgrado. O dia começará com uma 
visita à bela capital da República da Sérvia: desde a For-
taleza de Kalemegdan, que paira sobre a confluência 
dos rios Danúbio e Sava, a Catedral Ortodoxa de São 
Sava, o Parlamento, etc., até acabar na área de pedes-
tres da cidade onde desfrutaremos de um lanche segui-
do de tempo livre. Tempo livre à tarde com a possibili-
dade de realizar excursões opcionais. À noite espetáculo 
folclórico por conta de um dos conjuntos mais conhe-
cidos em Belgrado. Alojamento a bordo. Navegação 
noturna. 

Dia 9º Navegação pelos Desfiladeiros de 
“The Iron Gates”  
(“Portas de Ferro” - Servia/Bulgária) 
• Pensão completa a bordo. 
Ao despertar, nos encontraremos na entrada dos des-
filadeiros, ao lado da fortaleza de Golubac. Navegação 
até chegar à pequena cidade de Donji Milanovac. Des-
frute de uma manhã relaxante a bordo enquanto nave-
gamos por uma das áreas mais bonitas de todo o Danú-
bio, os desfiladeiros de "The Iron Gates". Salvar este 
obstáculo significou para a navegação um desafio 
gigantesco no mundo da engenharia, construindo o 
maior sistema hidrelétrico e de navegação do gênero 
na Europa. Possibilidade de excursão opcional. Coque-
tel de despedida, seguido do jantar de gala do capitão. 
Navegação noturna. 

Dia 10º Vidin (Bulgária) 
• Pensão completa a bordo. 
Bem vindo à Bulgária! Iniciaremos pela manhã com um 
passeio a pé por este charmoso porto fluvial búlgaro, 
onde se destaca a fortaleza do século XIII "Baba Vida" 
(avó Vida), passaremos pelo "triângulo da tolerância" 
onde convivem uma igreja cristã ortodoxa, uma sina-
goga (em ruínas) e uma mesquita. Tempo livre à tarde 
com a possibilidade de uma excursão opcional. Aloja-
mento a bordo. Navegação noturna. 

Dia 11º Turnu Magurele/Bucareste 
(Romênia) 
• Café da Manhã a bordo. 
Desembarque após o café da manhã e traslado de 
Turnu-Magurele para o "Paris do Oriente" Bucareste 
capital da Romênia. Chegada e percurso aos seus edi-
fícios mais representativos: a Praça da Revolução, o 
Arco do Triunfo, o Teatro Nacional, o Ateneu Romeno, 
a enorme "Casa do Povo" do Presidente Ceausescu, o 
Parlamento Romeno (o segundo maior edifício admi-
nistrativo civil no mundo depois do Pentágono). Trans-
fer para o aeroporto de Bucareste.

Preços por pessoa em Cabine Dupla (em euros) 11 DIAS/10n de Cruzeiro em Pensão Completa

Datas de 
Cruzeiro

Versão
Deck Principal 

  Standard
Deck Intermedia 

  Standard
Deck Intermedia 

  Grande janela
Deck Superior 
  Varanda francesa

Julho 8 A 1.825 1.935 2.215 2.645

Julho 18 B 1.825 1.935 2.215 2.645

Julho 28 A 1.825 1.935 2.215 2.645

Agosto 7 B 1.935 2.040 2.320 2.755

Agosto 17 A 1.935 2.040 2.320 2.755

Agosto 27 B 1.825 1.935 2.215 2.645

Setembro 6 A 1.935 2.040 2.320 2.755

Setembro 16 B 1.935 2.040 2.320 2.755

- Taxas portuárias/cidades ...…...…...…........…...................... 68 €     n Individual n suite: rogamos consultar preços

Versão A:  VIENA/BUCARESTE (11 dias/10n) 
2020 Datas de saída: 

Julho 8 e 28; Agosto 17; Setembro 6

Versão A:  VIENA/BUCARESTE (11 dias/10n)

Versão B:  BUCARESTE/VIENA (11 dias/10n) 
2020 Datas de saída: 

Julho 18; Agosto 7 e 27; Setembro 16 

Nas datas do itinerário da Versão B, se realizará o programa 
ao inverso. Ver itinerário fluvial e horário acima.

- Mais informações da rota fluvial, mapa, opcionais, etc., ver nas páginas 28/31 Catálogo Cruzeiros América Latina 2019.
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Pensão Completa (a bordo) + 7 visitas incluídas

E Entrada
S Loja de presentes
R Recepção
B Biblioteca
P Minipiscina interior
W Centro de saúde

 Cabine dupla “B2”
 com beliche dobrável

 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 / SOLARIUM

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 Largura: 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: Suíça 

n Elevador/Cadeira mecânica: Não/Sim

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 
seleção de menus diários (serviço Buffet). Designa-
ção permanente de mesa no restaurante. Alguns 
jantares serão servidos. Café e chá gratuito depois 
das refeições. Guias acompanhantes e locais, ani-
mação, 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  Gorjetas 
Não estão incluídas. A Cia de Navegação aconselha 
dar 6/8 € por pessoa/dia de Cruzeiro.

Fretado com EXCLUSIVIDADE por

Grande Cruzeiro pelo RENO ROMÂNTICO I
M.S. SWIS PEARL 4• 

Saídas às SEGUNDAS-FEIRAS (18 Maio a 12 Outubro 2020)

8 dias/7 noites desde ………… 1.395 €

12AVANCE 2020 BRASIL



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

Versão A:  DÜSSELDORF/ESTRASBURGO 
Dia              Cidade           Chegada       Saída 
Segunda-feira     Düsseldorf        embarque 18,00 
Terça-feira          Düsseldorf                   ––                 12,00 
                        Colonia                     17,00               22,00 
Quarta-feira       Linz (o Bonn)             03,30               13,00 
Quinta-feira        Cochem                     00,30               15,00 
                        Coblenza                   22,00                 –– 
Sexta-feira         Coblenza                     ––                 13,30 
                        Rüdesheim                20,30                 –– 
Sábado              Rüdesheim                  ––                 13,15 
                        Maguncia                  15,45                 –– 
Domingo            Maguncia                    ––                 03,00 
                        Worms                      08,00               08,30 
                        Espira                        12,30               20,30 
Segunda-feira     Estrasburgo               09,00               09,00 
                                                                      Desembarque

Versão B:  ESTRASBURGO/DÜSSELDORF 
Dia              Cidade            Chegada       Saída 
Segunda-feira     Estrasburgo      embarque 18,00 
Terça-feira          Estrasburgo                 ––                 21,00 
Quarta-feira       Espira                        05,30               13,30 
                        Worms                      16,00               19,00 
                        Maguncia                  22,00                 –– 
Quinta-feira        Maguncia                    ––                 13,30 
                        Rüdesheim                15,30                 –– 
Sexta-feira         Rüdesheim                  ––                 09,30 
                        Coblenza                   14,00                 –– 

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

Domingo           Linz (o Bonn)             02,30               13,00 
                       Colonia                      16,00               21,30 

Segunda-feira     Düsseldorf                 00,10               09,00 
                                                                      Desembarque

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

Dia 2º Düsseldorf/Colônia  
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Düsseldorf, conhecida por alguns como 
“a pequena Paris”, “a Tóquio do Reno” ou simples-
mente “a Capital da Moda”, sua rica história e arqui-
tetura moderna fazem desta cidade uma das capitais 
mais atrativas da Alemanha. Retorno ao barco para 
começar a navegação. Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional de ônibus a Colônia, a quarta cidade 
mais populosa da Alemanha, nela se destaca, entre 
outras coisas, a sua imponente Catedral gótica (come-
çada no século XIII e finalizada no século XIX), onde se 
guardam numerosas obras de arte e o baú com os res-
tos dos “Reis Magos”. Drinque de boas-vindas e apre-
sentação da tripulação. Tempo livre e/ou animação. Alo-
jamento a bordo. (Navegação noturna). 

Dia 3º Linz (ou Bonn) 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Linz. Visita a pé desta típica cidade medieval 
alemã, a qual se entra pela porta pelos restos de sua 
muralha. Retorno ao barco. Navegação. Tomaremos a 
variante do Rio Mosela, que sulca serpenteando entre 
altos vales balizados de vinhedos, com direção a Cochem.  
Tempo livre e/ou animação. Alojamento a bordo. 
Dia 4º Cochem (Mosela)/Coblenza (Koblenz) 
• Quinta-feira• Pensão completa a bordo. 
Nos encontramos em Cochem “burgo” medieval que 
ao pé do majestoso Castelo Imperial (Reichburg) pre-
serva como ninguém seu importante passado germâ-
nico. Visita a pé e tempo livre. Regresso ao barco. 
Tempo livre e/ou animação. Navegação até Coblenza. 
Alojamento a bordo. 
Dia 5º Coblenza (Koblenz)/Rüdesheim 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Coblenza. cidade fundada pelos roma-
nos e situada na confluência dos rios Mosela e Reno. 
Na igreja de São Castor foi negociada pelos descenden-
tes de Carlos Magno a divisão do Império. Foi possessão 

do príncipe eleito de Tréveris e um importante centro 
econômico do Reno na Idade Média. Existem numero-
sas igrejas, destacando-se a de Nossa Senhora, na 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 Schängelbrunnen. Do 
outro lado do Reno e em frente à foz do rio Mosela 
ergue-se a imponente fortaleza de Ehrenbreitstein. 
Regresso ao barco. Continuamos a navegação disfru-
tando da impressionante paisagem que nos oferece o 
Vale de Loreley, com seus castelos em ambas as mar-
gens do Reno. Chegada em Rüdesheim. Tempo livre 
e/ou animação. Alojamento a bordo. 
Dia 6º Rüdesheim/Maguncia (Mainz) 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Rüdesheim, cidade que deve sua fama 
em todo o mundo ao cultivo da videira. Conta com um 
Museu de Instrumentos Musicais e a famosa Drosselgas-
se, onde os turistas e moradores se reúnem para degus-
tar o bom vinho da região. Sobre a cidade e a beira de 
Niederwald se encontra o famoso monumento de Ger-
mânia, que comemora a unificação da Alemanha sob o 
Imperador Guilherme I. Regresso ao barco. Navegação. 
Chegada depois do meio dia a Maguncia, capital do 
Estado de Renânia Palatinado, sede bispal e pátria de 
Gutenberg. Em sua catedral, uma das três pérolas româ-
nicas do Reno, se coroaram nos séculos XI e XII sete 
imperadores, e seu arcebispo foi Chanceler do Sacro 
Império. Além disso, temos que destacar o Palácio Bispal 
e a Igreja de São Estevão. Realizaremos uma visita a pé. 
Tempo livre e/ou animação. Alojamento a bordo. 
Dia 7º Maguncia (Mainz)/Worms - 
*Heidelberg/Espira (Speyer) 
• Domingo • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Worms. Traslado em ônibus ao centro para 
realizar a visita a pé desta cidade de grande legado his-
tórico medieval, onde se destaca a Catedral. (*). Tempo 
livre. Retorno ao ônibus diretamente a Spira (Speyer), 
jóia medieval com sua histórica Catedral (S. XI) que foi 
nomeada pela UNESCO como Patrimônio da Humani-
dade. Jantar de despedida e festa a bordo. Alojamento 
a bordo. (Navegação noturna). 
*Possibilidade de realizar a visita opcional de ônibus a 
Heidelberg, sobre o rio Neckar (afluente), caracterizada 
por seu ambiente universitário, seu Castelo semides-
truído, sua romântica ponte de pedra e o ambiente ani-
mado de suas ruas para pedestres (almoço ou piqueni-
que incluído). O ônibus regressa diretamente a Spira. 

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

Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 8 DÍAS/7n de Crucero en Pensión Completa

Datas de Cruzeiro Versão
Deck Principal 

  Cabine “B2”
Deck Principal 

  Cabine “B1”
Deck Superior 

  Cabine “A”

Maio 18 A 1.500 1.585 1.750
Maio 25 B 1.535 1.620 1.780
Junho 1 A 1.535 1.620 1.780
Junho 8 B 1.510 1.600 1.760
Junho 15 A 1.510 1.600 1.760
Junho 22 B 1.510 1.600 1.760
Junho 29 A 1.510 1.600 1.760
Julho 6 B 1.395 1.480 1.640
Julho 13 A 1.395 1.480 1.640
Julho 20 B 1.395 1.480 1.640
Julho 27 A 1.395 1.480 1.640
Agosto 3 B 1.565 1.650 1.815
Agosto 10 A 1.460 1.545 1.580
Agosto 17 B 1.460 1.545 1.705
Agosto 24 A 1.460 1.545 1.705
Agosto 31 B 1.460 1.545 1.705
Setembro 7 A 1.460 1.545 1.705
Setembro 14 B 1.460 1.545 1.705
Setembro 21 A 1.460 1.545 1.705
Setembro 28 B 1.395 1.480 1.640
Outubro 5 A 1.395 1.480 1.640
Outubro 12 B 1.395 1.480 1.640

- Pacote de bebidas nas refeições (almoços/jantares) ..... 115 €   - Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ....................... 250 €
- Taxas portuárias/cidades ...…........ 90 €           n Triple n Individual n Suite n Minisuite: rogamos consultar preços

Versão A:  DÜSSELDORF/ESTRASBURGO (8 dias/7n) 
2020 Datas de saída: Maio 18; Junho 1, 15 e 29; Julho 13 e 17; Agosto 10 e 24; Setembro 7 e 21; Outubro 5

Versão B:  ESTRASBURGO/DÜSSELDORF (8 dias/7n) 
2020 Datas de saída: Maio 25; Junho 8 e 22; Julho 6 e 20; Agosto 3, 17 e 31; Setembro 14 e 28; Outubro 12 

- Nas datas do itinerário da Versão B, se realizará o programa ao inverso. Ver itinerário fluvial e horário acima. 
- Mais informações da rota fluvial, mapa, opcionais, etc., ver nas páginas 32/37 Catálogo Cruzeiros América Latina 2019.
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Pensão Completa (a bordo) 
+ 6 visitas a pé incluídas

E Entrada

S Loja de presentes

R Recepção

SA Sauna/Solarium

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 / SOLARIUM

Salão panorãmico

Restaurante
Cozinha

Motores Tripulação

Tripulação

(Plano de orientação)

INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoria fluvial: •••• 

n Ano de construção: 1995 

n Última renovação: 2019 

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 

n Elevador/Cadeira mecânica: Não/Sim

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 
seleção de menus diários (serviço Buffet). Designa-
ção permanente de mesa no restaurante. Alguns 
jantares serão servidos. Café e chá gratuito depois 
das refeições. Guias acompanhantes e locais, ani-
mação, tudo em espanhol e músico a bordo. Servi-
ço de lavanderia (será cobrado em conta). 

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

l  Idioma a bordo 
Espanhol e multilíngue. 

l  Gorjetas 
Não estão incluídas. A Cia de Navegação aconselha 
dar 6/8 € por pessoa/dia de Cruzeiro.

Fretado com EXCLUSIVIDADE por

14

Cruzeiro pelas Margens do MOSELA e 
Castelos do RENO ROMÂNTICO II

AVANCE 2020

M.S. SWISS CRYSTAL 4• (o similar) 

Saídas aos DOMINGOS (2 Agosto a 13 Setembro 2020)

8 dias/7 noites desde ………… 1.500 €

BRASIL



Agosto 2* – Versão Especial (7d/6n)  

Dia 1º Amsterdã, Dia 2º Nijmegen, 
Dia 3º Düsseldorf/Colônia, 

Dia 4º Coblenza/Cochem, Dia 5º Cochem, 
Dia 6º Bernkastel/Tréveris, Dia 7º Tréveris 

Pedimos solicitar itinerário detalhado

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

Versão A:  TRÉVERIS/ESTRASBURGO 

Dia                 Ciudad        Chegada       Saída 
Domingo                Tréveris        embarque 18,00 

Segunda-feira         Tréveris                    ––                 20,30 

Terça-feira              Bernkastel             03,00               13,00 
                            Cochem                 22,00                 –– 

Quarta-feira           Cochem                   ––                 16,00 
                            Coblenza               23,30                 –– 

Quinta-feira            Coblenza                 ––                 13,30 
                            Rüdesheim            20,30                 –– 

Sexta-feira             Rüdesheim               ––                 13,00 
                            Maguncia              15,30               23,59 

Sábado                  Maguncia                ––                 01,00 
                            Espira                    09,00               20,00 

Domingo                Estrasburgo desembarque 09,00

Versão B:  ESTRASBURGO/TRÉVERIS 
Dia                 Cidade         Chegada       Saída 
Domingo               Estrasburgo   embarque 18,00 

Segunda-feira        Estrasburgo              ––                 21,00 

Terça-feira             Espira                     06,00               19,00 

Quarta-feira           Maguncia              06,30               19,30 
                           Rüdesheim             15,30                 –– 

Quinta-feira           Rüdesheim               ––                 09,30 
                           Coblenza               13,30                 –– 

Sexta-feira             Coblenza                  ––                  0100 
                           Cochem                 08,00               16,00 
                           Bernkastel              23,30                 –– 

Sábado                 Bernkastel                ––                 13,30 
                           Tréveris                  20,30                 –– 

Domingo               Tréveris        desembarque 09,00

Dia 1º Tréveris 
• Domingo • Jantar a bordo. 
Embarque no porto fluvial a partir das 18.00 horas. 
Tempo livre e/ou animação. Alojamento a bordo. 

Dia 2º Tréveris 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Tempo livre pela manhã em Tréveris. Opcionalmente 
se pode realizar a visita da cidade, uma das primeiras 
fundações romanas às margens do Reno e Mosela, 
junto a Coblenza, Bonn e Colônia. Dentre todas as 
construções da cidade, destaca-se a imponente Porta 
Nigra, construída no séc. II d.C. Sede bispal, na Sagrada 
Capela da Catedral está depositado o relicário da Santa 
Túnica. Abriu sua primeira universidade no séc. XV. 
Atualmente, Tréveris segue sendo uma importante cida-
de religiosa, administrativa e universitária, cheia de vida 
onde desfrutar da gastronomia da região. Imprescindí-
vel passear pela Praça do Mercado Principal e visitar a 
farmácia mais antiga da Alemanha a Löwen Aphoteke, 
do séc. XIII. Almoço a bordo. Tempo livre pela tarde. 
(Possibilidade de visitar opcionalmente Luxemburgo). 
O Grande Ducado de Luxemburgo é um pequeno país 
localizado entre Alemanha, França e Bélgica. Para des-
cobrí-lo, iremos de ônibus à cidade de Luxemburgo e 
visitaremos a pé o centro histórico da cidade em que 
se destaca o Palácio Ducal, a Catedral e a Ponte de 
Adolfo. Continuaremos de ônibus até chegar ao povoa-
do de Echternach onde o famoso escritor Victor Hugo 
se inspirou para algumas de suas obras mais famosas. 
Tempo livre e retorno ao barco de ônibus. Drink de 
boas-vindas e apresentação da tripulação. Alojamento 
a bordo. Navegação noturna. 

Dia 3º Bernkastel/Cochem 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Bernkastel de madrugada. À hora indicada, 
visita a pé deste interessante povoado. Favorecida pela 
orografia e clima desta área, sabem manter desde suas 
origens antigas uma forte economia baseada no cultivo 

dos vinhedos e produção de vinhos. Em 1291 a cidade 
conseguiu seus próprios direitos e levantou uma grande 
fortaleza de defesa “Landshut” e que até hoje se con-
servam seus restos e de onde se podem desfrutar de 
esplendidas vistas. Linda vila medieval com ruas de 
paralelepípedos e casas típicas de entramado de madei-
ra, ainda hoje sob a proteção de sua torre de vigia 
anexa à igreja de San Miguel. Nesta localidade você 
poderá encontrar o “milagroso” vinho chamado Doc-
tor. Regresso ao barco. Navegação à tarde, nossa equi-
pe a bordo nos deleitará com diferentes atividades até 
nossa chegada a Cochem. Alojamento a bordo. 

Dia 4º Cochem/Coblenza (Koblenz) 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Cochem, “burgo” medieval que ao pé 
do majestoso Castelo Imperial (Reichburg) preserva 
como nenhum outro seu importante passado germâ-
nico. Visita a pé e tempo livre com possibilidade de reali-
zar, opcionalmente, uma degustação de vinhos. Depois 
do almoço a bordo, possibilidade de realizar opcional-
mente, uma visita ao bunker da cidade. Regresso ao 
barco. Navegação pelo rio Mosela. Chegada a Coblen-
za. Alojamento a bordo. 

Dia 5º Coblenza (Koblenz)/Rüdesheim 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Coblenza. cidade fundada pelos roma-
nos, situada na confluência dos rios Mosela e Reno. Em 
sua igreja de S. Castor se negociou - por parte dos des-
cendentes de Carlo Magno – a divisão do Império. Foi 
posse do príncipe eleito de Tréveris e um importante 
centro econômico do Reno na Idade Média. Possui 
numerosas igrejas, destacando a de Nossa Senhora, na 
qual se mescla o românico, gótico e o barroco. No pátio 
da Prefeitura, que é o antigo colégio dos jesuítas, se 
encontra o símbolo da cidade: o Schängelbrunnen. Do 
outro lado do Reno e frente a desembocadura do 
Mosela se eleva a imponente fortaleza de Ehrenbreits-
tein. Regresso ao barco. Continuamos a navegação des-

frutando da impressionante paisagem que nos oferece 
o Vale de Loreley, com seus castelos em ambas margens 
do Reno. Chegada a Rüdesheim. Tempo livre e/ou ani-
mação. Alojamento a bordo. 

Dia 6º Rüdesheim/Maguncia (Mainz) 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Rüdesheim, que deve sua fama em todo 
o mundo ao cultivo de uvas. Conta com um Museu de 
Instrumentos Musicais e a famosa Drosselgasse, onde 
turistas e moradores se encontram para saborear o bom 
vinho da região. Sobre a cidade e a beira do Niederwald 
se encontra o famoso monumento da Germânia, que 
comemora a unificação alemã sob o imperador Guil-
herme. Retorno ao barco. Navegação. Chegada depois 
do meio dia a Maguncia, Capital do estado de Rena-
nia-Paltinado, sede bispal e patria de Gutemberg. Em 
sua Catedral, uma das “Três Pérolas do Reno” de estilo 
Românico, se coroaram nos séculos XI e XII sete impe-
radores e seu arcebispo foi Chanceler do Sacro Império 
Romano. Além disso, temos que destacar o Palacio Bis-
pal e a Igreja de São Estevão. Realizaremos uma visita 
a pé. Tempo livre e/ou animação. Alojamento a bordo 
(navegação noturna). 

Dia 7º Espira (Speyer) –*Heidelberg– 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Chegada a primeira hora da manhã a Espira. Visita a 
pé da cidade, jóia do medieval com sua histórica Cate-
dral (S. XI) nominada pela UNESCO como Patrimônio 
da Humanidade. Tempo livre.  
*Excursão opcional em 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 ambiente animado de 
suas ruas de pedestres (almoço ou pic-nic incluído). 
Regresso de ônibus a Espira. (Nota: Os passageiros que 
realizam a excursão opcional de Heidelberg realizam a 
visita a pé ao retornar). Cocktail e jantar de despedida. 
Alojamento a bordo. (Navegação noturna). 

Dia 8º Estrasburgo 
• Domingo • Café da manhã a bordo. 
Chegaremos pela manhã ao porto fluvial de Estrasbur-
go (Capital da Alsacia-Francesa) Desembarque às 09.00 
horas aprox. Possibilidade de realizar opcionalmente a 
visita da cidade. 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”

Agosto 2 Especial 1.395 1.500 1.555

Agosto 9 B 1.675 1.780 1.945

Agosto 16 A 1.620 1.730 1.890

Agosto 23 B 1.500 1.610 1.770

Agosto 30 A 1.500 1.730 1.890

Septiembre 6 B 1.500 1.780 1.890

Septiembre 13 A 1.500 1.610 1.770

- Pacote de bebidas nas refeições (almoços/jantares) ..... 115 €   - Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ....................... 250 €

- Taxas portuárias/cidades ...........…....................... 75 €  n Triple n Individual n Minisuite: rogamos consultar preços

PORTA NIGRA - TRÉVERIS 
(SEDE DEA ROMA/GERMANICA)

15 AVANCE 2020

Versão A:  TRÉVERIS/ESTRASBURGO (8 dias/7n) 
2020 Datas de saída: 

Agosto 2*, 16 e 30; Setembro 13

Versão A:  TRÉVERIS/ESTRASBURGO (8 días/7n)

Versão B:  ESTRASBURGO/TRÉVERIS (8 dias/7n) 
2020 Datas de saída: 

Agosto 9 e 23; Setembro 6 

Nas datas do itinerário da Versão B, se realizará o programa 
ao inverso. Ver itinerário fluvial e horário acima.

- Mais informações da rota fluvial, mapa, opcionais, etc., ver nas páginas 38/41 Catálogo Cruzeiros América Latina 2019.
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Pensão Completa (a bordo) + Visitas: Panorâmica de Moscou e do Kremlin, panorâmica de Uglich e Igreja de São Dimitri, Panorâmica de 
Yaroslavl, Monastério de São Cirilo do Lago Branco (Goritsy), do Museu de Arquitetura de Madeira ao ar livre (Kizhi), parada ecológica em 
Mandroga, panorâmica de São Petersburgo, Museu do Hermitage e Fortaleza de Pedro e Paulo + Programa diário de atividades a bordo.

Grande Cruzeiro da RÚSSIA

INFORMAÇÃO GERAL 
n Projeto: 301 

n Categoria fluvial: ••••S 

n Última renovação: 2018 

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 media: 13,7 nudos (25,5 km/h)

l  Serviços incluídos a bordo 
Regime alimentar de pensão completa (cozin-
ha russa), segundo o programa se inclui agua 
mineral  (jarra) e um refrigerante, uma cerveja 
ou copo de vinho no jantar, coquetel de boas 
vindas; jantar especial do Capitão; visitas e 
excursões indicadas no itinerário (em ônibus 
modernos e com ar condicionado em Moscou 
e São Petersburgo, em outros portos são mais 
modestos), com guia local de língua espanhola 
em Moscou e São Petersburgo, e tradução 
simultânea no resto das cidades; equipe pró-
pria de animação hispânico/russo; programa 
diário de atividades e/ou entretenimento a 
bordo; música ao vivo algumas noites; guias 
acompanhantes da Politours durante todo o 
percurso; conferências a bordo, comentários 
sobre política, economia e história; aula de 
canto e idioma russo; assistência de guias nos 
aeroportos e portos; seguro de viagem, bolsa 
da Politours, guia de bolso, etc. 

l  Idioma / Moeda a bordo 
Espanhol e multilíngue / Rublo. 

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

l  Gorjetas 
Não estão incluídas. A Cia de Navegação acon-
selha a dar 5/7 euros por pessoa/dia de cruzeiro.

M.S. KONSTANTIN FEDIN 4•S 

Fretado com EXCLUSIVIDADE por

Saídas de 11 de Maio a 24 de Setembro 2020

11/12 dias-10/11 noites desde …… 1.770 €

MS Konstantin Fedin, totalmente reformado em 
2017/18. A capacidade de passageiros foi reduzida de 
250 a 212, dotando esta embarcação de um novo 
padrão de navegação russa. Embora o aspecto exte-
rior permaneça o mesmo, o interior foi completamen-
te reformado, bares, restaurante, sala de conferencias, 
loja, lavanderia e sala médica.

Possui 116 cabines distribuídas em quatro decks, 
todas elas completamente reformadas, modernas e 
cômodas, todas exteriores com amplas janelas pano-
râmicas, exceto cabines dbl/tpl no deck inferior (olho 
de boi). Todas as cabines estão equipadas com ar con-
dicionado, TV de tela plana, banheiro privado com 
ducha e WC, secador de cabelo e cofre.

- 40 cabines stantard twin (2 camas baixas separadas) 
- 24 cabines deluxe twin (2 camas baixas separadas) 
- 16 cabines deluxe dbl (2 camas baixas juntas ou 

separadas) 
- 6 cabines suite (2 camas baixas juntas ou separadas) 
- 10 cabines standard dpl/tpl (3 camas baixas separadas) 
- 20 cabines individuales
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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.

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                       ––               19,00 

  4º       Mandroga                              12,30             17,00 

  5º       Kizhi (Lago Onega)                08,00             12,00 

  6º       Goritsy                                   13,00             16,00 

  7º       Yaroslavl                                11,00             14,00 

  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, almoço 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 2.235 m de longitude dominam o Rio Moskova e a Praça 
Vermelha. Edificado entre os séculos XII e XV, é um magní-
fico reflexo das diferentes etapas da arte russa. Visitaremos 
o interior do recinto, admiraremos a “Campana Zarina” e 
o “Canhão Zar” e alguma de suas mais célebres igrejas e 
catedrais. Na tarde do terceiro dia começaremos a navega-

ção. Coquetel de boas vindas e apresentação da tripulação. 
Noite a bordo. (Poderão contratar as seguintes excursões 
opcionais: Galeria Nacional de Arte “Tretiakov” e Moscou 
à noite + Metro). 

Dia 4º Uglich 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Chegada e visita panorâmica a pé de Uglich, é uma cida-
de que pertence ao Oblast de Yaroslavl, é parte do Anel de 
Ouro da Rússia, constituído por diversas cidades principais, 
situadas em torno da capital Russa. 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 subi-
da ao trono da família Románov. No lugar onde foi desco-
berto o corpo se construiu a igreja de São Dimitri Ensan-
guentado a qual visitaremos, assim como a Catedral da 
Ressurreição. Continuação da viagem. 

Dia 5º Yaroslavl 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Visita panorâmica de Yaroslavl, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, percorreremos o centro urbano, 
com numerosos edifícios da época e tempo livre em um 
mercado local. Visita exterior da Igreja do Profeta Elias e 
visita 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.

Versão A:  MOSCOU/SÃO PETERSBURGO (12 dias/11n) 
2020 Datas de saída: Maio 21; Junho 11; Julho 2 e 23; Agosto 13; Setembro 3

Versão B:  SÃO PETERSBURGO/MOSCOU (11 dias/10n) 
2020 Datas de saída: Maio 11; Junho 1 e 22; Julho 13; Agosto 3 e 24; Setembro 14 

- Nas datas do itinerário da Versão B, se realizará o programa ao inverso. Ver itinerário fluvial e horário acima. Solicitar itinerário de ambos. 
- Mais informações da rota fluvial, mapa, opcionais, etc., ver nas páginas 52/57 Catálogo Cruzeiros América Latina 2019.

Dia 6º Goritsy 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Chegada a Goritsy. Uma vez ali, tomaremos um ônibus 
local no pequeno cais e nos dirigiremos através de um breve 
tour por uma paisagem de singular beleza, entre bosques 
de pinheiros, lagos e prados que conduzem até as impo-
nentes muralhas do monastério, a margem do lago que lhe 
dá o nome. O Monastério de São Cirilo do Lago Branco 
(Kirilov Belozerski), é o maior e mais antigo da Rússia. Edi-
ficado no século XIV, se trata de um dos centros de pere-
grinação mais importantes 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 a 11º São Petersburgo  
• Café da manhã e jantar a bordo do barco, almoço na 
cidade. 
Durante a estadia em São Petersburgo se realizará a visita 
panorâmica da cidade, incluindo a Fortaleza de São Pedro 
e São Paulo totalmente guiada em espanhol, fazendo con-
tato ideal com a cidade, seu centro histórico e seus principais 
monumentos. São Petersburgo, declarada Patrimônio Mun-
dial da Humanidade pela UNESCO, é conhecida como a 
“Veneza do Norte” devido a seus canais, ilhas e pontes cons-
truídas para drenar o terreno e aproveitar o caudaloso 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.  (Poderão con-
tratar as seguintes excursões opcionais: Palácio de Pushkin, 
passeio de barco pelos rios e canais, show de folclore e São 
Petersburgo à noite. Durante sua estadia em São Petersburgo 
os almoços estão previstos a serem 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 Penão Completa

Datas de 
Cruzeiro

Versão
Deck Inferior  

(12 m2, ojo de buey) 

uso Triple     uso Doble

Deck Superior 
Standard Twin  

(12 m2)

Deck Principal 
Deluxe Twin  

(13,5 m2)

Deck Lanchas 
Deluxe Dupla  

(14,5 m2)

Maio 11 “B” 11 dias 1.880 1.985 2.040 2.255 2.475
Maio 21 “A” 12 dias 1.998 2.105 2.160 2.375 2.590
Junho 1 “B” 11 dias 2.050 2.160 2.215 2.430 2.645
Junho 11 “A” 12 dias 2.050 2.160 2.215 2.430 2.645
Junho 22 “B” 11 dias 2.050 2.160 2.215 2.430 2.645
Julho 2 “A” 12 dias 1.770 1.880 1.935 2.150 2.365
Julho 13 “B” 11 dias 1.770 1.880 1.935 2.150 2.365
Julho 23 “A” 12 dias 1.770 1.880 1.935 2.150 2.365
Agosto 3 “B” 11 dias 2.050 2.160 2.215 2.430 2.645
Agosto 13 “A” 12 dias 1.935 2.040 2.095 2.310 2.525
Agosto 24 “B” 11 dias 1.845 1.955 2.010 2.225 2.440
Setembro 3 “A” 12 dias 2.050 2.160 2.215 2.430 2.645
Setembro 14 “B” 11 dias 1.998 2.105 2.160 2.375 2.590
Setembro 24 14 dias (*) 2.310 2.420 2.475 2.690 3.015
Taxas portuárias, favor consultar.                                                                              n Individual: preço único 1.790 €

 (*) Versão especial 14 dias/13n (24.9/7.10) Grande Volga: de Moscou a Astracã. Rogamos solicitar itinerário detalhado.

SÃO CIRILO DO LAGO BRANCO
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Boat Deck (Lanchas)

Upper Deck (Superior)

Main Deck (Principal)

Lower Deck (Inferior)

Pensão Completa (a bordo) + Visitas: Panorâmica e Monastério de Laura Kyvo-Pecherska em Kiev; 
Panorâmica, Museu da Gloria Cossaca e espetáculo de cavalos cossacos em Zaporizhia; Minicruzeiro 
pelo Delta do Rio Dnieper em Kerson; Visita artística de Odessa; Panorâmica de Dnipropetrovsk; 
Panorâmica de Kremenchuk.

Grande Cruzeiro da UCRANIA

INFORMAÇÃO GERAL 
n Projeto: 301 (S.1) 

n Categoria fluvial: ••• 

n Tonelagem: 4.385 t 

n Comprimento: 129,2 m 

n Largura: 16,70 m 

n Calado: 2,90 m 

n Motores: 3 x 736 kVt 

n Voltagem: 220 V 

n Velocidade media: 14,2 nudos (26,3 km/h) 

n Elevador/Cadeira mecânica: Não

l  Serviços incluídos a bordo 
Regime alimentar de pensão completa (cozinha 
ucraniana), café da manhã Buffet, almoços e jan-
tares servidos, segundo o programa (não se inclui 
nenhum tipo de bebida); coquetel de boas vindas; 
jantar especial do Capitão; visitas e excursões indi-
cadas no itinerário em ônibus (modernos e com ar 
condicionado em Kiev e Odessa, em outros portos 
são mais modestos), com guia local de língua 
espanhola em Kiev e Odessa, e tradução simultâ-
nea no resto das cidades; programa diário de ati-
vidades e/ou entretenimento a bordo; música ao 
vivo algumas noites; guia acompanhante da Poli-
tours durante todo 
o percurso; confe-
rências a bordo, 
comentários sobre 
política, economia 
e historia; aula de 
canto e idioma 
ucraniano; assis-
tência de guias e 
tripulação em 
aeroportos e por-
tos; seguro de 
viagem, bolsa Politours, guia de 
bolso…. 

l  Cartões de crédito 
Se aceitam em Kiev e Odesa. 

l  Idioma a bordo 
Espanhol e multilíngue. 

l  Gorjetas 
Não estão incluídas. A Cia de Navegação acon-
selha dar 5/7 euros por pessoa/dia de cruzeiro.

M.S. PRINCESA DO DNIÉPER 3• 

Fretado com EXCLUSIVIDADE por

Saídas de 18 de Maio a 19 de Setembro 2020

12/13 dias-11/12 noites desde …… 1.285 €
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Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está su-
jeito a eventuais trocas por causas técnicas e/ou força maior.

Versão:  KIEV / KIEV 
Dia    Cidade                      Chegada      Saída 
  1º       Kiev                      embarque 16,00 
  2º       Kiev                                          ––               18,00 
  3º       Navegação                               ––                  –– 
  4º       Zaporizhia                              09,00             17,00 
  5º       Kherson                                 08,00             14,00 
  6º       Vilkovo                                   09,00             16,00 
  7º       Odesa                                    09,00               –– 
  8º       Odesa                                       ––                  –– 
  9º       Odesa                                       ––               10,00 
  10º     Dnipropetrovsk                      16,00             24,00 
  11º     Kremenchuk                           15,00             19,00 
  12º     Kiev                                        15,00               –– 
  13º     Kiev                                         desembarque 10,00

Dia 1º Kiev 
• Jantar a bordo. 
Embarque no porto fluvial de Kiev no navio M.S. Princesa 
do Dnieper (ou similar). Cerimônia de boas-vindas a bordo 
com o típico recebimento ucraniano de pão e sal e acom-
panhamento de músicos. Apresentação do capitão e sua 
tripulação. Neste primeiro dia, será realizado o Jantar do 
Capitão. Alojamento a bordo. 

Dia 2º Kiev 
• Pensão completa a bordo. 
De manhã faremos a visita panorâmica desta capital da 
Ucrânia, com mais de 1.500 anos de idade. Vamos desfrutar 
de um tour matinal desta cidade encantadora e histórica, 
com esplêndida arquitetura, antigas catedrais com cúpulas 
douradas e vários parques em ambos os lados do vasto rio 
Dnieper. Visitaremos uma panorâmica da cidade e o Monas-
tério Cave. Opcionalmente a visita à Catedral de Santa Sofia 
e a visita do Museu ao Ar Livre. Alojamento a bordo. 

Dia 3º Navegação 
• Pensão completa a bordo. 
Dia de navegação durante o qual poderá desfrutar de dife-
rentes atividades organizadas a bordo, como aulas de culi-
nária e/ou língua ucraniana. Alojamento a bordo.

Dia 4º Zaporizhia  
• Pensão completa a bordo. 
Chegada a Zaporizhia e visita panorâmica desta cidade fun-
dada em 1770, sendo a capital da região, terra dos cossacos 
ucranianos. Durante o passeio pela cidade, nossos hóspedes 
visitarão o Museu Cossack Glory e veremos a estação hidrelé-
trica Dnieper, a maior na Europa. À tarde assistiremos a um 
Espetáculo de Cavalos Cossacos. Alojamento a bordo. 

Dia 5º Kherson 
• Pensão completa a bordo. 
Kherson é uma das cidades portuárias mais importantes do 
Mar Negro. Fundada em 1778 pelo conde Potemkin por 
ordem direta da czarina russa Catarina, a Grande. Minicru-
zeiro, em outra embarcação, pelo Delta do Rio Dnieper, 
aproveitando o Parque Nacional. Alojamento a bordo. 

Dia 6º Vilkovo 
• Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica de Vilkovo. Esta cidade é conhecida 
como "a Veneza da Ucrânia", uma vez que é cercada por 
água. Visitaremos a Igreja Ortodoxa de São Nicolás. Tam-
bém, um passeio de barco no delta do rio Danúbio. Alo-
jamento a bordo. Navegação noturna.

Versão:  KIEV/KIEV (13 dias/12n) 
2020 Datas de saída: Maio 18 e 30; Junho 11 e 23; Agosto 3, 15 e 27

Dia 7º Odessa 
• Pensão completa a bordo. 
Chegada a Odesa. Visita panorâmica desta cidade consi-
derada como a "Pérola do Mar Negro" por seu estilo arqui-
tetônico italiano e francês, e seu ar mediterrâneo. Foi fun-
dada oficialmente em 1794 como porto naval russo pelo 
espanhol Contra almirante José de Rivas. Durante o passeio, 
visitaremos a famosa escadaria de Potemkin e o passeio 
marítimo. Alojamento a bordo. 
Dia 8º Odessa 
• Pensão completa a bordo. 
Pela manhã realizaremos a visita artística de Odesa. Resto do 
dia livre para descobrir a cidade por conta própria, fazer com-
pras ou contratar excursões opcionais. Alojamento a bordo. 
Dia 9º Odesa/Navegação 
• Pensão completa a bordo. 
Programa de atividades a bordo. Alojamento a bordo e con-
tinuação da viagem. 
Dia 10º Dnipropetrovsk 
• Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica desta cidade, importante centro comer-
cial, industrial e econômico da Ucrânia. Tem um grande 
desenvolvimento tecnológico no campo da metalurgia, 
armamento e construção de máquinas. Também é conhe-
cido como o principal centro aeronáutico do país, incluire-
mos a visita do Museu Aeroespacial. Alojamento a bordo 
e continuação da viagem. 
Dia 11º Kremenchuk 
• Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica a pé de Kremenchuk, cidade que 
adquiriu grande importância comercial tornando-se em 
meados do século XVII uma próspera cidade cossaca. Cele-
braremos o “Dia da Ucrânia" Alojamento a bordo e conti-
nuação da viagem. 
Dia 12º Kiev 
• Pensão completa a bordo. 
Dia livre para descobrir a cidade por conta própria, fazer 
compras ou contratar excursões opcionais. Poderá contratar 
opcionalmente: Atuação do Coro Nacional Ucraniano e visi-
ta de um museu ao ar livre. Alojamento a bordo. 
Dia 13º Kiev 
• Café da manhã a bordo. 
Na hora indicada, desembarque e traslado ao aeroporto.

Preços por pessoa em Cabine Dupla (em euros) 13/12 DIAS de Cruzeiro em Pensão Completa

Datas de 
Cruzeiro

Versão Duração
Deck Inferior 

uso Triplo         uso Duplo
Deck 

Principal
Deck 

Superior

Maio 18 Kiev/Odesa/Kiev 13D/12n 1.285 1.500 1.715 1.825

Maio 30 Kiev/Odesa/Kiev 13D/12n 1.395 1.610 1.825 1.935

Junho 11 Kiev/Odesa/Kiev 13D/12n 1.500 1.715 1.935 2.040

Junho 23 Kiev/Odesa/Kiev 13D/12n 1.395 1.610 1.825 1.935

Agosto 3 Kiev/Odesa/Kiev 13D/12n 1.395 1.610 1.825 1.935

Agosto 15 Kiev/Odesa/Kiev 13D/12n 1.395 1.610 1.825 1.935

Agosto 27 Kiev/Odesa/Kiev 13D/12n 1.285 1.500 1.715 1.825

Setembro 8 Kiev/Odesa/Fetesti 12D/11n 1.350 1.565 1.780 1.890

Setembro 19 Fetesti/Odesa/Kiev 12D/11n 1.350 1.565 1.780 1.890

Outros Decks/Cabines, rogamos consultar. Solicitar itinerários detalhados.

KIEV

ÓPERA - ODESA

COSACOS - ZAPORIZHIA
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- Mais informações da rota fluvial, mapa, opcionais, etc., ver nas páginas 64/67 Catálogo Cruzeiros América Latina 2019.
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Egito Fluvial: Cruzeiro pelo NILO

AVANCE 2020

CROWN PRINCE 5•L CROWN JEWEL 5•L

Saídas SÁBADOS (3 Agosto 2019 a 25 Abril 2020)

8 dias/7 noites desde … 1.240 € 

Fretados parcialmente por

INFORMAÇÃO GERAL (DADOS COMUNS AOS DOIS BARCOS) 
n Categoria fluvial: 5•L     n Comprimento: 72 m     n Largura: 14,5 m    n Calado: 1,55 m    n Camarotes: 80 

l  Instalações: 
Os barcos Crown Jewel e Crown Prince da frota Travcotels são luxuosos cruzeiros de 5 * L que oferecem uma viagem inesquecível: culinária requintada, cozinha sun-
tuosa, belos cenários e um extenso programa de entretenimento a bordo. Contam com um serviço de recepção 24 horas, internet, telefone internacional (com custo 
extra). A piscina e o bar da piscina estão localizados no grande terraço solário, que percorre toda a extensão do barco e encontrará guarda-sóis e espreguiçadeiras para 
seu conforto e relaxamento. Loja de presentes e salão de beleza (aberto apenas em Aswan e Luxor). 

l  Camarotes 
80 cabines de 19m2 divididas em 5 decks: 76 cabines duplas e 4 cabines individuais. 
Todas as cabines têm ar condicionado, TV via satélite, minibar, som, cofre e WC pri-
vativo com chuveiro e secador de cabelo. 

l  Pensão Completa 
O plano de refeições de pensão completa inclui uma bebida de boas vindas à che-
gada; café da manhã, almoço e jantar no restaurante principal; Hora do chá da 
tarde com uma grande variedade de deliciosos bolos e sanduíches no terraço.

Avião Incluído

BRASIL

Deck Solarium

Deck Superior (2)

Deck Nilo

Deck Principal

Deck Superior (1)



HOTÉIS/BARCOS PREVISTOS (OU SIMILARES): 
Cat.    Hotel no Cairo                      Barco Nilo 

“A”
Barceló 4* / 
Pyramids Park 4* Crown Jewel 5•L 

ou 

Crown Prince 5•L 

(ou similares)

“B”
Meridien Pyramids 5* / 
Ramses Hilton 5*

“C”
Conrad 5*L / 
Grand Nile Tower 5*L

Inclui VISITA  
de ABU SIMBEL

Dia 6º Cairo 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Na parte da manhã, faremos a visita panorâmica das 
Pirâmides Qeops, Qefren e Miquerinos. Passeio pelo 
recinto para aproximar-se da Esfinge e a cada uma das 
três pirâmides; opcionalmente poderá entrar para ver 
as câmaras funerárias. Iremos a uma área mais alta para 
contemplar uma impressionante vista panorâmica des-
tas construções que hão sobrevivido ao passar do 
tempo. À tarde possibilidade de realizar a excursão 
opcional a Menfis e Sakkara. Alojamento no hotel. 

Dia 7º Cairo 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Dia livre no Cairo para visitar ao seu prazer a cidade. 
Possibilidade de realizar excursões opcionais que ofe-
recemos em destino como: Dia completo de Cairo, 
Cairo de Noite, etc. Alojamento no hotel. 

Dia 8º Cairo/Madrid 
• Sábado • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aeroporto para sair em 
voo especial com destino Madri. Fim dos serviços.

Dia 1º Madri/Cairo/Luxor 
• Sábado • Jantar frio a bordo. 
Saída em voo especial com destino Luxor. Chegada e 
assistência de nosso pessoal de língua espanhola e trâ-
mites para vistos. Traslado ao barco. Noite a bordo do 
barco. 

Dia 2º Luxor/Esna/Edfu 
• Domingo • Pensão completa a bordoo. 
De manhã cedo visita da Necrópole de Tebas, na mar-
gem oeste do Nilo: Vale dos Reis, Medinet Habu, 
Templo de Deir-El-Bahari (Templo da rainha Hatshep-
sut), terminando no Colosos de Memnon. À tarde visi-
ta ao Templo de Karnak, maravilhosa obra do Egito 
faraônico dedicado a deus Amon Ra e o Templo de 
Luxor, dedicado ao mesmo deus e localizado no centro 
da cidade. Navegação para Esna para cruzar a eclusa. 
Navegação para Edfu, cidade localizada na margem 
ocidental do rio Nilo. Noite a bordo. 

Dia 3º Edfu/Kom Ombo 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Pela manhã visita em charretes do templo de Edfu dedi-
cado ao deus Horus: construído sobre outro templo menor, 

junto a Karnak, o segundo templo em maiores dimensões 
e melhor conservado. Já que durante anos este templo 
esteve enterrado doze metros em baixo da areia do deser-
to. Regresso ao barco e navegação para Kom Ombo. Visita 
do Templo Ptolomaico de Kom Ombo imponente cons-
trução as margens do Nilo, conhecido também como o 
Templo de Sobek e Haroeris. Noite a bordo. 

Dia 4º Kom Ombo/Aswan 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Navegação para Aswan. Chegada. Passeio em faluca 
(típicas embarcações de pescadores) ao redor da Ilha 
Elefantina. Visita da Pedreira de Granito, Obelisco 
Inacabado e a Grande Represa, verdadeira maravilha 
da engenharia técnica e de importância capital para o 
desenvolvimento do Egito. Possibilidade de realizar a 
visita opcional ao Templo de Philae. Noite a bordo. 

Dia 5º Aswan/Cairo 
• Quarta-feira • Café da manhã a bordo. 
Pela manhã bem cedo saída para realizar a excursão a 
Abu Simbel para sua visita. Na hora indicada, traslado 
ao aeroporto para sair em voo doméstico com destino 
ao Cairo. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento. 

8 DIAS/7 noites: CAIRO/ASWAN (barco) + ASWAN/CAIRO (avião) 
2019/2020 Datas SÁBADOS desde MADRID (4 noites Cruzeiro Nilo + 3 noites Cairo)

21 AVANCE 2020

ESFINGE E PIRÁMIDES

ABU SIMBEL

Preços por pessoa desde MADRI em VOO ESPECIAL (em euros, mínimo 2 pessoas)

Saídas 
Sábados

3 Ago/7 Set ‘19 14 Set/23 Nov ‘19 30 Nov/28 Dez ‘19 29 Dez ‘19/27 Fev ‘20 28 Fev/25 Abr ‘20

base quarto 
duplo

supl quarto 
cab indiv

base quarto 
duplo

supl quarto 
cab indiv

base quarto 
duplo

supl quarto 
cab indiv

base quarto 
duplo

supl quarto 
cab indiv

base quarto 
duplo

supl quarto 
cab indiv

Cat. “A” 1.240 320 1.365 425 1.780 535 Consultar Consultar Consultar Consultar

Cat. “B” 1.295 355 1.430 495 1.825 575 Consultar Consultar Consultar Consultar

Cat. “C” 1.395 410 1.535 530 1.935 630 Consultar Consultar Consultar Consultar

Suplementos 
- Excursão Abu Simbel de avião............................................................................................................... 140 
- Taxas de aeroporto ................................................................................................................................ 135 
- Visto de Egito (tramites de visto com assistência de língua espanhola no aeroporto por parte  

de nosso pessoal em destino) .................................................................................................................. 45 
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde ...... 29 

 Preços Não válidos para Natal, Fim de Ano, etc. Consultar preços a partir de 28 de Dezembro de 2019
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- Mais informações da rota fluvial, mapa, opcionais, etc., ver nas páginas 70/73 Catálogo Cruzeiros América Latina 2019.
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Pensão Completa a bordo (exceto 1 jantar) + visitas de Zadar, Trogir, Split, Korcula e Dubrovnik

Cruzero EXCLUSIVO

Cruzeiro-Iate pelas Ilhas Dálmatas 
Grande Tour da CROÁCIA

M/Y LE CORDEA 4•S

Saídas DOMINGOS 
(de 21 de Junho a 30 de Agosto 2020)

8 dias/7 noites desde ……… 1.500 €

M/Y LE CORDEA IIM/Y LE CORDEA
M/Y Le Cordea se trata de um Iate a motor 
(catalogado como 4 ancoras superior) total-
mente novo que foi lançado em Maio de 
2013. Suas dimensiones são de 37,4 metros 
de comprimento e 8 metros de largura. A 
navegação se realiza a motor, com uma velo-
cidade máxima de 8,5 nós/hora (15,7km/h). 
Com uma capacidade máxima para 36 pes-
soas, todas as suas cabines, situadas em 2 
decks diferentes, são exteriores, com ar con-
dicionado e WC privativo com ducha. A ele-
tricidade a bordo é de 220 V, os plugues 
como na Espanha. Disponível Wi-fi gratuito 
a bordo. 
• 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 res-
taurante principal esta comodamente orga-
nizado e distribuído em 6 mesas para 6 pes-
soas cada uma, sendo sua capacidade 
normal de 36 pessoas e com possibilidade 
de convertê-lo até um máximo 40 pessoas. 
Neste mesmo deck encontra-se o pequeno 
bar-terraço ao ar livre com capacidade de até 
26 pessoas sentadas. 
• Deck Solário: É o deck mais alto do barco, 
dispõe de espreguiçadeiras com colchões 
para o desfrute do sol, e área de relax ou 
descanso. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS (comuns aos dois barcos) M/Y Le Cordea II se trata de um motor-iate 
(catalogado como 5 âncoras luxo) inaugura-
do em Abril de 2019. Suas dimensões são 
de 48 metros de comprimento e 8,60 metros 
de largura. A navegação se realiza a motor, 
com uma velocidade máxima de 8,5 
nós/hora (15,7 km/h). Com uma capacidade 
máxima para 38 pessoas, todas as suas cabi-
nes, situadas em 2 decks diferentes, são 
exteriores, com ar condicionado e WC pri-
vado com ducha. A eletricidade a bordo é 
de 220 V, as tomadas como na Espanha. Dis-
ponível Wi-fi gratuito a bordo.  
• Deck Inferior: 8 cabines de passageiros: 4 
duplas/twins (2 camas separadas que se 
podem juntar), 2 twins (2 camas separadas) e 
2 triplas (cama matrimonial + cama adicional), 
todas com “olho de boi” (não se pode abrir).  
• Deck Principal: 11 cabines de passageiros: 
8 duplas/ twins (2 camas separadas que se 
podem juntar), 2 twins (2 camas separadas), 
todas com janela (não se pode abrir).  
• Deck Superior: Se encontra o restaurante 
principal, comodamente organizado e distri-
buído em 4 mesas para 10 comensais cada 
uma, sendo sua capacidade normal de 40 
pessoas e com possibilidade de converte-lo 
até um máximo de 48 pessoas. Neste 
mesmo deck se encontra o pequeno bar-
Terraço ao ar livre com capacidade de até 26 
pessoas sentadas.  
• Deck Solário: É o deck mais alto do barco, 
dispõe de confortáveis espreguiçadeiras para 
desfrutar o sol, e área de relax ou descanso. 

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 da cabine é feita somente uma vez 
(antes da entrada dos Sres. Clientes).  Reco-
mendamos levar uma toalha de praia. 

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 proibido subi-las a 
bordo pelos Sres. Clientes. O Barco dispõe de 
bebidas que podem consumir e pagar no final 
da viagem com dinheiro, não aceitam cartão 
de crédito, os preços são mais altos que nos 
supermercados, porem razoáveis. 

A Cia. de Navegação se reserva o direito de 
alterar por motivos técnicos o itinerário do 
Cruzeiro com dormidas e / ou ancoradouros 
num porto diferente dos indicados, e até 
mesmo de imobilizar o barco no porto, se cir-
cunstancias de força maior, ou condições 
meteorológicas adversas, assim indicarem, de 
acordo com o Capitão do barco, a mais alta 
autoridade a bordo, que é quem pode tomar 
as medidas e decisões consideradas adequa-
das para salvaguardar a segurança do barco e 
dos passageiros. A Cia. De Navegação se reser-
va o direito de trocar o tipo de barco designa-
do a um Cruzeiro por outro, seja ou não este 
último de sua propriedade. 

A tripulação normalmente consta de 1 Capi-
tão + 1 mecânico + 1 cozinheiro + 3 ajudantes 
que são os encarregados de realizar os serviços 
para o restaurante 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. 

Politours dispõe de um coordenador de lín-
gua espanhola a bordo do barco. 

Devido à inclinação de suas escadas, mesmo 
não sendo muito acentuadas, pode apresentar 
certa dificuldade a pessoas maiores e/ou de 
mobilidade limitada. 

Como última nota queremos deixar claro 
que estes cruzeiros não se podem comparar 
com os barcos grandes, os quais possuem 
outras comodidades. Sobre os que aqui ofe-
recemos, podemos dizer em nossa modesta 
opinião que conta com um conforto muito 
alto, adequado para clientes e viajantes do mar 
conhecedores deste tipo de Iates, já que é a 
melhor maneira de conhecer a natureza e as 
pessoas de um país montanhoso que vive 
sobre suas costas e ilhas. Se existe um lugar 
no mundo ideal para este tipo de viagem sem 
dúvida é a costa Dálmata, já que a calma de 
suas águas e a proximidade de suas centenas 
de ilhas e ilhotas assim indica. Recomendamos 
viajar com pouca bagagem.
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Dia 1º Dubrovnik 
• domingo. 
Apresentação no porto de Dubrovnik. Embarque no 
Cruzeiros Yate M / Y Le Cordea. Visita a pé panorâ-
mica da cidade antiga. Tempo livre. Pernoite a bordo. 

Dia 2º Dubrovnik/Mljet/Korcula 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo). 
Navegação de manhã em direção à ilha de Mljet com 
seu Parque Nacional com mais de 100 km2 e dois lagos 
espetaculares de água salgada. Continuaremos em dire-
ção à ilha de Korcula, considerada cidade natal do 
aventureiro Marco Polo. À tarde faremos um tour 
panorâmico pelo centro histórico com um guia local. 
Pernoite a bordo. 

Dia 3º Korcula/Hvar/Jelsa (Hvar) 
• Terça-feira • café da manhã + almoço + jantar (a bordo). 
De manhã continuaremos nossa navegação até a ilha de 
Hvar. Pernoite a bordo no porto de Jelsa, na ilha de Hvar. 

Dia 4º Ilha de Hvar/Bol/Split 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo). 
Navegação para Bol onde fica o famoso "Zlatni Rat" 
(Cabo de Ouro). Continuaremos navegando 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). 
De manhã vamos navegar em direção a Trogir. Chega-
da e visita panorâmica. Continuação com a nossa 
navegação para Sibenik, bonita cidade costeira da Dal-
mácia. Tempo livre. Pernoite a bordo. 

Dia 6º Sibenik/ 
Ilhas do Parque Nacional de Kornati/Sali 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo). 
Saída para o Parque Nacional de Kornati que tem 
cerca de 140 ilhas e ilhotas. De tarde, chegaremos à 
estreita enseada de Telascica. Pernoite a bordo no porto 
de Sali. 

Dia 7º Sali/Zadar 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo). 
Navegação para o porto de Zadar. Chegada e visita 
panorâmica com guia local. Tempo livre. Pernoite a 
bordo. 

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

Versão A:  DUBROVNIK/ZADAR (8 dias/7n) 
2020 Datas de saída: Junho 21; Julho 5 e 19; Agosto 2, 16 e 30

Dia 1º Zadar 
• Domingo • Jantar a bordo. 
Apresentação no porto de Zadar. Embarcando no cru-
zeiro-iate M / Y Le Cordea. Tempo livre. Pernoite a 
bordo. 

Dia 2º Zadar/PN Ilhas Kornati/Sibenik 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo). 
Pela manhã faremos a visita panorâmica de Zadar 
com guia local. Navegação para o arquipélago do Par-
que Nacional das Ilhas Kornati. De tarde chegaremos 
a Sibenik, uma linda cidade costeira da Dalmácia. Per-
noite a bordo. 

Dia 3º Sibenik/Trogir 
• Terça-feira • café da manhã + almoço + jantar (a bordo). 
Navegaremos em direção à cidade de Trogir. Chegada 
e visita panorâmica a pé. Pernoite a bordo. 

Dia 4º Trogir/Split 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo). 
Navegação para Split. Realizaremos uma parada para 
banhos nas águas do Adriático. Chegada à segunda 
cidade mais importante da Croácia. Tempo livre. Per-
noite a bordo. 

Dia 5º Split/Bol/Jelsa (Hvar) 
• 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 em Bol ou Jelsa. 

Dia 6º Jelsa (Hvar)/Korcula 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar (a bordo). 
Continuaremos nossa navegação em direção à ilha de 
Hvar. Saída para a ilha de Korcula, considerada o berço 
do aventureiro Marco Polo. Visita panorâmica do cen-
tro histórico. Tempo livre. Pernoite a bordo. 

Dia 7º Korcula/Ilha de Mljet/Dubrovnik 
• Sábado • Café da manhã + almoço (a bordo). 
Bem cedo navegação para a ilha de Mljet com o seu 
parque nacional com mais de 100 km2 e de dois espe-
taculares lagos de água salgada. Navegação para 
Dubrovnik. Chegada. À tarde visita panorâmica a pé 
da cidade antiga. Tempo livre. Pernoite a bordo. 

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

Versão B:  ZADAR/DUBROVNIK (8 dias/7n) 
2020 Datas de saída: Junho 28; Julho 12 e 26; Agosto 9 e 23

Também contamos com o barco “Solaris” 
de categoria 4•, previsto para os meses de 
Maio a Junho e Setembro a Outubro. Reali-
zando uma rota similar entre Dubrovnik e 
Split (ou V.V.). 

Rogamos consultar preços e programa. 

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

Saídas Versão Programa
Barco LE CORDEA Barco LE CORDEA II

Deck Inferior Deck Principal Deck Inferior Deck Principal

21 Junho “A” Dubrovnik / Zadar 1.500 1.675 1.715 1.890

28 Junho “B” Zadar / Dubrovnik 1.500 1.675 1.715 1.890

5 Julho “A” Dubrovnik / Zadar 1.565 1.740 1.780 1.955

12 Julho “B” Zadar / Dubrovnik 1.565 1.740 1.780 1.955

19 Julho “A” Dubrovnik / Zadar 1.565 1.740 1.780 1.955

26 Julho “B” Zadar / Dubrovnik 1.565 1.740 1.780 1.955

2 Agosto “A” Dubrovnik / Zadar 1.650 1.825 1.870 2.040

9 Agosto “B” Zadar / Dubrovnik 1.650 1.825 1.870 2.040

16 Agosto “A” Dubrovnik / Zadar 1.650 1.825 1.870 2.040

23 Agosto “B” Zadar / Dubrovnik 1.565 1.740 1.780 1.955

30 Agosto “A” Dubrovnik / Zadar 1.565 1.740 1.780 1.955

- Taxas portuárias / Parques Nacionais (se pagam com dinheiro a bordo, no último dia de viagem) ............ 21 € / 49 € 
- Gorjetas (a pagar a bordo).................................................................................................................................. 35 € 
- Suplemento cabine dupla uso individual ........................................................................................................ + 45 % 
- Avião (desde Espanha, taxas no incluídas) + traslados ............................................. desde 290 € (rogamos consultar)

- Nota: Por razões técnicas operativas, a ordem do percurso pode sofrer modificações.

23 AVANCE 2020

MM//YY  SSOOLLAARRIISS  44••  

(Maio/Junho e Setembro/Outubro)

O barco “Le Cordea II” é de categoria superior 
(5•) e construído em 2019. 

- Deck Solário: Mini piscina e espreguiçadeiras. 
- Deck Superior: Restaurante panorâmico. 
- Deck Principal: 10 cabines exteriores. 
- Deck Inferior: 8 cabines “olho de boi”. 

As rotas e datas de partida serão semelhantes 
às publicadas aqui. Rogamos consultar. 
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LLEE  CCOORRDDEEAA  IIII  55••

 
- Mais informações da rota fluvial, mapa, opcionais, etc., ver nas páginas 76/81 Catálogo Cruzeiros América Latina 2019.
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Pré-lançamento de programação; publicado só na Web, provisional. Valores a reconfirmar: Reservas posteriores a 1 Oct ‘19

INFORMAÇÃO E RESERVAS
Com a garantia de

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

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 2020/2021” como EUROPA. 

”Preços calculados segundo o câmbio actual de 1 Julho 2019 de 1 € = 1,13 $ USA”

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

• Pela garantia que POLITOURS oferece com seus 46 
anos de história, máxima confiança e segurança de uma 
companhia dedicada a organizar Cruzeiros Fluviais em 
exclusividade há 23 anos. 

• Pelo profissionalismo do pessoal da , graças à 
sua longa e intensa experiência navegando pelos rios 
europeus, oferecendo um serviço requintado. 

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

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

• Porque as excursões da  são projetadas e seleciona-
das especialmente, por sua beleza paisagística e sua impor-
tância histórica, para seduzir o viajante. 

• Porque  lhe 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 (questio-
nários de qualidade) superior um 96% de media; sendo esta 
a melhor prova da qualidade destes Cruzeiros .

?
Por que escolher¿
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