
CRUZEIROS
FLUVIAIS

Preços válidos para reservas feitas antes de 31 de dezembro de 2018. (1)Ver condições.

RENO  de Amsterdã à Basiléia

DANÚBIO  de Linz à Budapeste

RÓDANO  Normandia como um todo

SENA  de Lyon à Marselha

VOLGA  de Moscou à São Petersburgo
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Assistência  
a bordo  
e visitas  
turisticas  

em espanhol
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CRUZEIRO “ROMÁNTICO RENO”

Día Porto chegada  saída  
1 COLÔNIA – 18.00 
 Traslado para o porto e embarque

2  MAINZ (Alemanha) 11.00 19.00 
 Visita à cidade

3 ESTRASBURGO (França) 13.00 – 
 Visita à cidade

4 ESTRASBURGO (França) – 14.00 
 Visita à Colmar (opcional)

5  BASEL (Suíça) 09.00 19.30 
 Visita à cidade (opcional) 
 Visita à Lucerna (opcional)

6 BREISACH (Alemanha) 07.30 13.00 
 Visita à Freiburg 

7 ROCHEDO LORELEY – – 
 Navegando pelos castelos do Reno 
 o famoso Rochedo Loreley 
 COBLENÇA 16.00 22.00 
 Visita à Coblenza

8 COLÔNIA (Alemanha) 06.00 
 Desembarque e traslado  
 ao aeroporto.

(1) Reserva antes  
de 31 de dezembro de 2018
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Cruzeiro “Romântico Reno”
Colônia, Breisach, Estrasburgo, Mainz, Coblença...

A-ROSA AQUA                            de Colônia até Coblença
FRETADO

PARCIALMENTE

31 Enero 2018

-300 $ 
POR CABINE

8 dias    á partir de 1.655 $

DESCONTO(1)

-300 $
POR CABINE
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DIA 1. COLÔNIA
Apresentação no porto de Colônia, onde está atracado 
o A-ROSA AQUA. Check in e acomodação no navio, 
tempo livre. Coquetel de boas-vindas e jantar. Noite a 
bordo.

DIA 2. MAINZ
Pensão completa a bordo. Às 11:00 horas, o navio 
A-ROSA AQUA estará atracado em Mainz, uma das 
cidades mais antigas do país, a qual visitaremos a 
pé. Retorno ao navio para o almoço. Tarde livre para 
continuar curtindo a cidade. No final da tarde, partida 
na direção de Estrasburgo. Noite a bordo.

DIA 3. ESTRASBURGO (KHEL) 
Pensão completa a bordo. Navegação de manhã para 
continuar aproveitando as paisagens que nos oferece 
o rio Reno. Às 13:00 horas, chegada a Estrasburgo, 
capital da região da Alsácia. Depois do almoço, 
visita incluída a Estrasburgo, bela cidade, cuja centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Estrasburgo mantém o charme de ser uma 
cidade adaptada ao homem, fácil de andar, com belos 
edifícios românticos cantos e vielas estreitas com belas 
casas esculpida em madeira. Nós destacamos a sua 
magnífica catedral, entre os mais impressionantes do 
mundo. É um autêntico prazer passear pela sua parte 
histórica. Retorno ao navio para o jantar. Depois de 
jantar, se desejar, você pode opcionalmente passear 
pelos canais da cidade. Noite a bordo.

DIA 4. ESTRASBURGO: COLMAR 
Pensão completa a bordo. Nós temos um dia inteiro 
de folga pela frente. Sugerimos que você visite 
(opcionalmente) Colmar, uma bela cidade da Alsácia, 
vamos visitar seu interessante e atraente centro 
histórico. Retornar para o navio. Navegação à tarde em 
direção a Basiléia. Jantar e noite a bordo.

DIA 5. BASILÉIA E LUCERNA
Pensão completa a bordo. Chegada a Basileia às 
08:00 horas. Após o café da manhã, propomos a 
visita de Basileia (opcional): Do navio iremos para 
a Praça da Catedral, coração da cidade, e vamos 
percorrer suas ruas cheias de romantismo. Depois do 
almoço sugerimos que você visite Lucerna; uma das 

cidades mais bonitas da Suíça. Seguindo os passos de 
Guillermo Tell, vamos visitar a parte histórica e vamos 
atravessar uma das pontes de madeira mais antiga do 
mundo, a ponte da capela.

DIA 6. BREISACH: FRIBURGO
Pensão completa a bordo. Na primeira hora de 
chegada ao Breisach. Depois do café da manhã 
visitaremos Freiburg, capital de uma das mais belas 
regiões da Europa (Floresta Negra). Volte para o navio. 
Almoço a bordo. Tarde de navegação durante o qual 
você pode apreciar as maravilhosas vistas do Reno 
enquanto toma um café no terraço ou desfrutar do 
magnífico spa com vistas do nosso navio A-ROSA.

DIA 7. Rochedo Loreley - COBLENÇA
Pensão completa a bordo. Manhã de navegação por 
o médio Reno. Não perca esse passeio, é um dos a 
mais bela do Reno, chegamos a um dos pontos mais 
impressionante da rota: Rochedo Loreley, enorme 
rocha sólida que aparece na margem direita do Rio. O 
Reno forma nesta parte um "S" perfeito, estreitando 
para correr entre montanhas de 130 m de altura 
nos mostrando em ambos os lados seus magnífico 

"castelos-fortalezas". Depois do almoço Buffet de 
chegada em Coblença. Visite a cidade onde o Reno e o 
Mosela convergem, bem no chamado esquina alemã. 
Jantar e noite a bordo.

DIA 8. COLÔNIA
Buffet de café da manhã. Desembarque e fim da 
viagem e de nossos serviços.

INCLUI 

•  Cruzeiro A-ROSA AQUA, pensão completa a bordo. 
Café da manhã, almoço e jantar em excelentes bu-
ffets. Incluindo água mineral.

•  Pensão completa "Plus": Snack ao meio-dia no dia 
do embarque. Durante a estadia no navio oferecemos 
às 15:00, café e chá acompanhado de bolos. Água 
mineral na cabine: 1 garrafa por pessoa na chegada.

•  Acomodação em cabines duplas com 2 camas e 
banheiro. 

•  Maleteiros: para embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•  Excursões em espanhol: 
Passeio a pé de Mainz.  
Visão geral de Strasburg. 
Visita de Freiburg. 
Visite a pé de Coblença.

Itinerário nº 1: Colónia, Mainz, Estrasburgo, Basileia, Lucerna, Friburgo, Colmar, Loreley, Coblença

Descontos de venda antecipada

•    Reservas antes de 31 de dezembro de 2018 

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  datas com caixa   
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Restante das datas, reservando 
60 dias antes da saída 

•  Outros descontos:

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas
• 5% de desconto para casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível. Os 
descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados.

-300$ 
POR CABINE

NOTAS

O preço não inclui: Portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pes-
soa e dia), telefone e outras despesas não especificadas como 
incluído no itinerário.

Em caso de inundações ou diminuições imprevistas do rio ou 
de outro evento de força maior, o comandante pode ser visto 
forçada a modificar o programa e a rota por razões de segu-
rança, os horários indicados são aproximados.

PREÇOS POR PESSOA   cabine dupla em  $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Duplo exterior Duplo exterior com varanda com varanda

Abril   27        1.655 2.035 2.340 2.390

Maio 11   19     26 1.740 2.130 2.410 2.510

Junho   2     16   23 1.740 2.130 2.410 2.510

Setembro   8    1.705 2.095 2.390 2.450

Setembro 15    22    29 1.655 2.035 2.340 2.390

Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Na categoria S.
De 2 a 12 anos incluídos, compartilhando uma cabine com um adulto. 20% de desconto.
Não há cabines individuais. Duplo deve ser usado como um único uso, o suplemento é de 80%.

Desconto de cabine tripla: 10% por pessoa no preço da cabine S.

Impostos e taxas portuárias: US $ 150.

31 Enero 2018

-300 $ 
POR CABINE

 Navegamos pelo maior rio 
da Alemanha, o Reno
O Reno nos mostra como ao longo de seu 
percurso se configura a paisagem de 4 países. O 
Grande Reno em estado puro com sua grande 
beleza e as grandes cidades renanas à seus pés: 
Basiléia, Estrasburgo, Colônia, Amsterdã...

•  Colônia entusiasma com seu espirito aberto e 
sua atrativa arquitetura moderna na ribera do 
Reno.

•  Rochedo Loreley. Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO.

•  Lucerna. Uma das cidades mais belas da Suiça, 
com um belo casto histórico e uma das pontes 
de madeira mais antiga do mundo.

•  Breisach. Para gourmets sem dúvida vale a 
pena: visite a loja de champagne Geldermann 
na rua am Schlossberg 1 com o seu Miroslav 
Bukai tradiçao de mais de 170 anos.
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A-ROSA AQUA                          de Amsterdã à Basiléia

GRANDE CRUZEIRO PELO RENO I

Dia Porto chegada  saída 

1 AMSTERDÃ (Holanda) – – 
 Translado para o porto e embarque 
 Canais e bairro vermelho (opcional)

2 AMSTERDÃ (Holanda) –  13.00 
 Tour panorâmico de Amsterdã

3 COLÔNIA (Alemanha) 14.00  23.00 
 Visita panorâmica de Colônia

4 COBLENÇA (Alemanha) 08.00  12.00 
 Visita panorâmica de Coblença 
 Rochedo Loreley 
 RUDESHEIM 20.00 – 
 Visita à cidade

5 RUDESHEIM (Alemanha) – 02.00 
 MANNHEIM (Alemanha) 10.30 14.00 
 Visita à Heidelberg (opcional)
 SPEYER (Alemanha) 18.30 19.00

6 ESTRASBURGO (Kehl Alemanha) 09.00  – 
 Visita panorâmica à cidade 
 Baden-Baden (opcional)

7 ESTRASBURGO (Kehl Alemanha) –  01.00

 BREISACH (Alemanha) 09.00  19.00 
 Visita à Freiburg (opcional) 
 Visita à Colmar (opcional)

8 BASILEA (Suíça) 06.00 
 Desembarque e traslado 
 ao aeroporto

(1) Reserva antes  
de 31 de dezembro de 2018

Grande Cruzeiro pelo Reno I
Amsterdã, Colônia, Rudesheim, Coblença, Strasburg, Basiléia...

Amsterdã

Colônia

Coblença

Breisach

Speyer

Mannheim

Basileia
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Loreley
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HOLANDA
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FRETAMENTO

EXCLUSIVO DESCONTO(1)

-485$
POR CABINE

Assistência  
a bordo  
e visitas  

turisticas  
em espanhol

8 dias    á partir de 1.655 $
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DIA 1. AMSTERDÃ
Apresentação no porto de Amsterdã, onde estará 
atracado o A-ROSA AQUA. Check in e acomodação no 
navio, tempo livre. Coquetel de boas-vindas e jantar. 
Noite a bordo.

DIA 2. AMSTERDÃ
Pensão completa a bordo. De manhã o navio A-ROSA 
AQUA estará atracado no porto de
Amsterdã. Depois do café da manhã, começaremos 
nossa visita incluída à cidade de Amsterdã. Certamente 
incluem os canais, a cidade velha e a Praça Dam, em 
pleno centro de Amsterdã, rodeado de edifícios dos 
séculos XVI e XVII, entre os quais se destacam a Câmara 
Municipal, o Bairro Judeu ... Retorno ao navio para o 
almoço. Tarde de navegação para Colônia. Jantar e 
entretenimento a bordo.

DIA 3. COLÔNIA
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, nós 
estaremos navegando. Às 14:00 estaremos atracados 
em Colônia. Depois do almoço, você pode fazer uma 
visita incluída a pé pela cidade. Nós vamos passar pela 
parte histórica, onde se encontra os monumentos da 
época dos romanos e igrejas medievais. Vamos visitar a 
Catedral em estilo gótico, considerado uma das maiores 
da Europa. No final da visita, vamos provar um copo da 
cerveja típica de Colónia "Kolsh". Jantar a bordo. Noite 
de navegação.

DIA 4. COBLENÇA-ROCHEDO LORELEY-RUDESHEIM
Quando você acordar, nós estaremos atracados em uma 
das cidades mais emblemáticas da Alemanha. Depois 
um esplêndido buffet de café da manhã, uma visita 
será feita a pé incluída a partir de Coblença, cidade 
onde convergem o Reno e o Mosela, bem no chamado 
esquina alemã. Tempo livre. Almoço buffet. Pela tarde, 
nós vamos navegar através de uma das mais belas 
passagens de Reno. Podemos admirar a famosa rocha 
"Loreley" ou "Sereia do Reno "uma enorme rocha 
sólida que aparece na margem direita do rio. Nessa 
parte, o Reno forma um perfeito "S", estreita e corre 
entre montanhas de 130 m de altura nos mostrando 
lados seus atrativos "castelos fortaleza". Às 20:00, 
chegaremos a Rudesheim, animada e movimentada, a 
capital do vinho. Visita à cidade. Noite à bordo.

DIA 5. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã 
chegaremos em Mannheim, uma cidade localizada na 
foz do Rios Reno e Neckar e que tem o segundo principal 
porto fluvial da Alemanha. Tempo livre para aproveitar 
a sua vontade. Depois do almoço, sugerimos que você 
faça, opcionalmente, a visita de Heidelberg, uma das 
cidades mais bonitas da Alemanha, caracterizado por 
seu ambiente universitário, sua romântica ponte de 
pedra, ruas animadas e, claro, o seu famoso castelo. 
De Heidelberg iremos para Speyer, onde nos espera 
atracado o navio AQUA A-Rosa. Jantar e noite a bordo.

DIA 6. ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN 
Pensão completa a bordo. Quando você acorda 
estaremos ancorados em Kehl, de onde vamos fazer 
a visita incluída à Estrasburgo, linda cidade, cujo 
centro histórico foi declarado Património Mundial pela 
UNESCO. Estrasburgo mantém o charme de ser uma 
cidade feito sob medida para o homem, fácil de andar, 
com belos edifícios, românticos becos estreitos, e com 
belas casas adornadas com madeira esculpida. É um 
autêntico prazer caminhar pelo centro histórico. Se 
desejar, opcionalmente você pode fazer uma excursão 
para Baden-Baden (50 km), uma das "cidades termais" 
mais emblemático da Alemanha. Noite a bordo.

DIA 7. BREISACH: FRIBURG E COLMAR
Pensão completa a bordo. Hoje nós temos um dia inteiro 
livre pela frente. Nós iremos, opcionalmente, visitar 
Freiburg, capital de uma das mais belas regiões da Europa 
(Floresta Negra). Retorno ao navio para o almoço. Pela 
tarde, visita opcional à Colmar (capital da Alsácia). Em 
Colmar, vamos visitar a interessante e atraente parte 
histórica. Retorno ao navio. Tempo livre para passear em 
Breisach até a hora de partir. Jantar e noite a bordo.

DIA 8. BASILÉIA

Buffet de café da manhã. Desembarque e fim da viagem 
e de nossos serviços.

INCLUI 

•  CruzeiroA-ROSA AQUA: pensão completa a bor-
do. Café da manhã, almoço e jantar em excelentes 
buffets.

•  Pensão completa "Plus": Snack ao meio-dia no dia 
do embarque. Durante a estadia no navio oferecemos 
às 15:00, café e chá acompanhado de bolos. Água 
mineral na cabine: 1 garrafa por pessoa na chegada.

•  Acomodação em cabines duplas com 2 camas e 
banheiro. 

•  Maleteiros: para embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•  Visitas incluídas em espanhol: 
Amsterdã panorâmico. 
Colônia panorâmica com degustação de cerveja.  
Rudesheim panorâmico (itinerário de Reno I). 
Mainz panorâmica (itinerário Reno II).  
Cobertura Panorâmica. 
Estrasburgo panorâmico.

•  Barco fretado exclusivamente pela Panavisión 
Cruzeiros.

Itinerário nº 2:  Amsterdã, Colônia, Coblença, Rochedo Loreley, Mannheim, Rudesheim, Strasburg, Breisach, Basiléia 

PREÇOS POR PESSOA   cabine dupla em  $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Duplo exterior Duplo exterior com varanda com varanda

Julho   6 20 1.655 2.020 2.320 2.370

Julho 13* 27* 1.705 2.090 2.350 2.390

Agosto   3 17 1.740 2.130 2.395 2.450

Agosto 10* 1.705 2.090 2.350 2.390

Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis na categoria S. De 2 a 12 anos incluído, compartilhan-
do cabine com desconto de 20% para adultos. Não há cabines individuais. Duplo deve ser usado como um único uso, o 
suplemento é de 80%.
Desconto de cabine tripla: 10% por pessoa no preço da cabine S.
(*) Itinerário Reno II na direção oposta. Começa na Basiléia e termina em Amsterdã.

Impostos e taxas portuárias:  US $ 150.

-400 € 
POR CABINE

 Navegamos pelo maior rio 
da Alemanha, o Reno

Cheio de diversisade e grandes atrativos ao longo 
do percurso. Nosso roteiro (segindo os passos dos 
romannos) nos leva através das velhas cidades 
renananaas nas quais convergem o pasado cheio 
de histórica e o presente cheio de vida.

Atrativos da viagem:

•  Os grandes maestros de Reijkmuseum 
(Amsterdã).

•  Colônia com sua impressionante Catedral gótica
•  Coblença, a “esquina Alemã” e o patrimônio 

mais belo da Alemanha.
•  A fascinante Loreley: O Vale Médio do Reno, 

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
•  Disfrutar da visita pela mundialmente famosa 

catedral de Estrasburgo, que con sua imponente 
fachada gótica é o símbolo da capital alsaciana.

• E muito mais...

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de 31 de dezembro de 2018 

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  datas com caixa   
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  restante das datas, reservando 
60 días antes de la saída 

• Outros descontos:

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas
• 5% de desconto para casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível. Os 
descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados.

-485$ 
POR CABINE

NOTAS

El precio no incluye: Tasas de Porto, propinas (entre 5 y 8 euros 
por persona y día), teléfono y otros gastos no especificados 
como incluidos en el itinerario.

Em caso de inundações ou diminuições imprevistas do rio ou 
de outro evento de força maior, o comandante pode ser visto 
forçada a modificar o programa e a rota por razões de segu-
rança, os horários indicados são aproximados.



Navio A-ROSA AQUA                       de Colônia para Amsterdã e Bruges

Grande Cruzeiro “Países Baixos”
Colônia, Amsterdã, Gante, Amberes, Bruges...

CRUZEIRO PELOS PAÍSES BAIXOS

Dia Porto chegada  saída 

 1 COLÔNIA (Alemanha) –  17.00 
 Translado para o porto e embarque

 2 Mar interior da Holanda (Hoorn) 12.00 23.00 
 Visita a Marken e Volendam

 3 AMSTERDÃ (Países Baixos) 05.00 23.00 
 Visita panorâmica de Amsterdã

 4 ROTERDÃ (Países Baixos) 08.00 14.00 
 Visita panorâmica 
 Navegação pelo porto de Roterdã 
 Navegação pelo delta holandês 

 5 GANTE (Bélgica) 07.00 15.30 
 Gante e Bruges (opcional) 
 TERNEUZEN 18.00 19.00

 6 ANTUÉRPIA (Bélgica) 01.00 18.00 
 Panorâmica de Antuérpia (incluida) 
 Bruxelas (opcional)

 7 NIMEGA (Países Baixos) 09.00 13.00 
 Ande com o nosso guia 
 através de Nimega

 8 COLÔNIA (Alemanha) 06.00 
 Desembarque

(1) Reserva antes  
de 31 de dezembro de 2018

FRANÇA

BÉLGICA

ALEMANHA
HOLANDA

Antuérpia

Gante

NimegaRoterdã

Ámsterdã

Düsseldorf

Colônia RENO

SUÍÇA

8 dias    á partir de 1.655 $

Assistência  
a bordo  
e visitas  

turisticas  
em espanhol

FRETADO

PARCIALMENTE
DESCONTO(1)

-300 $
POR CABINE



INCLUI

•  Cruzeiro A-ROSA AQUA, pensão completa 
a bordo. Café da manhã, almoço e jantar em 
excelentes buffets. Incluindo água mineral.

•  Pensão completa "Plus": Snack ao meio-dia 
no dia do embarque. Durante a estadia no navio 
oferecemos às 15:00, café e chá acompanhado 
de bolos. Água mineral na cabine: 1 garrafa por 
pessoa na chegada .

•  Alojamento em cabines duplas com 2 camas e 
banheiro.. 

•  Maleteiro: para embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•  Excursões em espanhol: 
Visita a Marken e Volendan, panorâmica de 
Amsterdã, Antuérpia e Roterdã.

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de 31 de dezembro de 2018 

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  datas com caixa   
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  restante das datas, reservando 
60 días antes de la saída 

•  Outros descontos:

•  10% de desconto grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de desconto para a casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras promoções. Não 
se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.

-300$ 
POR CABINE

PREÇOS POR PESSOA   cabine dupla em  $

Saídas Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Exterior Exterior Com varanda Com varanda
Maio 25 1.705 2.095 2.390 2.450

Junho  1   8   1.740 2.130 2.410 2.510

Junho 29 1.705 2.095 2.390 2.450

Setembro 7 14 1.740 2.130 2.410 2.510

Setembro 21 28   1.655 2.035 2.340 2.390

Outubro 5 12 1.655 2.035 2.340 2.390

Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Na categoria S. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación 
doble compartiendo con 1 adulto DESCONTO del 20%. Não há cabines individuais. Duplo deve ser usado como um único 
uso, o suplemento é de 80%.

Impostos e taxas portuárias:  150 $

DIA 1. Colônia
Apresentação no porto de Colônia, onde o A-ROSA 
AQUA está atracado. Check in e acomodação no 
navio. Tempo livre. Coquetel de boas-vindas e jantar. 
Noite a bordo.

DIA 2. NAVEGAÇÃO PELO RENO E MAR INTERIOR 
DOS PAÍSES BAIXOS: MARKEN E VOLENDA
Pensão completa a bordo. De manhã, navegue 
pelos mares interiores da Holanda. Ao meio-dia, 
chegaremos a Hoorn, ponto de partida da visita a 
Marken e Volendam, das aldeias de pescadores que 
preservam perfeitamente suas típicas casas antigas 
e muitas de suas tradições. Retorno a Hoorn, para 
um passeio pela cidade que combina de maneira 
encantadora o novo e o antigo. Suas fachadas 
monumentais nos levam ao tempo da Companhia 
das Índias. Retorno ao navio para o jantar e a noite 
a bordo.

DIA 3. AMSTERDÃ
Pensão completa a bordo. De manhã o navio O 
A-ROSA AQUA estará atracado no porto de Amsterdã, 
distante do centro da cidade. Depois do almoço, 
vamos começar a nossa visita, incluindo a cidade 
de Amsterdã: Dam Square, no coração da cidade, 
rodeado por edifícios dos séculos XVI e XVII, entre os 
quais se destacam a prefeitura e Niuwe Kerk (Igreja 
Nova); o Bairro Judeu, a Casa Rembrandt, agora 
convertida em um museu e mercado de flores, etc. 
Retorno para almoço a bordo. Tempo livre, após o 
jantar, possibilidade de um passeio opcional pelos 
canais de Amsterdã e seu famoso Red Light District. 
Noite a bordo.

DIA 4. ROTERDÃ
Pensão completa a bordo. Perto dás 8:00 estaremos 
em Roterdã. Depois do café da manhã, faremos a 
visita panorâmica da cidade com mil faces: cidade 
portuária, cidade da moda para sair, elegante cidade 
comercial e, por último, cidade artística. Mas Roterdã 
é a cidade da arquitetura na Holanda, com a inovação 
como um ponto central e um horizonte em constante 
mudança, veremos as suas famosas casas cubicas, 
ícone da cidade, a Câmara Municipal, a Casa Branca, 
Ponte Guillermo. Retorno ao navio para almoço. 
Navegaremos pelo porto de Roterdã, o maior da 
Europa e a porta de entrada mais utilizado para o 
mercado europeu. Depois de admirar o porto em todo 
o seu esplendor, iremos ao Delta holandês. Jantar e 
noite a bordo.

DIA 5. GANTE E BRUGES
Pensão completa a bordo. A primeira coisa de 
manhã, chegada em Gante. Hoje propomos fazer 
(opcionalmente) as visitas mais atrativas da viagem: 
Bruges e Gante. Bruges é uma das cidades mais 
pitorescas da Europa, e a mais visitada da Bélgica, um 
Museu Romântico ao ar livre, composto por igrejas, 
casas principais, canais famosos e portos fluviais. 
Esta bela cidade é formada por casas que datam dos 
séculos XV a XVII. Destacamos a Plaza Mayor, onde 
estão localizados os grandes mercados centrais do 
século XIII; Burg Square, com a Câmara Municipal, o 
Palácio da Justiça e a Basílica do Santo Sangue. Gante, 
por sua vez, é o eterno rival da "cidade-irmã" de 
Bruges, da qual destacamos: a Catedral de San Bavón 

e a Prefeitura, uma curiosa mistura de estilos gótico e 
renascentista. Jantar e noite a bordo.

DIA 6. ANTUÉRPIA E BRUXELAS
Pensão completa a bordo. Buffet de café da manhã. 
Na primeira hora possibilidade de uma visita opcional 
a Bruxelas (45 km aprox), cidade cosmopolita e 
moderna, sede de um grande número de organizações 
internacionais. Destaca sua única Grand Place no 
mundo, o famoso Manneken Pis e o Palácio da Justiça. 
Retorno ao navio para o almoço. Na parte da tarde, 
visita incluiu a pé a cidade de Antuérpia, considerada 
um ponto de encontro para inúmeros artistas, por 
exemplo, Van Dyck ou Rubens. Retorno ao navio. 
Às 18:00, o A-ROSA AQUA navegará em direção a 
Nimega. Jantar e noite a bordo.

DIA 7. NIMEGA
Pensão completa a bordo. Chegamos em Nimega, 
onde estaremos das 09.30 às 12.00, tempo suficiente 
para uma caminhada nesta cidade histórica. Tempo 
livre para caminhar até o horário indicado em que 

partiremos para Colonia. De noite teremos o jantar de 
despedida. Noite a bordo

DIA 8. COLÔNIA 
Buffet de café da manhã. Desembarque. Fim da via-
gem e nossos serviços.

Itinerário nº 3:  Colônia, Amsterdã, Roterdã, Delta de Holanda, Gante, Bruges, Bruxelas, Antuérpia, Nimega

NOTAS

O preço não inclui: Taxas portuárias e aeroporto, gorjetas (entre 
5 e 8 euros por pessoa e dia), teléfone e outros gastos não es-
pecificados como incluídos no itinerário.

Em caso de inundações ou diminuições imprevistas do rio 
ou de outro evento de força maior, o comandante pode ser 
visto forçada a modificar o programa e a rota por razões de 
segurança, os horários indicados são aproximados.

7
RHIN
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A-ROSA DONNA                          des Viena à Budapeste

DANÚBIO CLÁSSICO

Día Porto Chegada Saída

1  ENGEHARTSZELL (Áustria) –  17.00 
 Transferência para o porto e embarque

2 VIENA (Áustria) 12.00  – 
 À tarde visita à cidade. 
 À noite concerto de música de Mozart 
 e Strauss (opcional).

3 VIENA (Áustria) –  18.30 
 Visita a Viena Artística (opcional).

4 ESZTERGOM (Hungria) 08.00 10.30 
 Visita a Curva do Danúbio. 
 BUDAPESTE (Hungría) 15.00  – 
 Visita panorâmica de Budapeste 
 BUDAPESTE À NOITE COM FOLCLORE (opcional) 
5 BUDAPESTE (Hungría) –  16.00 
 Visita Artística de Budapeste (opcional)

6 BRATISLAVA (Eslováquia) 09.00 16.30 
 Passeio a pé pela cidade

7 VALE DO WACHAU (Áustria) – – 
 MELK (Áustria) 12.00 16.00 
 Visita à Abadía (opcional)

8 ENGEHARTSZELL (Áustria) 07.00 – 
 Desembarque e transferência 
 ao aeroporto. 

(1) Reserva antes   
de 31 de dezembro de 2018

Danúbio Clássico
Viena, Esztergom, Budapeste, Bratislava, Vale do Danúbio...

Budapeste

Bratislava
Krems

Engelhartszell

AUSTRIA

CROACIA

SUIZA

ALEMANHA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk

IJSELMEER

WATTENMEER

WARKERMEER

Esztergom

Harlingen

Viena

D
A

N
Ú

B
IO

Assistência  
a bordo  
e visitas  
turisticas  

em espanhol

8 dias     á partir de  1.715 $

FRETADO

PARCIALMENTE DESCONTO(1)

-300 $
POR CABINE
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Itinerário nº 4:  Engehartszell, Viena, Esztergom, Budapeste, Bratislava, Wachau...

PREÇOS POR PESSOA   camarote doble

Saídas
Cabine A Cabine S Cabine A Cabine C

Exterior Triple Duplo exterior Duplo exterior com varanda

Abril 28 1.715 1.920 2.380 2.620

Maio 5 12 19 1.715 1.920 2.380 2.620

Maio 26 1.775 2.005 2.390 2.700

Junho 16 23 30 1.775 2.005 2.390 2.700

Agosto 18 25 1.810 2.040 2.450 2.750

Setembro   1 15 1.775 2.005 2.390 2.700

Setembro 22 29 1.715 1.920 2.380 2.620

Outubro   6 13 1.715 1.920 2.380 2.620

Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. En categoría A. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación 
doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%.  
Não há cabines individuais. Duplo deve ser usado como um único uso, o suplemento é de 80%.

Impostos e taxas portuárias:  90 $

DIA 1. ENGEHARTSZELL
Apresentação no cais de Engehartszell, onde está 
atracado o A-ROSA DONNA. Check in e acomodação 
no barco, tempo livre. Coquetel de boas-vindas e 
jantar. Noite a bordo.

DIA 2. VIENA
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, A 
ROSA DONNA continuará navegando através de uma 
das partes mais bonitas do Danúbio. Desfrute de um 
excelente café da manhã e as vistas do deck-solarium.
Almoço buffet a bordo. Às 14:00 o navio vai atracar 
em Viena. À tarde, visita à cidade incluída em nossa 
programação. Antiga capital do Império Austrohúngaro, 
uma maravilha para os sentidos. Tempo livre na cidade. 
Volte para o navio. Oportunidade também para assistir 
a um concerto de música clássica (opcional) com obras 
de Mozart e Strauss. Buffet de jantar e noite a bordo.

DIA 3. VIENA
Pensão completa a bordo. Nós temos o dia todo pela 
frente (até as 20 horas) para continuar visitando Viena. 
De manhã, visita opcional ao Palácio Schonnbrunn, 
a antiga residência de verão dos imperadores. Visita, 
também opcional, para o Opera de Viena. Retorno 
ao navio para o nosso almoço, buffet a bordo. Tarde 
livre para continuar caminhando por esta cidade 
maravilhosa. Às 20:00 vamos navegar em direção a 
Hungria. Navegação. Jantar e noite a bordo.

DIA 4. ESZTERGOM - BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, 
estaremos na Hungria, especificamente em Estzergorm. 
Depois de um excelente café da manhã, faremos uma 
visita incluída à Curva do Danúbio. Às 10h30 vamos 
navegar para Budapeste. Almoço buffet a bordo. 
Na parte da tarde, visita incluída a esta linda cidade. 
Podemos admirar o Parlamento, a Ópera, a Catedral 
de San Esteban, o Castelo, etc. Buffet de jantar e noite 
a bordo. Se desejar, participe de uma visita noturna à 
Budapeste (opcional) para admirar suas iluminações, 
declarado pela UNESCO como Patrimônio da 
Humanidade, vamos terminar a visita com a assistência 
a um show folclórico. Noite a bordo.

DIA 5. BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Nós temos o dia todo para 
continuar visitando e desfrutando desta bela cidade. 
Entre outras atividades, propomos uma visita ao 
Parlamento, à Basílica e também à sinagoga judia, que 

é a segunda maior do mundo, apenas superada pelo 
de Jerusalém. Almoço buffet a bordo. Tempo livre para 
continuar a passear por Budapeste. Às 16:00, vamos 
navegar para a Eslováquia. Noite a bordo.

DIA 6. BRATISLAVA
Pensão completa a bordo. Às 9:00, nós estaremos 
entrando na Bratislava, a capital da Eslováquia. Após 
o café da manhã, visita a pé pela cidade. Visitaremos 
seu centro histórico com múltiplos palácios, igrejas e 
museus. Retorno ao navio para o almoço a bordo em 
buffet. À tarde tempo livre. Às 18:00 vamos navegar 
em direção ao Wachau. Buffet de jantar a bordo. 
Navegação.

DIA 7. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensão completa a bordo. Navegação de manhã 
para uma das áreas mais bonitas pelas quais passa o 
Danúbio, o chamado "Wachau". Às 12.30, chegaremos 

a Melk. Participe de uma excursão opcional pela qual 
visitaremos Melk com sua abadia Beneditino. Almoço 
buffet a bordo. Tarde livre. Buffet de jantar. Noite a 
bordo.

DIA 8. ENGEHARTSZELL
Buffet de café da manhã Desembarque e fim da viagem 
e de nossos serviços.

INCLUI 

•  Cruzeiro A-ROSA DONNA, pensão completa. Al-
moço e jantar em excelentes buffets. Incluído água 
mineral

•  Pensão completa “Plus”

•  Acomodação em cabines duplas com 2 camas e 
banheiro. 

•  Maleteiros: para embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•  Visitas incluídas em espanhol: Visita panorâmica 
em Viena, Curva do Danúbio, visista panorâmica em 
Budapeste, visita panorâmica na Bratislava.

Descontos de venda antecipada

•    Reservas antes de 31 de dezembro de 2018

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com caixa   
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Resto fechas, reservando 
60 días antes da partida.

•  Outros descontos:

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para a casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 anos

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados.

-300 $ 
CABINE

A valsa, o Wachau, as raízes eslavas e o tempera-
mento da Pustza Húngara...

Atrações de viagem 

•  Mergulhe no esplendor dos Habsburgos e na 
metrópole vienense: entre a Ópera, a Catedral 
de San Esteban e os cafés vienenses..

•  Dê um passeio em Budapeste. Elegância e char-
me combinam arquitetura maravilhosa. 

•  A capital mais tranquila da Europa: Bratislava 
seduz com as especialidades da cozinha eslo-
vaca servido em lugares cheios de charme. Não 
deixe de visitar um dos seus muitos museus.

•  Conheça a vinicultura no romântico Vale do 
Wachau austriaco. Patrimônio Mundial pela 
UNESCO.

NOTAS

O preço não inclui: taxas portuárias e aeroportuárias, gorjetas 
(entre 5 e 8 euros por pessoa por dia), telefone e outras des-
pesas não especificado como incluído no itinerário. Em caso 
de inundações ou diminuições imprevistas do rio ou de outro 
evento de força maior, o comandante pode ser visto forçada 
a modificar o programa e a rota por razões de segurança, os 
horários indicados são aproximados.
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DANÚBIO AZUL I

Día Porto Chegada Saída

 1  LINZ (Áustria) –  –
 Transfer para o porto de Linz.

 2  LINZ (Áustria) – 23.30 
 Visita à Salzburgo (opc.)

 3 MELK (Áustria) 07.30 12.00 
 Visita à Abadia de Melk (opc.) 
 Vale do Wachau
 DURNSTEIN (Áustria) 14.30  18.00
 Passeio a pé por Durnstein.
 VIENA (Áustria) 22.30  – 

 4 VIENA (Áustria) –  –  
 Visita panorâmica à cidade 
 À noite concerto de música 
 de Mozart e Strauss (opc).

 5 VIENA (Áustria) –  13.00 
 Visita a Viena artística (opc). 
 BRATISLAVA (Eslovaquia) 17.00 23.00 
 PASSEIO A PÉ PELA CIDADE

 6 ESZTERGOM (Hungria) 08.00 09.30
 Visita a Curva do Danúbio
 Budapeste (Hungria). 14.00 – 
 Visita panorâmica à cidade de
 Budapeste à noite com folclore (opc).

 7 Budapeste (Hungria) –  –  
 Visita artística Budapeste (opc)

 8 Budapeste – – 
 Desembarque e transferência. 

Assistência  
a bordo  
e visitas  
turisticas  

em espanhol

Budapeste

Bratislava
Krems

Linz

AUSTRIA

CROACIA

SUIÇA

ALEMANHA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk

IJSELMEER

WATTENMEER

WARKERMEER

Esztergom

Harlingen

Viena

D
A

N
Ú

B
IO

(1) Reserva antes   
de 31 de dezembro de 2018

A-ROSA RIVA  ...                     de Linz à Budapeste

Danúbio Azul I
Linz, Salzburgo, Melk, Viena, Bratislava, Budapeste ...

FRETAMENTO

EXCLUSIVO DESCONTO(1)

-485$
POR CABINE

8 dias     á partir de  1.740 $
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DIA 1. LINZ
Apresentação no porto de Linz, onde está ancorado o 
A-Rosa RIVA. Check in e acomodação no navio. Tempo 
livre. Coquetel de boas-vindas e jantar. Noite a bordo.

DIA 2. LINZ: SALZBURGO
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, 
estaremos ancorado em Linz, capital da Alta Áustria. 
Como já indica o apelido usado por um longo tempo 
"Linz an der Donau", a cidade se estende até as 
margens do Danúbio como poucas outras cidades 
austríacas. A cidade conseguiu manter no centro 
histórico e nos arredores há muito do encanto do 
passado. Nós convidamos você a desfrutar de uma 
excursão (opcional) para Salzburg, uma cidade 
mundialmente famosa devido à magia incomparável 
à silhueta da cidade, a beleza da paisagem de seus 
arredores e a fortuna que Wolfgang Amadeus Mozart 
nasceu aqui. Acomodação a bordo.

DIA 3. MELK - VALLE DEL WACHAU - DURSNTEIN 
- VIENA
Pensão completa a bordo. Às 08:00 da manhã, 
estaremos ancorados em MELK, onde podemos visitar 
(opcional) a famosa Abadia de Melk: o Êxtase barroco 
no vale do Danúbio. Como se fosse uma pintura de 
romantismo ou a cortina de uma obra, se aproxima 
de um penhasco rochoso dos mais belos exemplos 
da arquitetura barroca na Áustria. Na hora indicada 
navegação pelo vale do Wachau, uma das zonas 
mais bonito para o qual o Danúbio corre. Chegada à 
Durnstein e visita a pé desta aldeia típica da região, 
famoso por ter ficado preso em seu castelo "Ricardo 
Coração de Leão". Retorno ao navio para jantar e 
acomodação. Navegação para Viena.

DIA 4. VIENA
Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã 
buffet, vamos começar a visita guiada da antiga capital 
do Império Austro-Húngaro, banhado pelo Danúbio, uma 
maravilha para todos os sentidos. Em nossa visita, vamos 
conhecer o Palácio de Hofburg, o Palácio Belvedere, a 
igreja votiva, a catedral de San Esteban, etc. Em seguida, 
possibilidade de conhecer, opcionalmente, o Palácio de 
Schonnbrun, antiga residência de verão dos imperadores. 
Aqui eles viveram personagens tão famosos quanto 
Francisco José e Sissí. Retorno ao navio para o almoço. 
Tempo livre. No final da tarde, possibilidade de assistir a 
um concerto de música clássica (opcional) em um cenário 
incomparável como o Palácio de Ausperberg com obras 
de Mozart e Strauss. Noite a bordo.

DIA 5. VIENA - BRATISLAVA 
Pensão completa a bordo. Tempo livre em Viena até 
às 13:00, para desfrutar a cidade. Almoço a bordo 
e navegação para Bratislava, a capital da Eslováquia. 
Visite a pé de a cidade. O rio Danúbio se divide com 
determinação a cidade de Bratislava entre o antigo e 
o novo. Ao Norte, as ruas pitorescas de cidade velha, 
o Stare Mesto, com locais de interesse turístico que 
conheceremos através da nossa visita, como a Catedral 
de San Martín, a torre de San Miguel e o Palácio 
Primacial. As duas margens do rio estão ligadas pela 
enorme ponte Novy Most, que na sua parte superior 
abriga um restaurante que oferece vistas incríveis 
da cidade e das montanhas Cárpatos à distância. 
Retorno. Jantar a bordo e acomodação.

DIA 6. ESTZERGOM - BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã 
buffet, vamos começar a visita incluída na curva do 
Danúbio. Chegada a Budapeste e almoço a bordo. 
Depois do almoço, vamos visitar incluído na nossa 
programação para esta bela cidade conhecida como 
a "Pérola do Danúbio". Nós podemos admirar o 
parlamento, a ópera, a catedral de San Esteban, o 
Castelo, etc ... Tempo livre. Buffet de jantar e noite 
a bordo. Se desejar, participe de uma visita noite a 
Budapeste (opcional) para admirar a sua iluminação 
declarada pela UNESCO Patrimônio da Humanidade, 
vamos terminar a visita com a assistência a um show 
folclórico.

DIA 7. BUDAPESTE
Pensão completa. Nós temos o dia todo pela frente 
para continuar a desfrutar desta cidade maravilhosa. 
Entre outras atividades, propomos uma visita a 
sinagoga, o parlamento e a basílica de Santo Estêvão 
(opcional). Jantar buffet e noite a bordo.

DIA 8. BUDAPESTE
Buffet de café da manhã Desembarque e fim da 
viagem e de nossos serviços.

Descontos de venda antecipada

•    Reservas antes de 31 de dezembro de 2018

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  datas com caixa   
reservando 60 dias antes da saída

 5%  outras datas, reservando 
60 días antes da partida

•  Outros descontos:

•  10% de desconto grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de desconto para a casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados.

-485$ 
POR CABINE

Itinerário nº 5:  Linz, Salzburgo, Melk, Viena, Bratislava, Budapeste.

PREÇOS POR PESSOA   cabine dupla em  $

Saídas
Cabine A Cabine S Cabine A Cabine C Ventana B

Exterior Triple Exterior Exterior Com varanda Panorámica

Julho 6 13* 1.800 1.835 2.320 2.425 2.425

Julho 20 27* 1.740 1.790 2.255 2.390 2.390

Agosto 3 10* 1.840 1.880 2.375 2.555 2.555

Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. En categoría A.
De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%.
Não há cabines individuais. Duplo deve ser usado como um único uso, o suplemento é de 80%.
(*) Itinerario Danúbio Azul II en sentido inverso. Inicio en Budapeste y finalización en Linz.

Impostos e taxas portuárias:  90 $

 

 

 

INCLUI 

•  Cruzeiro A-ROSA RIVA, pensão completa a bordo. 
Café da manhã, almoço e jantar em excelentes buffets. 
Incluindo água mineral.

•  Pensão completa "Plus":Snack ao meio-dia no dia do 
embarque Durante a estadia no barco, ofereceremos às 
15:00 horas, café e chá acompanhado de bolos.

•  Acomodação em cabines duplas com 2 camas e 
banheiro. 

•  Maleteiros: para embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•   Visitas incluídas em espanhol: 
Panorâmica de Viena 
Visão geral de Budapeste 
Panorâmica de Bratislava 
Passeio a pé pela Dürnstein 
Curva do Danúbio

NOTAS

O preço não inclui: taxas portuárias e aeroportuárias, gorjetas 
(entre 5 e 8 euros por pessoa por dia), telefone e outras des-
pesas não especificado como incluído no itinerário. Em caso 
de inundações ou diminuições imprevistas do rio ou de outro 
evento de força maior, o comandante pode ser visto forçada 
a modificar o programa e a rota por razões de segurança, os 
horários indicados são aproximados.



CRUZANDO PELO RÓDANO

Dia Porto Chegada Saída

 1 LYON (Francia) –  21:00 
 Translado ao porto 
 Cruzeiro noturno por Lyon

 2 MÂCON 06:00 19:00 
 Passeio a pé pelo Mâcon

 3 CHALON-SUR-SAÔNE (França) 03:00 14:30 
 Visita à cidade (incluída) 
 Dijon (opcional) 
 TOURNUS 17:30 18:30

 4 LYON (França) 06:00 15:00 
 Visita à cidade (incluída)

 5 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE (França) 10:30 11:00
 Ponte Gard (opcional) 
 AVIGNON 13:30 – 
 Visita da cidade

 6 AVIGNON  –  12:00 
 Tempo livre 
 ARLES 15:30 22:00 
 Visita à cidade (incluído)

 7 VIVIERS (França) 08:00 08:30 
 Gargantas de Ardeches (opcional) 
 O VOULTE 12:30 13:30

 8 LYON 06:30 
 Desembarque

Arles

Lyon

Trévoux

Mâcon

Tournon/Tain-l’Hermitage

Viviers

La Voulte

Ródano

Ródano

Avignon

MarselhaPort St. Louis

Tournus

FRANÇA

Vienne

Assistência  
a bordo  
e visitas  

turisticas  
em espanhol

Ródano Clássico
Lyon, Mâcon, Tournus, Châteauneuf du Pape, Avignon, Arles 8 dias     á partir de  1.770 $

(1) Reserva antes  
del 31 de dezembro de 2018

A-ROSA STELLA                          de Lyon à Marselha
FRETADO

PARCIALMENTE DESCUENTO(1)

-300 $
POR CABINE

12
RÓDANO



DIA 1. LYON
Apresentação no porto de Lyon, onde a A-Rosa Stella 
está ancorada. Check in e acomodação no navio. 
Tempo livre. Coquetel de boas-vindas e jantar. Noite 
a bordo.

DIA 2. MÂCON: CLUNY
Pensão completa a bordo. Quando você acordar 
estaremos ancorados em Mâcon, é agradável passear 
pelas ruas de Mâcon: uma visita guiada incluída 
permite que você descubra as belezas da cidade. Além 
disso, oferecemos opcionalmente a visita de Cluny 
com a sua famosa Abbey: Cluny hoje goza de uma 
reputação internacional que se remete à Idade Média, 
quando no seu auge, a abadia beneditina estendia seu 
brilho e sua influência em toda a Europa medieval. 
A igreja da abadia, uma obra-prima da arte romana, 
era a maior de todas as cristandades ocidentais. Além 
de sua abadia, esta cidade surgiu depois do ano 
1000 é exemplar do grande crescimento urbano da 
Idade Média, com um património excepcional que 
tem inúmeras casas dos séculos XII e XIV, e com um 
notável Hôtel-Dieu. Às 19:00 hs partiremos em direção 
a Tournus.

DIA 3. CHALON SUR SAÔNE - TOURNUS
Pensão completa a bordo. Desembarque a conhecer 
a cidade histórico-artística de Chalon-sur-Saône, nas 
margens do rio Saône, tem um grande património 
arquitetônico. No centro histórico encontra-se a 
pitoresca praça Saint-Vincent, dominada pela silhueta 
da catedral e cercada por belas casas antigas com 
treliça de madeira. Almoço a bordo. Na parte da tarde, 
possibilidade de uma excursão opcional à capital de 
Dijon da Borgonha e anteriormente a capital do Duque 
de Borgonha. Este tempo pródigo explica a magnífica 
arquitetura da cidade. Retorno ao navio e continue a 
navegação para Lyon. Noite a bordo.

DIA 4. LYON
Pensão completa. Após o café da manhã buffet, 
convidamos você a visitar a cidade. Lyon é a terceira 
cidade mais importante da França depois de Paris e 
Marselha e a segunda maior área metropolitana do 
país. Atualmente é a capital do departamento de 
Ródano e da região Ródano-Alpes. Tem um importante 
património histórico e arquitetônico, com uma grande 
área inscrita como Património Mundial pela UNESCO. 
Almoço a bordo. À tarde, aproveite a oportunidade 
para desfrutar do spa e uma massagem a bordo ou 
relaxar no terraço apreciando as paisagens da região 
da província. Noite a bordo.

DIA 5. CHATEAUNEUF DU PAPE - AVIGNON
Pensão completa a bordo. Às 10:30 desembarque em 
Chateauneuf du Pape para a visita opcional à Ponte 
Gard, aqueduto romano perfeitamente preservada e 
classificada como uma das obras arquitetônicas da 
humanidade. Retorno ao navio para almoçar a bordo. 
Após o almoço, iniciaremos a visita à cidade Avignon, 
prestigiosa cidade medieval, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco. A ponte de Avignon faz 
parte do Património Mundial desde 1995, juntamente 
com o Palácio dos Papas, a Catedral e o Petit Palais, 
bem como as antigas muralhas da cidade. Noite a 
bordo.

DIA 6. AVIGNON - ARLES
Pensão completa a bordo. Tempo livre para continuar a 
desfrutar da cidade até às 12h00, hora que partiremos 
em direção a Arles, onde chegaremos por volta das 
15h30. Visita incluída nesta cidade. A cidade está 
localizada ao lado do leito do Ródano, às portas 
do maior delta da França. Arles é inseparável de 
pintores impressionistas e vanguardistas como Van 
Gogh, Picasso, etc. Visita panorâmica da cidade onde 
descobriremos o maior anfiteatro romano da França 
e declarado Patrimônio da Humanidade em 1981 e o 
Teatro Romano. Noite a bordo.

DIA 7. VIVIERS - LA VOULTE
Pensão completa a bordo. Dia à sua disposição para 
desfrutar da navegação no Ródano. Opcionalmente, 
propomos fazer a visita a visita dos desfiladeiros 

de Ardèche. São 32 km de paisagens espetaculares 
entre falésias de até 300 metros de altura, e que 
em seu percurso oferece muitos mirantes com vistas 
panorâmicas da impressão. Embarque em La Voulte. 
Navegação da tarde em direção a Lyon. 

DIA 8. LYON
Buffet de café da manhã. Desembarque Fim da viagem 
e nossos serviços.

NOTAS

O preço não inclui: Portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por 
pessoa por dia), telefone e outras despesas não especifica-
das como incluídas no itinerário.

INCLUI 

•  Cruzeiro A-ROSA STELLA, pensão completa a bor-
do. Café da manhã, almoço e jantar em excelentes 
buffets. Incluindo água mineral.

•  Pensão completa "Plus": lanche ao meio-dia no 
dia de embarque. Durante a estadia no barco, ofere-
cemos às 15:00, café e chá acompanhados por uma 
seleção de bolos.

•  Acomodação em cabines duplas com 2 camas e 
banheiro. 

•  Maleteiros: para embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol 
(mínimo 16 passageiros).

•  Visitas incluídas em espanhol: 
Vistas panorâmicas de Mâcon, Chalon sur Saône, 
Lyon 
Panorâmica de Avignon 
Visão geral de Arles

Descontos de venda antecipada

•    Reservas antes de 31 de dezembro de 2018

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com caixa   
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Outras datas, reservas 
60 dias antes da partida

•  Outros descontos:

•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para a casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível. Os 
descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados.

-300 $ 
POR CABINE

PREÇOS POR PESSOA   cabine dupla em  $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Dupla Exterior Com varanda Com varanda

Junho   1   8 15 1.825 2.310 2.660 2.940

Junho 22 29 1.825 2.310 2.660 2.940

Agosto 17 24 31 1.860 2.360 2.710 3.000

Setembro 7 14 21 1.770 2.240 2.570 2.855

Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Na categoria S. De 2 a 12 anos, compartilhando uma 
cabine com um desconto de 20% para adultos.
Não há cabines individuais. Duplo deve ser usado como um único uso, o suplemento é de 80%.
Mínimo de 16 pessoas para assistência em espanhol.

Impostos e taxas portuárias: 60 $

Itinerário nº 6:  Lyon, Mâcon, Cluny, Châteauneuf du Pape, Avignon, Arles...
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CRUCERO PELO SENA

Dia Porto Chegada Saída

 1 PARIS (França) – 19:00 
 Traslado ao Porto

 2 ROUEN (França) 14:00 – 
 Visita da cidade

 3 ROUEN (França) – 13:30 
 CAUDEBEC 17:30 – 
 Visita á cidade (incluída)

 4 CAUDEBEC (França) – 22:00 
 Excursão a Le Havre e Etretat (opcional) 
 Abadias do Sena (opcional)

 5 LES ANDELYS (França) 08:00 20:00
 Visita da cidade 
 VERNON 22:00 –

 6 VERNON  – 21:00 
 Excursão a Giverny (opcional)

 7 PARIS (França) 09:00 – 
 Visita à cidade (incluída)

 8 PARIS – – 
 Desembarque 

Paris

Rouen

Les Andelys

Vernon

Caudebec

FRANÇA

NORMANDIA

Grande Cruceiro no rio Sena
Paris, Rouen, Caudebec, Le Havre, Etretat, Vernon… 8 dias     á partir de  1.770 $

(1) Reservando antes  
del 31 de diciembre de 2018

Assistência  
a bordo  
e visitas  

turisticas  
em espanhol

A-ROSA VIVA                          de Paris para Rouen
FRETADO

PARCIALMENTE DESCUENTO(1)

-300 $
POR CABINE



DIA 1.PARIS
Apresentação no porto de Paris, onde o A-Rosa VIVA 
está ancorado. Check in e acomodação no navio. 
Tempo livre. Coquetel de boas-vindas e jantar. Noite 
a bordo.

DIA 2. NORMANDIA: ROUEN
Pensão completa a bordo. Desfrute de uma manhã 
relaxante no convés ou no nosso fantástico spa. 
Após o buffet de almoço a bordo, haverá um passeio 
guiado a pé por Rouen. Com os seus numerosos 
edifícios góticos, a cidade velha de Rouen é um 
verdadeiro museu ao ar livre. Fundada pelos romanos, 
é uma das cidades mais visitadas da França. Retorno 
e jantar a bordo. Noite em Rouen, aproveite para 
desfrutar a vida noturna da cidade.

DIA 3. NORMANDIA: ROUEN – CAUDEBEC
Pensão completa a bordo. Tempo livre na cidade. 
Opcionalmente sugerimos uma excursão ao Castelo 
de Martainville. Às 13:30 hs, partiremos para 
Caudebec. Chegada à preciosa aldeia de pescadores 
de Caudebec - en - Caux. As margens do Sena, 
oferecem ao visitante um passeio muito agradável no 
coração da cidade chamado "A pérola do Vale do 
Sena". Visita incluída na cidade. Noite a bordo.

DIA 4. NORMANDIA: CAUDEBEC
Pensão completa. Após o café da manhã em buffet, 
convidamos você a fazer a visita opcional a Le 
Havre e Etretat, pitorescamente localizado em altas 
falésias, Etretat é um dos lugares mais bonitos da 
costa de Alabastro. Em 2005, a UNESCO registrou 
o reconstruído Le Havre Centre, um Patrimônio da 
Humanidade. Almoço a bordo. Na parte da tarde, 
excursão opcional da rota das abadias do Sena: Os 
Meandros do Sena, românticos, são cercados por 
tesouros arquitetônicos. As abadias de Jumieges, 
Saint Wandrille e Saint Martin de Boscherville são 
uma visita obrigatória. Às 22:00 vamos navegar para 
Les Andelys.

 DIA 5. NORMANDIA: LES ANDELYS
Pensão completa a bordo. Depois de um magnífico 
buffet de café da manhã, o AROSA VIVA irá ancorar 
na mágica aldeia de Les Andelys. Nós convidamos 
você a participar da excursão incluída para as ruínas 
do imponente "Chateau Gaillard". A pequena 
cidade de Les Andelys, composta por dois distritos 
outrora muito diferentes, ocupa um dos locais mais 
destacados do Vale do Sena. O castelo foi construído 
por Ricardo Coração de Leão, duque da Normandia e 
rei da Inglaterra, a fim de proteger o vale. Almoço a 
bordo. Tarde livre. Jantar e noite a bordo.

DIA 6. VERNON
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, 
o AROSA VIVA estará ancorado na bela cidade de 
Vernon. Durante a manhã, nós convidamos você a 
participar da excursão opcional à casa de Monet em 
Giverny. A aldeia era conhecida como uma antiga 
residência do pintor impressionista Claude Monet. 
Entre outras obras, ele produziu aqui suas belas 
pinturas dos "Nenufares". Atualmente é um museu 
onde você pode aprender mais sobre o famoso 
pintor. Na parte da tarde, possibilidade de uma 
excursão opcional ao Castelo de Bizy. Noite a bordo.

DIA 7. PARIS
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, 
estaremos ancorados na "cidade das luzes". 
Hoje incluímos várias visitas e atrações que nos 
proporcionarão uma excelente vista de Paris. 
Começaremos com a visita panorâmica da cidade, 
onde veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-prima 
da arte medieval; o Quartier Latin; a Sorbonne; o 
Panteão de homens ilustres, os Inválidos, onde fica 
o mausoléu de Napoleão; o Palácio e Jardins de 
Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da 
França; a Plaza de la Concordía; Etoile Square com 
o Arco do Triunfo; Place Vendôme; a Ópera Garnier; 
etc. Almoço a bordo. À tarde, tempo livre para 
continuar a desfrutar da cidade ou participar de uma 

excursão opcional a um dos bairros mais boêmios da 
cidade: Montmartre. Noite a bordo

DIA 8. PARIS
Buffet de café da manhã Desembarque Fim da viagem 
e nossos serviços.

NOTAS

O preço não inclui: Portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por 
pessoa por dia), telefone e outras despesas não especificadas 
como incluídas no itinerário.

INCLUI 

•  Cruzeiro A-ROSA VIVA, pensão completa a bordo. 
Café da manhã, almoço e jantar em excelentes buffets. 
Incluindo água mineral.

•  Pensão completa "Plus": lanche ao meio-dia no dia 
de embarque. Durante a estadia no barco, oferecemos 
às 15 horas, café e chá acompanhados por uma se-
leção de bolos.

•  Acomodação en camarotes dobles con 2 camas 
 y baño completo. 

•  Maleteiros: para embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol (mínimo 
16 passageiros).

•  Visitas incluídas em espanhol: 
anoramas de Rouen, Caudebec, Les Andelys 
Panorâmica de Paris.

Descontos de venda antecipada

•    Reservas antes del 31 de dezembro de 2018

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com caixa   
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Outras datas, reservando 
60 dias antes da partida

•  Outros descontos:

•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para a casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível. Os 
descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados.

-300 $ 
POR CABINE

PREÇOS POR PESSOA   cabine dupla em  $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Dupla Exterior Com varanda Com varanda

Maio 25 1.770 2.240 2.570 2.855

Junho 1   8 15 1.825 2.310 2.660 2.940

Agosto 17 24 31 1.860 2.360 2.710 3.000

Setembro 7 21 28 1.825 2.310 2.660 2.940

Outubro 5 12 19 1.770 2.240 2.570 2.855

Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Na categoria S. De 2 a 12 anos, compartilhando uma 
cabine com adultos desconto de 20%.
Não há cabines individuais. Duplo deve ser usado como um único uso, o suplemento é de 80%.
Minimo de 16 pessoas para assistência em espanhol.

Impostos e taxas portuárias:  60 $

Itinerário nº 7:  Paris, Rouen, Caudebec, Le Havre, Etretat, Vernon…

NIOTES EXTRA em PARIS
Se desejar, estenda sua estadia em Paris 

adicionando noites extras 
no hotel 4* centro.

Preço por pessoa ...............................  110 $
Suplemento traslado  .......................    30 $
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MS ROSSIA  5*****...  de Moscou à São Petersburgo

A Grande Rússia I
Moscou, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, São Petersburgo... 12 dias     á partir de  2.380 $

Itinerário

Día Porto Chegada Saída

  1 MOSCOU
Translado para o porto e embarque

– –

  2 MOSCOU
Visita de Moscou e do Kremlin 
(Incluído)
Moscou à noite (opcional)

– –

  3 MOSCOU
Metrô de Moscou (opcional)

– 17:30

  4 UGLICH
Visita à cidade (Incluído)

16.30 19:30

  5 YAROSLAVL
Visita à cidade (incluida)

08:00 12:00

  6 GORITZY
Mosteiro de São Cirilo (Incluído)

10:00 14:00

  7 ISLA KIZHI
Museu de madeira ao ar livre 
(Incluído)

16:30 20:00

  8 MANDROGI
Visita à cidade (Incluído)

11:00 13:30

  9 SÃO PETERSBURGO
Visita à cidade (Incluído)
Museu Hermitage (Incluído)

08:00 -

10 SÃO PETERSBURGO
Jardins Pushkin (opcional)

- -

11 SÃO PETERSBURGO
Peterhoff e cruzeiro através do 
canais (opcional)

- -

12 SÃO PETERSBURGO
Desembarque e transferência para 
aeroporto

- -
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Itinerário nº 8:  Moscou, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, São Petersburgo.

INCLUI 

•  Transferências aeroporto-porto-aeroporto.

•  Acomodação em cabines de acordo com a categoria 
escolhida. 

•  Estadia de 11 noites a bordo do MS Rossia, em 
pensão completa (primeiro dia de jantar e último de 
café da manhã). 1 garrafa de água (0,5 l) por pessoa 
diariamente. Garrafa de água no almoço e jantar

•  Chá quente, refrescos após as excursões.

•  Guias que falam espanhol.

•  Coquetel de boas-vindas com o capitão.

•  Jantar de despedida do capitão com copo de cava. 

•  Maleteiros: para embarque e desembarque.

•  Atividades de entretenimento a bordo.

•  Visitas incluídas em espanhol: 
Visita a Moscou, Kremlin, Uglich, Yaroslav, Goritzy, 
Monasterio São Cirilo, Isla de Kizhi, visita de 
Mandrogi, São Petersburgo e Museu Hermitage. 

NOTAS IMPORTANTES

Válido para todos os nossos cruzeiros pela Rússia. 
Itinerários chegadas e partidas estão sujeitas a 
mudanças devido a variações no nível da água e 
passagem das fechaduras.

Guia local de língua espanhola em Moscou e São 
Petersburgo, e tradução simultânea para o resto 
das cidades. Excursões opcionais podem sofrer 
modificações.

DIA 1.  Moscou
Chegada, assistência e traslado ao porto para 
embarcar no cruzeiro MS. Rossia. Check in. 
Acomodação e tempo livre. Jantar e noite a bordo.

DIA 2. Moscou 
Pensão completa. Visita panorâmica incluída à cidade, 
que vamos começar na Praça Vermelha, onde O 
Museu de História e a Catedral da Intercessão, mais 
conhecida como San Basilio Temple. Próxima visita do 
Kremlim, antiga residência de os czares russos e atual 
sede da presidência. Vamos ver a mágica Praça das 
Catedral da Assunção, a mais importante da Rússia, o 
da Anunciação e o de San Miguel Arcángel. Retorno ao 
navio para o jantar. Depois o mesmo pode optar por 
fazer a visita opcional para Moscou à noite de metrô, 
conhecido como o Palácio Subterrâneo, ou descansar 
no navio curtindo uma noite musical.

DIA 3. Moscou 
Pensão completa a bordo. Aproveite este dia de 
folga Moscou, para fazer compras ou participar de 
algumas das as diversas excursões opcionais que lhe 
ofereceremos, como por exemplo: a Galeria Tetriakov, 
etc. No final da tarde sairemos para Uglich. Hoje a 
tripulação irá aparecer antes de você desejar-lhe uma 
feliz navegação.

DIA 4. UGLICH 
Pensão completa a bordo. Chegada em Uglich, cidade 
que parte do famoso anel de ouro composto de as 
cidades medievais localizadas ao redor de Moscou. 
Desembarque e visita incluídos do Kremlin e da Igreja 
de San Dimitri ensangüentado. Entre muitos belos 
monumentos destacamos a Igreja da Assunção (1628). 
Retorno ao navio. Jantar a bordo e navegação em 
direção a Yaroslavl. Programa de animação.

DIA 5. YAROSLAVL 
Pensão completa a bordo. Desembarque e visita de esta 
antiga cidade russa localizada na confluência de os rios 
Volga e Kotorosl. Visita incluída a igreja do Profeta Elias 
(por fora), assim como o mosteiro da transfiguração. 
Retorno ao navio. Almoço e navegação para Goritzy. 
Tarde a bordo durante o qual podemos continuar a 
aumentar nosso conhecimento russo, participando de 
um jogo de bingo. Jantar a bordo.

DIA 6. GORITZY 
Pensão completa a bordo. Chegada em Goritzy. 
Desembarque e visita da cidade, localizada na costa à 
esquerda do rio Sheksna. Sua maior atração turística 
é o Mosteiro de São Cirilo do Lago Branco. Tarde de 
navegação. Opcionalmente, você pode participar de 
uma festa de degustação de vodka e blini, excelentes 
produtos típicos russos.

DIA 7. KIZHI ISLAND
Pensão completa a bordo. Durante este dia 
navegaremos pelo magnífico lago Onega. Almoço 
a bordo e depois visitar a ponte comando do navio. 
Chegada a Kizhi às 17:00 horas. Desembarque e visita 
a pé aos lugares mais emblemáticos. Possui um museu 
ao ar livre de arquitetura de madeira, declarada pela 
UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Retorno a 
bordo e jantar pirata. Navegação para Mandrogi.

DIA 8. MANDROGI 
Pensão completa a bordo. Enquanto navegamos o rio 
Suir, após o café da manhã, receberemos uma pequena 
conferência informativa sobre Mandrogi. Chegada a 
Mandrogi no meio da manhã. Visita a locais de maior 
interesse: aldeia tradicional russa; interior e exterior 
das suas típicas casas de madeira. Almoço / churrasco 
em uma loja ao ar livre shashlik em russo. Retornar ao 
navio e partida para São Petersburgo. Tempo livre para 
descansar e preparar para o jantar deste dia, jantar com 
o capitão. Vamos terminar o dia com música ao vivo e 
dança.

DÍA 9. São Petersburgo 
Pensão completa a bordo. Chegamos à São 
Petersburgo! Uma das cidades mais bonitas do mundo. 
Desembarque para fazer a visita da cidade, conhecida 
como a Veneza do Norte por seus canais navegáveis. 
O centro da cidade é considerado pela UNESCO, 
Patrimônio da Humanidade. À tarde visita incluinda 
ao Museu do Hermitage, um dos maiores do mundo. 
Retorno a bordo. Jantar, música ao vivo. Opcionalmente 
será possível assistir a um show folclórico.

DÍA 10. São Petersburgo 
Pensão completa a bordo. Hoje oferecemos-lhe 
diferentes excursões opcionais, como a visita para os 
jardins do Palácio de Pushkin. De tarde lhe propomos 
participar, opcionalmente, de um balé ou fazer uma 
noite de visita a São Petersburgo. Se você preferir ficar 
no navio, você pode desfrutar de um musical em ao 
vivo tocado pelos nossos músicos a bordo.
  
DÍA 11. São Petersburgo 
Pensão completa a bordo. Terão a opção de realizar a 
visita opcional aos rios e canais de São Petersburgo. Uma 
ótima oportunidade para descobrir outra perspectiva 
da cidade. Finalmente, depois do jantar, você poderá 
desfrutar de música ao vivo e dançar no nosso bar.

DÍA 12. São Petersburgo 
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

Descontos de venda antecipada
•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com caixa   
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Outras datas, reservando 
60 días aantes da partida

•  Outros descontos:

•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para a casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível. Os 
descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados.

PREÇOS POR PESSOA   cabine dupla em  $

Saídas
Confort

Suite
Deluxe
Suite Suite

Panorama
Suite

Maio 15 2.380 2.530 2.570 2.610

Junho   6 28 2.520 2.690 2.730 2.855

Julho 20 2.450 2.575 2.640 2.760

Agosto 11 2.450 2.575 2.640 2.760

Setembro 2 2.380 2.530 2.570 2.610

Suplemento individual por cabine: 80%.
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MS ROSSIA  5*****...  de Moscou à São Petersburgo

12 dias      á partir de  2.380 $

A Grande Rússia II
São Petersburgo, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, Moscou...

Itinerário

Dia Porto Chegada Saída

  1 SÃO PETERSBURGO
Translado para o porto e 
embarque

– –

  2 SÃO PETERSBURGO
Visita  à cidade (incluída)
Museu Hermitage (incluído)

– –

  3 SÃO PETERSBURGO
Jardins Pushkin (opcional)

– –

  4 SÃO PETERSBURGO – 16:45

  5 MANDROGI
Visita à cidade (incluída)

10.30 15:00

  6 KIZHI
Museu de madeira ao ar livre 
(incluído)

08:00 12:00

  7 GORITZY
Mosteiro de São Cirilo (incluído)

13:00 16:00

  8 YAROSLAVL
Visita à cidade (incluída)

15:00 20:00

  5 UGLICH
Visite o Kremlim e a igreja de 
Dimitri (incluído)

09:00 12:30

10 MOSCOU
Visão geral da cidade
(incluído)

13:00 –

11 MOSCOU
Visite Kremlim (incluído)

– –

12 MOSCOU
Transfer para o aeroporto

– –
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Itinerário nº 9:   São Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscou

DIA 1. SÃO PETERSBURGO
Chegada, assistência e traslado ao porto para 
embarcar a bordo do MS. Rússia. Jantar e noite a 
bordo. Depois do jantar, você pode desfrutar dos 
atrativos que o navio oferece.

DIA 2. SÃO PETERSBURGO
Pensão completa a bordo. Café da manhã. Visita 
a uma das as cidades mais bonitas do mundo, 
conhecidas como "Veneza do Norte" por seus canais 
navegáveis. O centro da cidade é considerado pela 
UNESCO, Patrimônio da Humanidade. De tarde você 
pode descobrir a cidade por conta própria, descanse a 
bordo ou participar de uma excursão opcional. Jantar 
e acomodação a bordo.

DIA 3. SÃO PETERSBURGO
Pensão completa a bordo. De manhã vamos visitar 
um dos museus mais famosos do mundo: o museu 
de Hermitage, antigo palácio de inverno e residência 
dos imperadores, que abriga uma importante coleção 
composta de mais de três milhões de peças. Tarde livre 
para fazer compras. Noite a bordo.

DIA 4. SÃO PETERSBURGO
Pensão completa a bordo. Dia livre em São Petersburgo 
para andar ou fazer algumas compras. Possibilidade 
para realizar excursões opcionais, como a visita aos 
jardins do Palácio de Pushkin. Na última hora vamos 
zarpar para Mandrogi à tarde. Hoje o tripulação irá 
aparecer antes de você desejar-lhe uma feliz navegação. 
Noite a bordo.

DIA 5. MANDROGI
Pensão completa a bordo. Nossa navegação nos 
leva à pequena aldeia de Mandrogui, nas margens 
do Rio Svir, a hidrovia que liga os lagos Onega e 
Ladoga. Restaurado após a Segunda Guerra Mundial 
é atualmente um pitoresco, hospitaleiro e bem 
mantido. Durante o seu tempo livre, você pode entrar 
nas oficinas de artesãos, comprar lembranças ou até 
mesmo participar de sua criação. Por conta própria 
você pode visitar o mini-zoológico, dar um passeio em 
carruagem de cavalos, entra na cafetaria para provar 
empanadas com frutas e outros recheios ou beber 
vodka no museu dedicado a esta bebida nacional. Se 
as condições meteorológicas forem favoráveis, teremos 
almoço ao ar livre nos bancos do Rio. Jantar a bordo.

DIA 6. KIZHI ISLAND
Pensão completa a bordo. Café da manhã. 
Chegaremos à ilha de Kizhi. Tem um museu ao ar livre 
de arquitetura de madeira, declarado pelo UNESCO 
como Patrimônio da Humanidade. Retorno a bordo 
e almoço. Navegação à tarde, na qual podemos 
continuar a aumentar o nosso conhecimento russos e 
canções russas.

DIA 7. GORITZY
Pensão completa a bordo. De manhã, navegando em 
direção a Goritzy, receberemos pequenas informações 
sobre Goritzy. Desembarque e visita à cidade, 
localizada na margem esquerda do rio Sheksna. Sua 
principal atração turística é o Mosteiro de San Cirilo 
do Lago Branco.

DIA 8. YAROSLAVL
Pensão completa a bordo. Chegada, desembarque 
e visita desta antiga cidade russa localizada na 
confluência dos rios Volga e Kotorosl. Visita incluída 
da Igreja do Profeta Elias e vamos descobrir o território 
do mosteiro da Transfiguração que datas de s. XII e 
é um dos mais antigos do Volga. Retorno ao navio. 
Noite a bordo.

DIA 9. UGLICH
Pensão completa a bordo. Chegada em Uglich 
primeira coisa de manhã, cidade que faz parte do 
famoso "anel de ouro", composto pela Cidades 
medievais localizadas ao redor de Moscou. 
Desembarque e visita incluídos do Kremlin e do Igreja 
de San Dimitri sangrenta. Volte para o navio. Almoço 
a bordo. À tarde, durante a navegação vamos assistir 
a aula de músicas russas. Jantar com o capitão. 
Navegação para Moscou.

DIA 10. MOSCOU
Pensão completa a bordo. Desembarque para fazer 
o tour panorâmico, incluindo a cidade, que vamos 

começar na Praça Vermelha, onde ele está o Museu de 
História e a Catedral da Intercessão, mais conhecido 
como San Basilio Temple. Tarde livre para passear pela 
cidade. Retorno ao bordo. Jantar. Depois você poderá 
optar por fazer a visita opcional para Moscou à noite 
de metrô, conhecido como o Palácio Subterrâneo, ou 
descansar no navio curtindo uma noite musical.

DIA 11. Moscou
Pensão completa a bordo. Visita incluída e guiada 
através do Kremlin, antiga residência dos czares Russos 
e atual assento da presidência. Nós podemos aproveite 
a mágica Plaza de las Catedrales de la Assunção, a 
mais importante da Rússia, a Catedral da Anunciação 
e de São Miguel Arcanjo. Retorno a bordo para o 
almoço. Na parte da tarde você poderá participar de 
várias excursões opcionais, tais como: famoso circo 
de Moscou ou assistência ao espetáculo de folclore 
nacional Kostroma. Jantar a bordo.

DIA 12. MOSCU
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

Descontos de venda antecipada
•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com caixa   
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Outras datas, reservando 
60 días aantes da partida

•  Outros descontos:

•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para a casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível. Os 
descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados.

INCLUI

•  Transferências aeroporto-porto-aeroporto.

•  Acomodação em cabines de acordo com a categoria 
escolhida. 

•  Estadia de 11 noites a bordo do MS Rossia, em 
pensão completa (primeiro dia de jantar e último de 
café da manhã). 1 garrafa de água (0,5 l) por pessoa 
diariamente. Garrafa de água no almoço e jantar

•  Chá quente, refrescos após as excursões.

•  Guias que falam espanhol.

•  Coquetel de boas-vindas com o capitão.

•  Jantar de despedida do capitão com copo de cava. 

•  Maleteiros: para embarque e desembarque.

•  Atividades de entretenimento a bordo.

•  Visitas incluídas em espanhol: 
Visita a Moscou, Kremlin, Uglich, Yaroslav, Goritzy, 
Monasterio São Cirilo, Isla de Kizhi, visita de 
Mandrogi, São Petersburgo e Museu Hermitage. 

PREÇOS POR PESSOA   cabine dupla em  $

Saídas
Confort

Suite
Deluxe
Suite Suite

Panorama
Suite

Maio 26 2.380 2.530 2.570 2.610

Junho 17 2.520 2.690 2.730 2.855

Julho   9  31 2.450 2.575 2.640 2.760

Agosto 22 2.450 2.575 2.640 2.760

Setembro 13 2.380 2.530 2.570 2.610

Suplemento individual por cabine: 80%.

NOTAS IMPORTANTES

Válido para todos os nossos cruzeiros pela Rússia. Itinerários chegadas e partidas estão sujeitas a mudanças devido a 
variações no nível da água e passagem das fechaduras.

Guia local de língua espanhola em Moscou e São Petersburgo, e tradução simultânea para o resto das cidades. 
Excursões opcionais podem sofrer modificações.
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