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Desfrute de experiências
                 únicas que se tornarão

                    lembranças inesquecíveis

                   ...O rio corre tranquilo e os raios de sol se refletem na água, 
              este é seu cruzeiro fluvial “seu lar durante os próximos dias”. 
   ...Descubra o mundo com conforto e comodidade...
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Um cruzeiro fluvial
é algo diferente... É tempo para desfrutar e relaxar!
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Grandes descontos
      Grande oportunidade

“Open Bar”
Durante e fora do horário de refeições, incluímos todas as 
bebidas que fazem parte do amplo cardápio do nosso bar, 
com a exceção de champanhe francês e produtos raros 
exclusivos. Inclui: cervejas, “sekt” , espumante alemão, 
crémant, prosecco, taças de vinho, drinks, coquetéis e 

diversas bebidas alcoólicas, além de café, chá e bebidas 
não alcoólicas. Água mineral na cabine (500 ml por 

pessoa/dia). 

Bebidas
tudo incluído

-um “tudo incluído” como deve ser- 

Bebidas
nas comidas e jantares

-Pacote de bebidas-

    Jantar 
Wine and Dine

 Jantar especial em um ambiente elegante, 
servido na mesa

Pensão Completa “Plus” 

         

Bebidas nas refeições
Diariamente incluído por pessoa durante 

o horário de almoço e jantar:
cerveja, 
vinho, 

bebidas não alcoólicas, 
e café ou chá.

 

• Menu de 5 pratos especiais

• Harmonização de vinhos para cada prato

• Sobremesa, café e licores
 

 Buffets ricos e variados no café da manhã, 
almoço e jantar.

Lanche de boas-vindas no dia da chegada.

Nas tardes de navegação, temos a hora do chá: 
infusões, café, bolos... 

Jantares temáticos com especialidades 
e diversos pratos típicos da região 

por onde você está navegando.

Bebidas a bordo
Escolha uma das seguintes opções

6 Serviços a bordo



Grandes descontos
      Grande oportunidade

“Open Bar”
Durante e fora do horário de refeições, incluímos todas as 
bebidas que fazem parte do amplo cardápio do nosso bar, 
com a exceção de champanhe francês e produtos raros 
exclusivos. Inclui: cervejas, “sekt” , espumante alemão, 
crémant, prosecco, taças de vinho, drinks, coquetéis e 

diversas bebidas alcoólicas, além de café, chá e bebidas 
não alcoólicas. Água mineral na cabine (500 ml por 

pessoa/dia). 

Bebidas
tudo incluído

-um “tudo incluído” como deve ser- 

Bebidas
nas comidas e jantares

-Pacote de bebidas-

    Jantar 
Wine and Dine

 Jantar especial em um ambiente elegante, 
servido na mesa

Pensão Completa “Plus” 

         

Bebidas nas refeições
Diariamente incluído por pessoa durante 

o horário de almoço e jantar:
cerveja, 
vinho, 
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• Menu de 5 pratos especiais

• Harmonização de vinhos para cada prato

• Sobremesa, café e licores
 

 Buffets ricos e variados no café da manhã, 
almoço e jantar.

Lanche de boas-vindas no dia da chegada.

Nas tardes de navegação, temos a hora do chá: 
infusões, café, bolos... 

Jantares temáticos com especialidades 
e diversos pratos típicos da região 

por onde você está navegando.

Bebidas a bordo
Escolha uma das seguintes opções

Por pessoa 265 $

Por pessoa 49 $

Por pessoa 165 $

Gratis

7 Serviços a bordo

DESCONTOS NÃO SÃO ACUMULATIVOS

•	 Não	podem	ser	combinados	com	outras	
promoções.

•	 Não	são	válidos	para	grupos.

•	 Lugares	limitados.

DESCONTOS

Para	grupos	de	10	a	16	pessoas

Para	grupos	de	6	a	10	pessoas

Passageiros	com	mais	de	65	anos	
passaporte	exigido)	e	para	noivos.
Necessário	convite	de	casamento.

PREÇO GARANTIZADO

•	 Depois	de	ter	feito	a	sua	reserva,	não	haverá	
nenhum	tipo	de	aumento	ou	suplemento	posterior.

•	 Os	descontos	são	aplicados	sobre	o	preço		de	
venda	do	cruzeiro	e	do	avião.	Não	são	aplicados	
sobre	as	taxas,	vistos	ou	possíveis		suplementos	
de	outro	tipo.

Grandes descuentos
Grandes Ventajas

PREÇO GARANTIZADODESCONTOS NÃO SÃO ACUMULATIVOSDESCONTOS



Tipos de Cabines... nos nossos barcos A-Rosa
Varanda francesa, ar condicionado individual, TV, excelentes equipamentos

8 Cabines



Você se sente à vontade...
Enquanto isso... o rio corre tranquilo e os raios de sol  se refl etem na água...

O rio corre tranquilo e os raios de 
sol se refl etem na água... este é seu 
cruzeiro A-ROSA, seu lar durante os 
próximos dias.  

Lar? Durante as férias? Exatamente! 
Em seus amplos camarotes 
você encontrará todo o tipo de 
comodidades que o farão sentir-se 
em casa.

Damos muito valor ao design e aos 
materiais de qualidade em todos 
e cada um de nossos navios, e o 
resultado disso se faz sentir nas 
instalações modernas, confortáveis e 
elegantes que oferecemos. 
 
É muito importante desfrutar da 
época mais esperada do ano num 
ambiente agradável e que satisfaça 
todos os seus desejos.

Desfrute deste pequeno paraíso que 
colocamos à sua inteira disposição. 
Assim, descontraído e de bom 
humor e com os nossos desejos de 
boas férias!

9 Cabines



Os restaurantes...
excelentes e copiosos buffets, servidos por “chefs” ao vivo

10 Restaurantes



Delicatessen...
da entrada até as sobremesas

Deixe-se mimar por nossa oferta 
gastronômica. Nossos chefs vão 
preparar suas delícias diante de 
você. A extensa e variada gama de 
platos oferecidos em nossos copio-
sos buffets são um deleite completo 
para os olhos e para 
o paladar.

Sem esquecer de destacar que nos-
sos buffets são elaborados com es-
pecialidades da estação obtidas nas 
regiões por onde o cruzeiro passa.
Seu dilema será escolher entre pra-
tos da cozinha mediterrânea, regio-
nal ou tradicional, carnes grelhadas, 
peixes frescos, etc. 

Entre os pratos lights e saudáveis 
temos saladas, frutas, sopas e so-
bremesas deliciosas. Sugerimos que 
você participe de uma de nossas 
noites “Wine & Dine”, para degustar 
um menu de cinco pratos com seus 
vinhos correspondentes.

11 Restaurantes



Relax... em todos os nossos navios
sauna, jacuzzi ao ar livre ou piscina, academia

12 Relax



Fique relax a bordo...
deixe-se mimar no spa-rosa: massagens, tratamentos, etc.

SOLICITE
FOLLETO

EXCLUSIVO
CRUCEROS 2015

BEBIDAS GRATIS
por día y persona
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Válido para nuestros cruceros exclusivos por el Rhin  
a-Rosa VIVA 4**** lujo

SALIDAS: 19 de julio a 23 de agosto (ambas incluidas) 

SOLICITE

FOLLETO

EXC
LUS

IVO

CRUCEROS 2015

LIVRE

SAUNA . FITNESS
JACUZZI

ZONA DE RELAX

360º
Wellness

O navio navega placidamente, en-
quanto você se deixa mimar. Temos 
um SPA-ROSA a bordo de cada um 
de nossos navios. 

Nosso SPA e nossa equipe de bele-
za estão à sua disposição com todo 
o tipo de produtos de luxo BABOR e 
ST BARTH.

Você só precisa relaxar! 
Aproveite nossa ótima sauna e 
entregue-se nas mãos de nossos 
experientes massagistas.

Oferecemos cuidados especiais para 
o seu corpo, incluindo tratamentos 
tradicionais e massagens havaianas 
“lomilomi”.

A noite wellness A-ROSA,
a realização de um sonho para o 
seu bem-estar: com massagens e 
infusões de sauna acompanhadas 
de um delicioso coquetel potenciali-
zador de energia, 

...tudo sob um teto de estrelas!!
 

13 Relax



Visitas e excursões…
Com nossos guias especializados em “espanhol-português”

14 Excursões



Chegada ao centro…
na maioria dos casos, atracamos no centro das cidades

Chegamos até a ribeira do rio, onde  
a cidade nasceu antigamente junto 
ao rio.

No centro da cidade. Local ideal de 
saída para ir de compras e realizar 
excursões.

Um cruzeiro fluvial é sempre algo 
especial: é uma maneira fantástica de 
conhecer alguns dos recantos mais 
belos da Europa. Visitar as grandes 
metrópoles junto ao Danúbio, como 
Viena ou Budapeste, ir de compras… 
- com o seu hotel flutuante sempre a 
mão – somente é possível a partir de 
um rio. 

Neste apartado de visitas e excursões 
também oferecemos algo a mais. 
Damos muita importância as 
excursões e por isso muitas já estão 
incluídas em nossos preços.

Atracamos no centro das cidades, 
e a partir de aí, começa um mundo 
cheio de posibilidades: realizar um 
tour em bicicleta (levadas a bordo), 
se aventurar conhecendo a pé os 
recantos mais escondidos, descubrir 
maravilhosos mercados medievais que 
nos levarão a uma outra época, etc.

Dependendo da rota, proponemos 
uma ampla variedade de diferentes 
visitas e excursões.  Você poderá 
participar destas visitas acompanhado 
por guias locais especializados ou, se 
preferir, explorar e visitar por conta 
própria.

15 Excursões



“Tudo	o	que	você
desejar e como desejar”

Queremos que você esteja feliz conosco
e que os seus desejos sejam realizados.
É por isso que oferecemos nossas diferentes 
rotas, para que você escolha
e combine ao seu gosto.
Explore os recantos maravilhosos da Holanda 
e desfrute também da Floresta Negra na 
Alsácia e da Alemanha Romântica.

Nossos BARCOS NO RENO
excelente frota, barcos novos e modernos



A palavra Reno vem do alemão “Rinnen” (fl uir), desta forma o nome do rio 
anuncia uma viagem com sensações que fl uem mágicamente.
Uma maravilhosa cultura, gastronomia e natureza  que se juntam em uma 
perfeita harmonia. Nossas rotas se extendem pelo norte, até Amsterdã 
e os Países Baixos, ou pelo sul, entre paisagens românticas, até Estrasburgo 
na França e Basileia na Suiça.

O local mais recomendável para admirar a Alsácia, a Floresta Negra ou os 
“prealpes suisses” é, sem dúvida a sauna com paredes de vidro dos exclusivos 
Spa-Rosa.

Uma viagem completa para o bem estar do corpo e da alma, um programa 
cheio de atividades culturais, combinado com a forma mais luxuosa de viajar:
um relaxante passeio de barco pelo Reno.

Barcos:  A-ROSA AQUA - VIVA

A-ROSA AQUA - VIVA

Todos de categoría: 4****Luxo
Inaugurados: 2010/2011
Bandeira: alemã
Comprimento: 135m
Largura: 11,40m
Decks: 4
Cabines: 99
Número de passageiros: 202



01 Passadiço
02 Espreguiçadeiras
03 Claraboia
04 Escadas
05 Área de jogos
06 Duchas
07 Putting Green (Golfe)
08 Área de jogos
09 Grelhados e bar
10 Área gastronômica
11 Espacio exterior do Spa
12 Jacuzzi
13 Espaço para fitness
14 Área de relaxamento
15 Massagem-Beleza

16 Centro médico
17 Recepção do Spa
18 Vestíbulo
19 Informações
20 Salão
21 Bar
22 Café-Restaurante
23 Buffet e cozinha ao vivo
24 Restaurante regional
25 Bar exterior
26 Restaurante panorâmico
27 Área de vinhos
28 Recepção
29 Loja a bordo
30 Toilettes

Instalações  
A-RoSA AquA - VIVA

Passageiros: 202
Comprimento: 135 m
Largura: 11,4 m
Velocidade: 22 km/h
Potência: 4 x
Bandeira: alemã
Ano de construção: 
A-RoSA AquA: 2009

Em cada deck há dois camarotes  
comunicantes, ideais para famílias.
Disponíveis mediante solicitação e  
sujeitos a disponibilidade.

Nossos navios no RENO
os decks... são idênticos para navios que navegam no Reno

18 Decks Reno



As cabinas 
grande varanda francesa, 2 camas baixas, AC, TV...

C   44 cabines
2 camas, externa 
com varanda francesa
14,5 m2, Deck 2

D   26 cabines
2 camas, externa 
com varanda francesa
14,5 m2, Deck 3

A   25 cabines
2 camas, externa
14,5 m2, Deck 1

S   4 cabines
2 camas, externa
14,5 m2, Deck 1
Admite uma 3ª cama

19 Decks Reno



Barco  A-ROSA AQUA...                     de AMSTERDÃ a BASILEA

Grande Cruzeiro pelo Reno I
Amsterdã, Colônia, Coblença, Estrasburgo, Basileia…

9 dias    a partir de 1.975 $

INCLUIDA
SAUNA . FITNESS

JACUZZI
ZONA DE RELAX

SOLICITE
FOLLETO

EXCLUSIVO
CRUCEROS 2015

BEBIDAS GRATIS
por día y persona
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Válido para nuestros cruceros exclusivos por el Rhin  
a-Rosa VIVA 4**** lujo

SALIDAS: 19 de julio a 23 de agosto (ambas incluidas) 

SOLICITE

FOLLETO

EXC
LUS

IVO

CRUCEROS 2015

GRANDE CRUZEIRO PELO RENO I

Dia Cidade

 1  AMSTERDÃ (Holanda) –  –
Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída
 2 AMSTERDÃ (Holanda) 16.00 –

Café da manhã. Traslado ao porto
Embarque

 Canais e Bairro da Luz Vermelha (opcional)

 3 AMSTERDÃ (Holanda) –  13.00
 Visita panorâmica de Amsterdã

 4 CoLÔNIA (Alemanha) 14.00  23.00
 Visita panorâmica de Colônia

 5 CoBLENçA (Alemanha) 08.00  13.00
 Visita panorâmica de Cobleza
 Rochedo Loreley

 6 MANNHEIM (Alemanha) 08.00 14.00
 Visita de Mannheim
 Visita de Heidelberg (opcional)

 6 SPEYER (Alemanha) 18.00 19.00

 7 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) 07.00  –
 Visita panorâmica da cidade
 Baden-Baden (opcional)

 8 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) –  01.00

 8 BREISACH (Alemanha) 09.00  19.00
Visita de Colmar (opcional)

 Visita de Friburgo (opcional)

 9 BASILEA (Suiça) 06.00
Desembarque. Traslado ao aeroporto.

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

FRETADO
EXCLUSIVO

AQUA
**** LUXO

Assistência 

a bordo e visitas 

turísticas em

“português”

DESCoNTo(1)

-350 $
PoR CAMARoTE

20 Reno



DIA 1. AMSTERDÃ

Chegada, assistência da nossa equipe espanhola e traslado 
ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. AMSTERDÃ

Café da manhã. Na hora indicada, traslado incluido ao 
porto de Amsterdã, onde estará atracado o A-Rosa AQuA. 
Assistência para embarcar no cruzeiro onde as senhoras 
serão recebidas com uma rosa. Acomodação. Tempo livre. 
Jantar buffet de boas-vindas. Depois do jantar, possibilidade 
de realizar um passeio opcional pelos canais de Amsterdã  e 
o famoso bairro da luz vermelha. Noite a bordo.

DIA 3. AMSTERDÃ

Pensão completa a bordo. Na parte da manhã, o navio 
A-Rosa Aqua estará ancorado no porto de Amsterdã. Após 
o café da manhã, iniciaremos nossa visita incluída à  cidade 
de Amsterdã. Sem dúvida, as principais atrações são os 
canais, o centro histórico e a Praça Dam, em pleno centro 
de Amsterdã, rodeada de edifícios dos séculos XVI e XVII, 
com destaque para o Prédio da Prefeitura, o Bairro Judeu... 
Retorno ao navio para o almoço. Tarde de navegação em 
direção a Colônia. Jantar e entretenimento a bordo.

DIA 4. COLÔNIA

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos navegando. Às 14:00hs estaremos atracados em 
Colônia. Depois do almoço, possibilidade de realizar uma 
visita incluída a pé pela cidade. Caminharemos pela parte 
histórica, onde se encontram os monumentos da época dos 
romanos e igrejas medievais. Visitaremos a Catedral de estilo 
gótico, considerada uma das maiores da Europa. 
No fi nal da visita degustaremos um copo da cerveja “Kölsch”, 
típica de Colônia. Jantar a bordo. Noite de navegação.

DIA 5. KOBLENZ (Coblença)-ROCHEDO LORELEY

Quando você despertar, estaremos atracando numa das 
cidades mais emblemáticas da Alemanha. Após um magnífi co 
buffet de café da manhã, faremos um passeio a pé incluído 
por Koblenz, cidade onde confl uem o Reno e o Mosela, 
na região conhecida como Esquina Alemã. Tempo livre. 
Almoço buffet. Na parte da tarde navegaremos por uma das 

passagens mais bonitas do Reno. Poderemos admirar o 
famoso Rochedo Loreley, a “Sereia do Reno”, uma enorme 
rocha maciça que surge na margem direita do rio. O Reno 
forma neste trecho uma curva em “S” perfeita, que se estreita 
e passa entre montanhas de 130 metros de altura, revelando, 
de ambos os lados, seus magnífi cos “castelos-fortaleza”. 
Noite a bordo.

DIA 6. MANNHEIM: HEIDELBERG

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos em Mannheim. Visita incluída pela cidade. Retorno 
ao navio para o almoço. A seguir, sugerimos fazer uma visita 
opcional por Heidelberg, uma das cidades mais bonitas da 
Alemanha. De Heidelberg seguiremos para Speyer, onde o 
A-Rosa Aqua estará a nossa espera. Jantar e noite a bordo.

DIA 7. ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN 

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos atracados em Kehl, de onde faremos uma 
visita incluída por Estrasburgo. Tarde livre para continuar 
explorando a cidade. Opcionalmente, oferecemos as 
seguintes excursões:
–  Baden-Baden (50 km), uma das “cidades de balneário” mais 

importantes da Alemanha.
Noite a bordo

DIA 8. BREISACH: COLMAR E FRIBURGO 

Pensão completa a bordo. Dia livre. Visitaremos 
opcionalmente Colmar. Em Colmar, percorreremos seu 
interessante e atraente centro histórico. Retorno ao navio para 
o almoço. Na parte da tarde, visita opcional a Friburgo, capital 
de uma das regiões mais bonitas da Europa (Floresta Negra). 
Retorno ao navio. Tempo livre para passear por Breisach até 
a hora de zarpar. Jantar e noite a bordo.

DIA 9. BASILEIA

Café da manhã buffet. Desembarque. Traslado grupal ao 
Aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

INCLuIDo 
•  Pensão completa “Plus” Pensão completa a bordo. 

Excelentes buffets de café da manhã, almoço e 
jantar. Inclui água mineral. Lanche ao meio-dia, 
no dia do embarque. Durante a estadia no navio, 
aproximadamente às 15 horas, ofereceremos café e 
chá com bolos. Água mineral na cabine:
1 garrafa por pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas 
baixas e banheiro completo. 

•  Carregadores de malas: no embarque e 
desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.
•  Visitas incluídas em espanhol:

Panorâmica de Amsterdã
Panorâmica de Colônia com degustação de cerveja
Panorâmica de Mennheim (itiner. Romântico Reno I)
Panorâmica de Mogúncia (itiner. Romântico Reno II)
Panorâmica de Coblença e Estrasburgo

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $

n Bebidas Clasic 165 $

Itinerário nº 1
Ámsterdã, Colônia, Coblença, Mannheim, Rudesheim, Speyer, Estrasburgo, Breisach, Basileia 

 Navegamos	pelo	maior
rio	da	Alemanha,	o	Reno

Cheio	de	diversidade	e	grandes	atrativos	ao	longo	
do	seu	curso.	Nosso	percurso	(seguindo
os	passos	dos	romanos)	nos	conduzirá	às	antigas	
cidades	do	Reno	onde	convergem	o	passado	rico	
em	história	e	o	presente	cheio	de	vida.

Atrações da viagem:

•  Os grandes mestres do Reijkmuseum
(Amsterdã).

• Colônia e sua fabulosa Catedral gótica

•  Koblenz (Coblença), o “recanto alemão”, o 
patrimônio mais belo da Alemanha.

•  O fascinante Loreley: O Vale Médio do Reno, 
Patrimônio da Humanidade da UNESCO.

•  Desfrutar da visita à mundialmente famosa 
catedral de Estrasburgo, que, com sua 
imponente rosácea gótica, é o símbolo da 
capital alsaciana.

• E muito mais...

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de:

 

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas assinaladas com  
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Outras datas, reservando
60 dias antes da saída

•  outros descontos:

•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.

•  5% de desconto para maiores de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível.
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

15 Março 2016

-350 $
PoR CAMARoTE

NoITE EXTRA 
Net preço por pessoa em duplo

Ámsterdã  .....................................................  150 $
Zurique .........................................................  120 $

HoTÉIS previstos ou similares

 Ámsterdã: Holiday Inn Arena Towers**** Cidade

 Zurique: Movenpick **** Centro

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Julho 8 2.035 2.395 2.915 3.065

Julho 22 1.975 2.325 2.825 2.955

Agosto 5 2.105 2.475 3.085 3.225

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Crianças grátis no cruzeiro (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Em categoria S. De 2 a 12 anos (inclusive), 
dividindo quarto duplo com 1 adulto, desconto de 20%. Não há camarotes individuais. Deve-se utilizar cabine dupla com 
uso single e, por esta razão, o suplemento é de 100%.
Desconto cabine tripla: 10% por pessoa sobre o preço da cabine S.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não espe-
cifi cados como incluídos no itinerário.
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Barco  A-ROSA AQUA...                       de SUIÇA a HOLANDA

Grande Cruzeiro pelo Reno II
Basileia, Estrasburgo, Coblença, Colônia, Amsterdã…

9 dias    a partir de 1.975 $

GRANDE CRUZEIRO POR EL RENO II

Dia Cidade

 1  ZURIQUE  (Suiça) –  –
Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída

 2 ZURIQUE-BASILEIA (Suiça) –  18.00
Café da manhã. Traslado ao porto
Embarque

 3 BREISACH (Alemanha) 07.00  19.00
Visita de Colmar (opcional)

 Visita de Friburgo (opcional)

 4 ESTRASBURGO (Kehl Alemanha) 08.00  –
 Visita panorâmica da cidade
 Baden-Baden (opcional)
 5 ESTRASBURGO (Kehl Alemanha) –  13.00

 6 MOGÚNCIA (Alemanha) 03.00 12.30
 Visita panorâmica de Mogúncia
 Rochedo Loreley

 6 COBLENÇA (Alemanha) 17.30  22.00
 Visita de Coblença
 7 COLÔNIA (Alemanha) 07.00  17.00
 Visita panorâmica de Colônia

 8 AMSTERDÃ (Holanda) 08.00 –
 Visita panorâmica de Amsterdã
 Canais e Bairro da Luz Vermelha (opcional)
 9 AMSTERDÃ (Holanda) – –
 Desembarque. Traslado ao aeroporto.

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

FRETADO
EXCLUSIVO

AQUA
**** LUXO

Assistência 

a bordo e visitas 

turísticas em

“português”

DESCoNTo(1)

-350 $
PoR CAMARoTE
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DIA 1. ZURIQUE

Chegada, assistência da nossa equipe espanhola e traslado 
incluido ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. ZURIQUE-BASILEIA

Café da manhã. Traslado incluido ao porto de Basileia, para 
embarque às 16:00hs, onde as senhoras serão recebidas 
com uma rosa. Acomodação. Tempo livre. Jantar buffet de 
boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 3. BREISACH: COLMAR E FRIBURGO

Pensão completa a bordo. Hoje teremos todo um dia livre por 
diante. Visitaremos opcionalmente Colmar (capital da Alsácia). 
Em Colmar, percorreremos seu interessante e atraente centro 
histórico. Retorno ao navio para o almoço. Na parte da tarde, 
visita opcional a Friburgo, capital de uma das regiões mais 
bonitas da Europa (Floresta Negra). Visitaremos sua Catedral 
Gótica, de notável beleza, o Palácio Episcopal, além da nova 
e a antiga Prefeitura. Retorno ao navio. Tempo livre para 
passear por Breisach até a hora de zarpar. Jantar e noite a 
bordo.

DIA 4. ESTRASBURGO (KEHL)-BADEN-BADEN 

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos atracados em Kehl, de onde faremos uma visita 
incluída por Estrasburgo, bela cidade, cujo centro histórico 
foi declarado Patrimônio da Humanidade pela uNESCO. 
Estrasburgo mantém o charme de uma cidade construída à 
escala humana, fácil de percorrer, com belos edifícios, locais 
românticos, ruas estreitas, com lindas ruas decoradas com 
madeira entalhada. Passear pelo seu centro histórico é uma 
verdadeira delícia. Tarde livre para para continuar explorando 
a cidade. Se desejar, participe de uma excursão opcional para 
Baden-Baden (50km), umas das “cidades de balneário” mais 
importantes da Alemanha. Noite a bordo.

DIA 5. ESTRASBURGO (KEHL)

Pensão completa a bordo. Aproveite a manhã livre para 
continuar explorando a cidade de Estrasburgo. Às 13 horas 
o A-Rosa Aqua, zarpará rumo a Mogúncia (Mainz). Relaxe 
e aproveite a tarde de navegação admirando as belas 
paisagens desta parte do Reno, ou aproveite os benefícios 
repousantes da sauna do Spa do A-Rosa Aqua. Jantar e 
entretenimento a bordo. Noite a bordo.

DIA 6. MOGÚNCIA-ROCHEDO LORELEY-COBLENÇA

Pensão completa. Café da manhã a bordo. Quando você se 
despertar, estaremos atracados em Mogúncia e faremos um 
passeio a pé incluso pela cidade mais antiga do país. Retorno 
ao navio para o almoço. Na parte da tarde navegaremos 
por uma das passagens mais bonitas do Reno. Poderemos 
admirar o famoso Rochedo Loreley, a “Sereia do Reno, uma 
enorme rocha maciça que surge na margem direita do rio. O 
Reno forma neste trecho uma curva em “S” perfeita, que se 
estreita e passa entre montanhas de 130 metros de altura, 
revelando, de ambos os lados, seus magnífi cos “castelos-
fortaleza”. Às 18 horas, chegada a Coblença, visita incluída a 
pé. Jantar e noite a bordo.

DIA 7. COLÔNIA

Pensão completa a bordo. Após o magnífi co buffet de café 
da manhã, iniciaremos uma visita incluída a pé pela cidade. 
Caminharemos pela parte histórica, onde se encontram os 
monumentos da época dos romanos e igrejas medievais. 
Visitaremos a Catedral de estilo gótico, considerada uma das 
maiores da Europa. No fi nal da visita degustaremos um copo 
da cerveja “Kölsch”, típica de Colônia. Jantar a bordo. Noite 
de navegação.

DIA 8. AMSTERDÃ

Pensão completa a bordo. Na parte da manhã, o navio 
A-Rosa Aqua estará ancorado no porto de Amsterdã. Após 
o café da manhã, iniciaremos nossa visita incluída à cidade 
de Amsterdã. Sem dúvida, as principais atrações são os 
canais, o centro histórico, um dos mais extensos e mais 
bem preservados da Europa, e a Praça Dam. Retorno para 
o almoço a bordo. Na parte da tarde você vai poder fazer a 
visita opcional a Zaanse Schans. Retorno ao navio e após o 
jantar, possibilidade de fazer um passeio opcional ao longo 
dos canais de Amsterdã. Noite a bordo.

DIA 9. AMSTERDÃ

Café da manhã buffet. Desembarque. traslado grupal ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços 

Navegando	todo	o	Reno,	rio	abaixo
de	Basileia	até	Amsterdã
O	Reno	nos	mostra	como,	ao	longo	de	seu	curso,	
vai	moldando	a	paisagem	de	quatro	países.	O	
Grande	Reno	em	estado	puro	com	sua	enorme	
beleza	e	as	grandes	cidades	da	Renânia	a	seus	pés:	
Basileia,	Estrasburgo,	Colônia,	Amsterdã...

Atrações da viagem 

•  Basileia. Dinamismo originário de três países com 
arquitetura de cinco séculos e muita cultura.

•  Estrasburgo. Capital da Alsácia e sua famosa 
catedral.

•  Rochedo Loreley. Patrimônio da Humanidade da 
UNESCO.

•  Koblenz (Coblença), a “esquina alemã”, o 
patrimônio mais belo da Alemanha.

•  Colônia entusiasma por sua abertura de espírito e 
a beleza de sua arquitetura moderna às margens 
do Reno.

Itinerário nº 2
Basileia, Breisach, Estrasburgo, Mogúncia, Coblença, Colônia, Amsterdã 

INCLuIDo 

•  Pensão completa “Plus”:  Pensão completa a 
bordo. Excelentes buffets de café da manhã, almoço 
e jantar. Inclui água mineral. Lanche ao meio-dia, 
no dia do embarque. Durante a estadia no navio, 
aproximadamente às 15 horas, ofereceremos café e 
chá com bolos. Água mineral na cabine: 1 garrafa por 
pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas 
baixas e banheiro completo.

•  Carregadores de malas: no embarque e 
desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.
•  Visitas incluídas em espanhol:

Panorâmica de Amsterdã
Panorâmica de Colônia com degustação de cerveja
Panorâmica de Mogúncia (itin. Romântico Reno II)
Panorâmica de Coblença
Panorâmica de Estrasburgo

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $

n Bebidas Clasic 165 $

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de:

 

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas assinaladas com  
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Outras datas, reservando
60 dias antes da saída

•  outros descontos:

•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.

•  5% de desconto para maiores de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível.
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

15 Março 2016

-350 $
PoR CAMARoTE

NoITE EXTRA 
Net preço por pessoa em duplo

Ámsterdã  .....................................................  150 $
Zurique .........................................................  120 $

HoTÉIS previstos ou similares

 Ámsterdã: Holiday Inn Arena Towers**** Cidade

 Zurique: Movenpick **** Centro

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Julho   1 1.975 2.325  2.825 2.955

Julho 15 2.035  2.395  2.915 3.065

Julho 29 2.105  2.475 3.085 3.225

Agosto 12 2.105  2.475 3.085 3.225

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Crianças grátis no cruzeiro (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Em categoria S. De 2 a 12 anos (inclusive), 
dividindo quarto duplo com 1 adulto, desconto de 20%. Não há camarotes individuais. Deve-se utilizar cabine dupla com 
uso single e, por esta razão, o suplemento é de 100%.
Desconto cabine tripla: 10% por pessoa sobre o preço da cabine S.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não espe-
cifi cados como incluídos no itinerário.
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ITINERÁRIO

Dia Cidades

 Inicio cruzeiro chegada salida

 1 AMSTERDÃ 16.00 –
 Traslado ao porto. Embarque
 Canais e Bairro da Luz Vermelha (opc.)

 2 AMSTERDÃ (Holanda) –  13.00
 Visita panorâmica de Amsterdã

 3 CoLÔNIA (Alemanha) 14.00  23.00
 Visita panorâmica de Colônia

 4 CoBLENçA (Alemanha) 08.00  13.00
 Visita panorâmica de Coblença
 Rochedo Loreley

 5 MANNHEIM (Alemanha) 08.00 14.00
 Visita de Mannheim
 Visita de Heidelberg (opcional)

 5 SPEYER Alemanha) 18.00 19.00

 6 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) 07.00  –
 Visita panorâmica da cidade
 Baden-Baden (opcional)

 7 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) –  01.00

 7 BREISACH (Alemanha) 09.00  19.00
 Visita de Colmar (opcional)
 Visita de Friburgo (opcional)

 8 BASILEA-ZuRIquE 06.00
 Desembarque
 e traslado ao hotel

 9 ZuRIquE-VENEZA
 Continuação a Veneza

10 VENEZA
 Visita panorâmica da cidade

11 VENEZA-PADuA-FLoRENçA
 Visita panorâmica de Florença

12 FLoRENçA-ASSIS-RoMA
 Visita panorâmica de Roma

13 RoMA
 Dia livre. Visita opcional aos Museus Vaticanos

14 RoMA
 Dia livre. Visita opcional a Nápoles e Capri

15 RoMA
 Traslado ao aeroporto
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San Petersburgo

Barcelona
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La Haya
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Londres

Cruzeiro pelo Reno + Itália  
Amsterdã, Colônia, Estrasburgo, Basileia, Zurique, Veneza, Roma…

FRETADO
EXCLUSIVO

AQUA
**** LUXO

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

15 dias  7 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro   a partir de 2.780 $

Assistência 

a bordo e visitas 

turísticas em

“português”

DESCoNTo(1)

-350 $
PoR CAMARoTE
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Roma. Visita panorâmica de ônibus ao coração da antiga 
Roma. Tempo livre. Pela noite, opcional Roma Barroca. 
Acomodação.

DIA 13. ROMA

Café da manhã buffet. Hoje temos uma visita opcional muito 
interessante aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao 
interior da Basílica de São Pedro. Acomodação.

DIA 14. ROMA (Excursão opcional a Nápoles e Capri)

Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia completo a 
Nápoles e Capri. Saída pela manhã em ônibus em direção 
a Nápoles, onde viajaremos em um barco que nos levará 
a ilha de Capri. Passeio por Capri e visita dos maravilhosos 
jardins de Augusto. Tempo livre. No final da tarde, retorno a 
Nápoles. Existe a possibilidade de visitar também Pompéia 
(opcional). Acomodação.

DIA 15. ROMA

Café da manhã buffet.  Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Uma vez terminada a sua viagem de 15 dias, 
adicione noites em Lisboa

DIA 1. LISBOA

Chegada a Lisboa, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 2. LISBOA

Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica da 
cidade: Bairro da Alfama, Torre de Belém, Monastério 
dos Jerônimos, etc. Tempo livre para conhecer a cidade. 
Acomodação.

DIA 3. LISBOA

Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Preço estadia em Lisboa

Em duplo .............................................................. 290

Spto. habitação single .......................................... 140

Itinerário nº 3

HoTÉIS previstos ou similares

 Zurique: Movenpick **** Centro

 Veneza: Antony **** Mestre

 Florença: Croce di Malta **** Centro

 Roma: Palatino **** Centro

 Lisboa: Mundial**** Centro

 Ámsterdã: Holiday Inn Arena Towerst**** Cidade

INCLuIDo

•  7 noites no A-RoSA AquA**** LuXo : Lanche ao meio-
dia, no dia do embarque. Durante a estadia no navio, 
aproximadamente às 15 horas, ofereceremos café e chá 
com bolos. Água mineral na cabine: 1 garrafa por pessoa 
na chegada.

•  7 noites em hotéis 4**** incluindo café da manhã diário.
•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas baixas 

e banheiro completo ou em habitações duplas de hotel 
com todos os serviços.

•  Assistência permanente a bordo do cruzeiro e do ônibus 
em espanhol e português.

•  Carregadores de malas:  no embarque e desembarque.
•  Visitas incluídas 

Durante o cruzeiro: Amsterdã, Mennheim, Colônia com 
degustação de cerveja, Coblença e Estrasburgo. Durante 
o circuito: Veneza, Florença, Roma.

•  Ônibus Autopullman de luxo durante o circuito
•  Traslados¨: Aeroporto-hotel/hotel-barco/barco-hotel/

hotel-aeroporto.
•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión Cruceros

n Bebidas Premium 265 $
n Bebidas Clasic 165 $

Descontos venda antecipada
•    Ver descontos nas página 23

NoITE EXTRA 
Net preço por pessoa em duplo

Ámsterdã  ............................................  150 $
Roma ..................................................  110 $

DIA 1. Cruzeiro Reno: AMSTERDÃ

Chegada a Amsterdã, assistência no aeroporto e traslado 
ao porto para embarcar no cruzeiro A-Rosa Aqua onde as 
senhoras serão recebidas com uma rosa. Acomodação. 
Tempo livre. Jantar buffet de boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 2. Cruzeiro Reno: AMSTERDÃ

Pensão completa a bordo. Na parte da manhã, o navio  
A-Rosa Aqua estará ancorado no porto de Amsterdã. Após 
o café da manhã, iniciaremos nossa visita incluída a cidade. 
Retorno ao navio para o almoço. Tarde de navegação em 
direção a Colônia. Jantar e entretenimento a bordo.

DIA 3. Cruzeiro Reno: COLÔNIA

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos navegando. Às 14:00hs estaremos atracados 
em Colônia. Depois do almoço, possibilidade de realizar 
uma visita incluída a pé pela cidade. No final da visita 
degustaremos um copo da cerveja “Kölsch”, típica de 
Colônia. Jantar a bordo. Noite de navegação.

DIA 4. Cruzeiro Reno: COBLENÇA-ROCHEDO LORELEY 

Quando você despertar, estaremos atracando numa 
das cidades mais emblemáticas da Alemanha. Após um 
magnífico buffet de café da manhã, faremos um passeio a 
pé incluído por Koblenz, cidade onde confluem o Reno e o 
Mosela, na região conhecida como Esquina Alemã. Tempo 
livre. Almoço buffet. Na parte da tarde navegaremos por uma 
das passagens mais bonitas do Reno. Poderemos admirar o 
famoso Rochedo Loreley, a “Sereia do Reno”. Noite a bordo.

DIA 5. Cruzeiro Reno: MANNHEIM: HEIDELBERG

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos em Mannheim. Visita incluída pela cidade. Retorno 
ao navio para o almoço. A seguir, sugerimos fazer uma visita 
opcional por Heidelberg. De Heidelberg seguiremos para 
Speyer, onde o A-Rosa Aqua estará a nossa espera. Jantar 
e noite a bordo.

DIA 6. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN 

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos atracados em Kehl, de onde faremos uma 
visita incluída por Estrasburgo. Tarde livre para continuar 
explorando a cidade. Noite a bordo.

DIA 7. Cruzeiro Reno: BREISACH: COLMAR E FRIBURGO 

Pensão completa a bordo. Hoje teremos todo um dia livre 
por diante. Visitaremos opcionalmente Colmar (capital da 
Alsácia). Retorno ao navio para o almoço. Na parte da tarde, 
visita opcional a Friburgo. Tempo livre para passear por 
Breisach até a hora de zarpar. Jantar e noite a bordo.

DIA 8. BASILEIA-ZURIQUE

Café da manhã buffet. Desembarque e continuação da 
viagem a Zurique. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 9. ZURIQUE-VENEZA

Café da manhã. Continuação da viagem a Veneza. Tempo 
livre. Jantar e acomodação.

DIA 10. VENEZA

Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos um passeio 
de barco pela laguna e as belas ilhas venezianas. Visita 
panorâmica incluída pela impresionante Praça de São 
Marcos. Restante do tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 11. VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA

Café da manhã buffet. Saída para Pádua. Breve parada. 
Continuação da viagem para Florença, onde realizaremos 
uma visita panorâmica pela cidade. Acomodação.

DIA 12. FLORENÇA-ASSÍS-ROMA

Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a 
Basílica de São Francisco. Continuação da viagem para 

15  dias: Cruzeiro pelo Reno, Zurique, Veneza, Florença, Roma 3   dias: Extensão LISBOA

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Julho   9 2.780 3.130 3.630 3.765

Julho 23 2.840 3.200 3.720 3.870

Agosto   6 2.910 3.280 3.890 4.030

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuitos e 490 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.
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Paris + Cruzeiro pelo Reno + Suiça
Paris, Amsterdã, Colônia, Mannheim, Estrasburgo, Basileia, Zurique…

FINLANDIA

AUSTRIA

ITALIA
ESPAÑA

SUECIA
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ALEMANIA
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BULGARIA

SICILIA

POLONIA

HOLANDA

SUIZA

Palma

Brno

Bonn

Coblenza

Loreley
Friburgo

Zurich
Basilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

Barcelona

Cordoba

Sevilla

Milano

Napoles

Venecia

Oporto

Palermo

Catania

Praga

Helsinki

París
Versalles

R
hin

Budapest

Roma

Monaco

Amsterdam

Oslo

Varsovia

Bucarest

Bratislava

Madrid

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La Haya

Lisboa

Londres

FRETADO
EXCLUSIVO

AQUA
**** LUXO

ITINERÁRIO

Dia Cidades

 1 PARIS
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 2 PARIS
 Visita panorâmica da cidade

 3 PARIS
 Dia livre. Visitas opcionais: Louvre e Versalhes

 Inicio cruzeiro Reno A-Rosa Aqua chegada saída

 4 PARIS-BRuXELAS-AMSTERDÃ 16.00 –
 Café da manhã. Traslado ao porto
 Embarque
 Canais e Bairro da Luz Vermelha (opcional)

 5 AMSTERDÃ (Holanda) –  13.00
 Visita panorâmica de Amsterdã

 6 CoLÔNIA (Alemanha) 14.00  23.00
 Visita panorâmica de Colônia

 7 CoBLENçA (Alemanha) 08.00  13.00
 Visita panorâmica de Coblença
 Rochedo Loreley

 8 MANNHEIM (Alemanha) 08.00 14.00
 Visita de Mannheim
 Visita de Heidelberg (opcional)

 8 SPEYER (Alemanha) 18.00 19.00

 9 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) 07.00  –
 Visita panorâmica da cidade
 Baden-Baden (opcional)

10 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) –  01.00

10 BREISACH (Alemanha) 09.00  19.00
 Visita de Colmar (opcional)
 Visita de Friburgo (opcional)

11 BASILEIA-ZuRIquE 06.00
 Desembarque e traslado ao hotel

12 ZuRIquE
 Traslado ao aeroporto

12 dias  4 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro    a partir de 2.450 $

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

Assistência 

a bordo e visitas 

turísticas em

“português”

DESCoNTo(1)

-550 $
PoR CAMARoTE
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INCLuIDo

•  7 noites no A-RoSA AquA**** LuXo : Lanche ao meio-
dia, no dia do embarque. Durante a estadia no navio, 
aproximadamente às 15 horas, ofereceremos café e chá 
com bolos. Água mineral na cabine: 1 garrafa por pessoa 
na chegada.

•  4 noites em hotéis  4**** incluindo café da manhã diário.
•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas baixas e 

banheiro completo ou em habitações duplas de hotel com 
todos os serviços.

•  Assistência permanente a bordo do cruzeiro e do ônibus 
em espanhol e português.

•  Carregadores de malas: no embarque e desembarque.
•  Visitas incluídas 

Durante o cruzeiro: Amsterdã, Mennheim, Colônia com 
degustação de cerveja, Coblença e Estrasburgo. Durante o 
circuito: Paris e Bruxelas.

•  Ônibus Autopullman de luxo durante o circuito
•  Traslados¨: Aeroporto-hotel/hotel-barco/barco-hotel/hotel-

aeroporto.

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $

n Bebidas Clasic 165 $

Itinerário nº 4

DIA 1. PARIS
Chegada a Paris, assistência no aeroporto e traslado 
ao hotel. Acomodação. Passeio opcional a Paris 
iluminada. 

DIA 2 ao 11.
Idénticos a itinerário de 12 dias.

DIA 12. ZURIQUE-LISBOA
Café da manhã buffet. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto para embarcar em um voo com destino 
a Lisboa (voo não incluído). Assistência no aeroporto e 
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 13. LISBOA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica 
da cidade: Bairro da Alfama, Torre de Belém, 
Monastério dos Jerônimos, etc. Acomodação.

DIA 14. LISBOA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Suplemento estadia em Lisboa

Em duplo .........................................................  290

Spto. habitação single .....................................  140

HoT´ÉIS previstos ou similares

 Paris: Novotel Tour Eiffel **** Centro

 Zurique: Movenpick **** Centro

 Lisboa: Mundial**** Centro

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de 15 de março de 2016

 -550 $ 
por camarote

•    Reservas com 60 dias de antecedência

 -350 $ 
por camarote

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções. 
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. 
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

NOITE EXTRA 
Net preço por pessoa em duplo

Paris  ............................................................  130 $
Zurique .........................................................  120 $

DIA 1. PARIS
Chegada a Paris, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Acomodação. Passeio opcional  Paris iluminada.

DIA 2. PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita panorâmica 
pela cidade, onde veremos: A Catedral de Notre Dame, 
o Bairro Latino, a Sorbonne, o Palácio e os Jardins de 
Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França, a 
Praça Concórdia, etc. A seguir, passeio de barco ao longo 
do Sena (opcional). Depois, subida ao 2º andar da famosa 
Torre Eiffel (opcional). Acomodação.

DIA 3. PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Possibilidade de realizar uma 
das visitas opcionais: 
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 4. Cruzeiro Reno: PARIS-BRUXELAS-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Saída a Bruxelas e visita da cidade. 
Continuação a Amsterdã. Chegada e assistência  para 
embarcar no cruzeiro A-Rosa Aqua onde as senhoras serão 
recebidas com uma rosa. Acomodação. Tempo livre. Jantar 
buffet de boas-vindas. Possibilidade de realizar um passeio 
opcional pelos canais de Amsterdã e pelo famoso bairro da 
luz vermelha. Noite a bordo.

DIA 5. Cruzeiro Reno: AMSTERDÃ
Pensão completa a bordo. Na parte da manhã, o navio 
A-Rosa Aqua estará ancorado no porto de Amsterdã. Após 
o café da manhã, iniciaremos nossa visita incluída à cidade 
de Amsterdã. Sem dúvida, as principais atrações são os 
canais, o centro histórico, um dos mais extensos e mais bem 
preservados da Europa, e a Praça Dam, em pleno centro de 
Amsterdã, rodeada de edifícios dos séculos XVI e XVII, entre 
os quais se destacam o prédio da Prefeitura, a Nieuwe Kerk 
e o Bairro Judeu... Retorno para o almoço a bordo. Tarde 
de navegação em direção a Colônia. Jantar e entretenimento 
a bordo.

DIA 6. Cruzeiro Reno: COLÔNIA
Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos navegando. Às 14:00hs estaremos atracados 
em Colônia. Depois do almoço, possibilidade de realizar 
uma visita incluída a pé pela cidade. Percorreremos a parte 
histórica, onde estão localizados monumentos da época dos 
romanos e igrejas medievais. Visitaremos a Catedral em estilo 
gótico, considerada uma das maiores da Europa. No final da 
visita degustaremos um copo da cerveja “Kölsch”, típica de 
Colônia. Jantar a bordo. Noite de navegação.

DIA 7. Cruzeiro Reno: COBLENÇA-ROCHEDO LORELEY 
Quando você despertar, estaremos atracando numa 
das cidades mais emblemáticas da Alemanha. Após um 
magnífico buffet de café da manhã, faremos um passeio a 
pé incluído por Koblenz, cidade onde confluem o Reno e o 
Mosela, na região conhecida como Esquina Alemã. Tempo 
livre. Almoço buffet. Na parte da tarde navegaremos por 
uma das passagens mais bonitas do Reno. Poderemos 
admirar o famoso Rochedo Loreley, a “Sereia do Reno”, uma 
enorme rocha maciça que surge na margem direita do rio. O 
Reno forma neste trecho uma curva em “S” perfeita, que se 
estreita e passa entre montanhas de 130 metros de altura, 
revelando, de ambos os lados, seus magníficos “castelos-
fortaleza”. Noite a bordo.

DIA 8. Cruzeiro Reno: MANNHEIM-HEIDELBERG
Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos em Mannheim. Visita incluída pela cidade. Retorno 
ao navio para o almoço. A seguir, sugerimos fazer uma visita 
opcional por Heidelberg, uma das cidades mais bonitas da 
Alemanha. De Heidelberg seguiremos para Speyer, onde o 
A-Rosa Aqua estará a nossa espera. Jantar e noite a bordo.

DIA 9. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN
Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos atracados em Kehl, de onde faremos uma 
visita incluída por Estrasburgo. Tarde livre para continuar 
explorando a cidade. Se desejar, participe de uma das 
seguintes excursões opcionais:
–  Baden-Baden (50km), umas das “cidades de balneário” 

mais importantes da Alemanha. 
–  Rota dos vinhos da Alsácia: visitaremos cidadezinhas 

encantadoras e típicas da zona, onde teremos a 
oportunidade de degustar vinhos típicos da região como o 
Gewurtraminer.

DIA 10. Cruzeiro Reno: BREISACH: COLMAR E FRIBURGO
Pensão completa a bordo. Hoje teremos todo um dia livre 
por diante. Visitaremos opcionalmente Colmar (capital da 
Alsácia). Em Colmar, percorreremos o interessante e atrativo 
centro histórico e descubriremos muitas igrejas antigas. 
Retorno ao navio para o almoço. Na parte da tarde, visita 
opcional a Friburgo. Tempo livre para passear por Breisach 
até a hora de zarpar. Jantar e noite a bordo.

DIA 11. BASILEIA-ZURIQUE
Café da manhã. Desembarque e traslado grupal ao hotel. 
Tempo livre. Acomodação.

DIA 12. ZURIQUE
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

12  dias: Paris, Bruxelas, Cruzeiro pelo Reno, Zurique 14  dias com LISBOA

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Julho   6 2.450 2.800 3.300 3.400

Julho 20 2.580 2.950 3.560 3.700

Agosto   3 2.580 2.950 3.560 3.700

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuitos 280 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.
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ITINERÁRIO

Dia Cidades

1 PARIS
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

2 PARIS
 Visita panorâmica da cidade

3 PARIS
 Dia livre. Visitas opcionais: Louvre e Versalhes

 Inicio cruzeiro chegada saída

 4 PARIS-BRuXELAS-AMSTERDÃ 16.00 –
 Café da manhã. Traslado ao porto
 Embarque
 Canais e Bairro Vermelha (opcional)

 5 AMSTERDÃ (Holanda) –  13.00
 Visita panorâmica de Amsterdã

 6 CoLÔNIA (Alemanha) 14.00  23.00
 Visita panorâmica de Colônia

 7 CoBLENZA (Alemanha) 08.00  13.00
 Visita panorâmica de Coblença
 Rochedo Loreley

 8 MANNHEIM (Alemanha) 08.00 14.00
 Visita de Mannheim
 Visita de Heidelberg (opcional)

 8 SPEYER (Alemanha) 18.00 19.00

 9 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) 07.00  –
 Visita panorâmica de la cidade
 Baden-Baden (opcional)

10 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) –  01.00

10 BREISACH (Alemanha) 09.00  19.00
 Visita de Colmar (opcional)
 Visita de Friburgo (opcional)

11 BASILEIA-ZuRIquE-VENEZA 06.00
 Desembarque
 Continuação a Veneza

12 VENEZA
 Visita panorâmica da cidade

13 VENEZA-PADuA-FLoRENçA
 Visita panorâmica de Florença

14 FLoRENçA-ASSIS-RoMA
 Visita panorâmica de Roma

15 RoMA
 Dia livre. Visita opcional aos Museus Vaticanos

16 RoMA
 Dia livre. Visita opcional a Nápoles e Capri

17 RoMA
 Traslado ao aeroporto

Paris + Cruzeiro pelo Reno + Itália
Paris, Amsterdã, Colônia, Estrasburgo, Basileia, Veneza, Roma…

FRETADO
EXCLUSIVO

AQUA
**** LUXO

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

17 dias  9 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro   a partir de 3.130 $

Assistência 

a bordo e visitas 

turísticas em

“português”

DESCoNTo(1)

-550 $
PoR CAMARoTE

RUSIA
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Loreley
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Zurich

Estrasburgo
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Poznan

San Petersburgo

Barcelona

Cordoba
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Milano
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Venecia
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Palermo

Catania
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París
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Budapest
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Monaco
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Oslo

Varsovia

Bucarest
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Madrid

Kiev

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La Haya

Lisboa

Londres
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DIA 11. BASILEIA-ZURIQUE-VENEZA
Café da manhã. Desembarque e continuação da viagem a 
Veneza. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 12. VENEZA
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos um passeio 
de barco pela laguna e as belas ilhas venezianas. Visita 
panorâmica incluída pela impresionante Praça de São 
Marcos. Restante do tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 13. VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua. Breve parada. 
Continuação da viagem para Florença, onde realizaremos 
uma visita panorâmica pela cidade. Acomodação.

DIA 14. FLORENÇA-ASSÍS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a 
Basílica de São Francisco. Continuação da viagem para 
Roma. Visita panorâmica de ônibus ao coração da antiga 
Roma. Podemos admirar também o Coliseu, o Circo 
Máximo, etc. Tempo livre. Pela noite, opcional Roma 
Barroca. Acomodação.

DIA 15. ROMA
Café da manhã buffet. Hoje temos uma visita opcional 
muito interessante aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e 
ao interior da Basílica de São Pedro. Acomodação.

DIA 16. ROMA (Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia completo 
a Nápoles e Capri. Saída pela manhã em ônibus em 
direção a Nápoles, onde viajaremos em um barco que 
nos levará a ilha de Capri. Passeio por Capri e visita dos 
maravilhosos jardins de Augusto. Tempo livre. No final da 
tarde, retorno a Nápoles. Acomodação.

DIA 17. ROMA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

INCLuIDo

•  7 noites no A-RoSA AquA**** LuXo em pensão completa.
•  7 noites em hotéis 4**** incluindo café da manhã diário.
•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas baixas 

e banheiro completo ou em habitações duplas de hotel 
com todos os serviços.

•  Assistência permanente a bordo do cruzeiro e do ônibus 
em espanhol e português.

•  Carregadores de malas:  no embarque e desembarque.
•  Visitas incluídas 

Durante o cruzeiro: Amsterdã, Mennheim, Colônia com 
degustação de cerveja, Coblença e Estrasburgo. Durante 
o circuito: Paris, Veneza, Florença, Roma.

•  Ônibus Autopullman de luxo durante o circuito
•  Traslados¨: Aeroporto-hotel/hotel-barco/barco-hotel/

hotel-aeroporto.

Uma vez terminada a sua viagem de 17 dias,  
adicione noites em Lisboa.

DIA 1. LISBOA
Chegada a Lisboa, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 2. LISBOA
Café da manhã buffet.  Pela manhã, visita panorâmica da 
cidade: Bairro da Alfama, Torre de Belém, Monastério 
dos Jerônimos, etc. Acomodação.

DIA 3. LISBOA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Suplemento estadia em Lisboa

Em duplo .............................................................. 290
Spto. habitação single .......................................... 140

Itinerário nº 5

HoTÉIS previstos ou similares

 Paris: Novotel Tour Eiffel **** Centro

 Veneza: Antony **** Mestre

 Florença: Croce di Malta **** Centro

 Roma: Palatino **** Centro

 Lisboa: Mundial**** Centro

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de 15 de março de 2016

 -550 $ 
por camarote

•    Reservas com 60 dias de antecedência

 -350 $ 
por camarote

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções. 
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. 
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Paris  ............................................................  130 $
Roma ............................................................  110 $

DIA 1. PARIS
Chegada a Paris, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Acomodação. Passeio opcional Paris 
iluminada.

DIA 2. PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita panorâmica 
pela cidade, onde veremos: A Catedral de Notre Dame, 
o Bairro Latino, a Sorbonne, o Palácio e os Jardins de 
Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França, a 
Praça Concórdia, etc. A seguir, passeio de barco ao longo 
do Sena (opcional). Depois, subida ao 2º andar da famosa 
Torre Eiffel (opcional). Acomodação.

DIA 3. PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Possibilidade de realizar 
uma das visitas opcionais: 
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 4. Cruzeiro Reno: PARIS-BRUXELAS-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Saída a Bruxelas e visita da cidade. 
Continuação a Amsterdã. Chegada e assistência  para 
embarcar no cruzeiro A-Rosa Aqua onde as senhoras 
serão recebidas com uma rosa. Acomodação. Tempo livre. 
Jantar buffet de boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 5. Cruzeiro Reno: AMSTERDÃ
Pensão completa a bordo. Na parte da manhã, o navio 
A-ROSA AQuA estará ancorado no porto de Amsterdã. 
Após o café da manhã, iniciaremos nossa visita incluída 
à cidade de Amsterdã. Retorno para o almoço a bordo. 
Tarde de navegação em direção a Colônia. Jantar e 
entretenimento a bordo.

DIA 6. Cruzeiro Reno: COLÔNIA
Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos navegando. Às 14:00hs estaremos atracados 
em Colônia. Depois do almoço, possibilidade de realizar 
uma visita incluída a pé pela cidade. No final da visita 
degustaremos um copo da cerveja “Kölsch”, típica de 
Colônia. Jantar a bordo. Noite de navegação.

DIA 7. Cruzeiro Reno: COBLENÇA-ROCHEDO LORELEY 
Quando você despertar, estaremos atracando numa 
das cidades mais emblemáticas da Alemanha. Após um 
magnífico buffet de café da manhã, faremos um passeio a 
pé incluído por Koblenz, cidade onde confluem o Reno e o 
Mosela, na região conhecida como Esquina Alemã. Tempo 
livre. Almoço buffet. Na parte da tarde navegaremos por 
uma das passagens mais bonitas do Reno. Poderemos 
admirar o famoso Rochedo Loreley, a “Sereia do Reno”.  
Noite a bordo.

DIA 8. Cruzeiro Reno: MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos em Mannheim. Visita incluída pela cidade. 
Retorno ao navio para o almoço. A seguir, sugerimos 
fazer uma visita opcional por Heidelberg. De Heidelberg 
seguiremos para Speyer, onde o A-Rosa Aqua estará a 
nossa espera. Jantar e noite a bordo.

DIA 9. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN 
Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos atracados em Kehl, de onde faremos uma 
visita incluída por Estrasburgo. Tarde livre para continuar 
explorando a cidade. Noite a bordo.

DIA 10. Cruzeiro Reno: BREISACH: COLMAR E FRIBURGO 
Pensão completa a bordo. Hoje teremos todo um dia livre 
por diante. Visitaremos opcionalmente Colmar (capital da 
Alsácia). Retorno ao navio para o almoço. Na parte da 
tarde, visita opcional a Friburgo. Tempo livre para passear 
por Breisach até a hora de zarpar. Jantar e noite a bordo.

17  dias: Paris, Cruzeiro pelo Reno, Zurique, Itália 3   dias: Extensão LISBOA

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Julho   6 3.130 3.480 3.980 4.110

Julho 20 3.260 3.630 4.240 4.380

Agosto   3 3.260 3.630 4.240 4.380

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito e 630 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.
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ITINERÁRIO

Dia Cidades

 1 ZuRIquE
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída

 2 ZuRIquE-BASILEIA (Suiça) –  18.00
 Café da manhã. Traslado ao porto
 Embarque

 3 BREISACH (Alemanha) 07.00  19.00
 Visita de Colmar (opcional)
 Visita de Friburgo (opcional)

 4 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) 08.00  –
 Visita panorâmica da cidade
 Baden-Baden (opcional)

 5 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) –  13.00

 6 MogÚNCIA (Alemanha) 03.00 12.30
 Visita panorâmica de Mogúncia
 Rochedo Loreley

 6 CoBLENçA (Alemanha) 17.30  22.00
 Visita de Coblença

 7  CoLÔNIA (Alemanha) 07.00  17.00
 Visita panorâmica de Colônia

 8 AMSTERDÃ (Holanda) 08.00 –
 Visita panorâmica de Amsterdã
 Bairro da luz vermelha (opcional)

 9 AMSTERDÃ (Holanda) – –
 Desembarque e traslado ao hotel

10 AMSTERDÃ-BRuXELAS-PARIS
 Visita panorâmica de Bruxelas

11 PARIS
 Visita panorâmica da cidade.

12 PARIS
 Dia livre. Visitas opcionais: Louvre e Versalhes

13 PARIS-LoNDRES
 Trecho ônibus e ferry

14 LoNDRES
 Visita panorâmica da cidade

15 LoNDRES
 Dia livre

16 LoNDRES
 Traslado ao aeroporto
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Cruzeiro Reno + Paris, Londres
Zurique, Basileia, Colônia, Amsterdã, Paris, Londres…

FRETADO
EXCLUSIVO

AQUA
**** LUXO

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

16 dias  8 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro   a partir de 3.100 $

Assistência 

a bordo e visitas 

turísticas em

“português”

DESCoNTo(1)

-550 $
PoR CAMARoTE
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DIA 11. PARIS

Café da manhã buffet. Visita panorâmica da cidade, onde 
veremos: A Catedral de Notre Dame, o Bairro Latino, a 
Sorbonne, o Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre 
Eiffel, a Praça Concórdia, etc. A seguir, passeio de barco 
ao longo do Sena (opcional). Depois, subida ao 2º andar da 
famosa Torre Eiffel (opcional). Terminaremos o dia com um 
percorrido a pé pelo bairro de Montmartre. Acomodação.

DIA 12. PARIS

Café da manhã buffet. Dia livre. Possibilidade de realizar uma 
das visitas opcionais: 
• Palácio de Versalhes. • Museu do Louvre.

DIA 13. PARIS-LONDRES

Café da manhã buffet. Saída a Calais, cruze do Canal da 
Mancha em ferry e continuação em ônibus até Londres. 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Tarde livre. 
Acomodação.

DIA 14. LONDRES

Café da manhã buffet. Pela manhã faremos a visita 
panorâmica da cidade, admiraremos o Palácio Real, 

o Palácio de Westminster, um impressionante edificio 
neogótico dourado, atual centro político da Grã Bretanha 
e da Commonwealth.  A famosa Torre do Relógio, um dos 
monumentos mais fotografados de Londres, mais conhecida 
como “Big Ben”, o Palácio de Buckingham, residência oficial 
da monarquia británica. Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 15. LONDRES

Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais cosmopolita 
do mundo, tempo para realizar compras e visitas de 
interesse. Acomodação.

DIA 16. LONDRES

Café da manhã buffet. No horário indicado, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

INCLuIDo 

•  Cruzeiro A-RoSA AquA: pensão completa a bordo. 
Excelentes buffets de café da manhã, almoço e jantar. 
Inclui água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Lanche ao meio-dia, no dia do 
embarque. Durante a estadia no navio, aproximadamente 
às 15 horas, ofereceremos café e chá com bolos. Água 
mineral na cabine: 1 garrafa por pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas baixas 
e banheiro completo.

•  Carregadores de malas: no embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•  Visitas incluídas em espanhol: 
Panorâmicas de Amsterdã, Paris e Londres 
Panorâmica de Colônia com degustação de cerveja 
Panorâmica de Mogúncia 
Panorâmicas de Coblença e Estrasburgo.

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $

n Bebidas Clasic 165 $

HoTÉIS previstos ou similares

 Zurique: Movenpinck **** Centro

 Ámsterdam: Holiday Inn Arena Towers**** Cidade 
 Novotel **** Centro

 Paris: Novotel Tour Eiffel **** Centro

 Londres: Hilton **** Centro

Itinerário nº 6
16  dias: Zurique, Cruzeiro pelo Reno, Paris, Londres

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de 15 de março de 2016

 -550 $ 
por camarote

•    Reservas com 60 dias de antecedência

 -350 $ 
por camarote

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções. 
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. 
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Zurique  ........................................................  120 $
Londres ........................................................  150 $

DIA 1. ZURIQUE

Chegada a Zurique, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. Cruzeiro Reno: ZURIQUE-BASILEIA

Café da manhã buffet. Traslado ao porto de Basileia, para 
embarque às 16:00hs, onde as senhoras serão recebidas com 
uma rosa. Acomodação. Tempo livre. Jantar buffet de boas-
vindas. Noite a bordo.  

DIA 3. Cruzeiro Reno: BREISACH: COLMAR E FRIBURGO

Pensão completa a bordo. Hoje teremos todo um dia livre por 
diante. Visitaremos opcionalmente Colmar, percorreremos seu 
interessante e atraente centro histórico. Retorno ao navio para 
o almoço. Na parte da tarde, visita opcional a Friburgo, capital 
de uma das regiões mais bonitas da Europa (Floresta Negra). 
Retorno ao navio. Tempo livre para passear por Breisach até 
a hora de zarpar. Jantar e noite a bordo.

DIA 4. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KEHL)-BADEN-BADEN 

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos atracados em Kehl, de onde faremos uma visita 
incluída por Estrasburgo, belíssima cidade, cujo centro 
histórico foi declarado patrimônio da humanidade pela 
uNESCO. Tarde livre para continuar explorando a cidade. 
Visita opcional a Baden-Baden (50km), umas das “cidades de 
balneário” mais importantes da Alemanha. Noite a bordo.

DIA 5. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KEHL)

Pensão completa a bordo. Aproveite a manhã livre para 
continuar explorando a cidade de Estrasburgo. Às 13 horas 
o A-Rosa Aqua, zarpará rumo a Mogúncia (Mainz). Jantar e 
entretenimento a bordo. Noite a bordo.

DIA 6. Cruzeiro Reno: MOGÚNCIA-ROCHEDO LORELEY- 

COBLENÇA 

Pensão completa. Café da manhã a bordo. Quando você se 
despertar, estaremos atracados em Mogúncia e faremos um 
passeio a pé incluso pela cidade mais antiga do país. Retorno 
ao navio para o almoço. Na parte da tarde navegaremos 
por uma das passagens mais bonitas do Reno. Poderemos 
admirar o famoso Rochedo Loreley, a “Sereia do Reno”, um 
enorme rochedo maciço que aparece sobre a margem direita 
do rio. Às 18 horas, chegada a Coblença, visita incluída a pé. 
Jantar e noite a bordo.

DIA 7. Cruzeiro Reno: COLÔNIA

Pensão completa a bordo. Após o magnífico buffet de 
café da manhã, iniciaremos uma visita incluída a pé pela 
cidade. Visitaremos a Catedral de estilo gótico. No final da 
visita degustaremos um copo da cerveja “Kölsch”, típica de 
Colônia. Jantar a bordo. Noite de navegação.

DIA 8. Cruzeiro Reno: AMSTERDÃ

Pensão completa a bordo. Após o café da manhã, 
iniciaremos nossa visita incluída à cidade de Amsterdã. 
Sem dúvida, as principais atrações são os canais, o centro 
histórico, um dos mais extensos e mais bem preservados da 
Europa, a Praça Dam, o prédio da Prefeitura, a Nieuwe Kerk e 
o Bairro Judeu... Retorno para o almoço a bordo. Na parte da 
tarde você vai poder fazer a visita opcional a Zaanse Schans, 
conhecida como a região dos moinhos. Tempo livre. Retorno 
ao navio e após o jantar, possibilidade de fazer um passeio 
opcional ao longo dos canais de Amsterdã e seu famoso 
bairro da luz vermelha. Noite a bordo.

DIA 9. Cruzeiro Reno: AMSTERDÃ

Café da manhã buffet. Desembarque e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Acomodação.

DIA 10. AMSTERDÃ-BRUXELAS-PARIS

Café da manhã buffet. Saída a Bruxelas. Visita da cidade. 
Continuação a Paris. Pela noite, visita opcional Paris 
iluminada. Acomodação.

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Julho   1 3.100 3.450 2.950 4.150

Julho 15   29 3.160 3.500 4.040 4.190

Agosto 12 3.230 3.600 4.210 4.350

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito e 560 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.
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ITINERÁRIO

Dia Cidades

 1 RoMA
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 2 RoMA
 Visita panorâmica da cidade
 Visita opcional Museus Vaticanos

 3 RoMA
 Dia livre. Visita opcional a Nápoles e Capri

 4 RoMA-ASSIS-FLoRENçA
 Visita panorâmica da cidade

 5 FLoRENçA-PÁDuA-VENEZA
 Visita panorâmica de Pádua

 6 VENEZA
 Visita panorâmica da cidade

 Inicio cruzeiro chegada saída

 7 VENEZA-BASILEIA (Suiça) –  18.00
 Café da manhã. Traslado ao porto
 Embarque

 8 BREISACH (Alemanha) 07.00  19.00
 Visita de Colmar (opcional)
 Visita de Friburgo (opcional)

 9 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) 08.00  –
 Visita panorâmica da cidade
 Baden-Baden (opcional) 

10 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) –  13.00

11 MAgÚNCIA (Alemanha) 03.00 12.30
 Visita panorâmica de Mogúncia
 Rochedo Loreley

11 CoBLENçA (Alemanha) 17.30  22.00
 Visita de Coblença

12  CoLÔNIA (Alemanha) 07.00  17.00
 Visita panorâmica de Colônia

13 AMSTERDÃ (Holanda) 08.00 –
 Visita panorâmica de Amsterdã
 Bairro da luz vermelha (opc.)

14 AMSTERDÃ (Holanda) – –
 Desembarque e traslado ao hotel

15 AMSTERDÃ
 Traslado ao aeroporto
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Itália + Cruzeiro pelo Reno 
Roma, Florença, Veneza, Basileia, Estrasburgo, Colônia, Amsterdã…

FRETADO
EXCLUSIVO

AQUA
**** LUXO

15 dias  7 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro   a partir de 2.780 $

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

Assistência 

a bordo e visitas 

turísticas em

“português”

DESCoNTo(1)

-550 $
PoR CAMARoTE
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INCLuIDo 

•  Cruzeiro A-RoSA AquA: Pensão completa a bordo. 
Excelentes buffets de café da manhã, almoço e jantar. Inclui 
água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Lanche ao meio-dia, no dia do 
embarque. Durante a estadia no navio, aproximadamente às 
15 horas, ofereceremos café e chá com bolos. Água mineral 
na cabine: 1 garrafa por pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas baixas e 
banheiro completo.

•  Carregadores de malas no embarque e desembarque.
•  Assistência permanente a bordo em espanhol.
•  Visitas incluídas em espanhol: 

Panorâmicas de Roma, Florença, Veneza e Amsterdã 
Panorâmica de Colônia com degustação de cerveja 
Panorâmica de Mogúncia 
Panorâmicas de Coblença e Estrasburgo

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $
n Bebidas Clasic 165 $

DIA 1. ROMA

Chegada a Roma, assistência e traslado ao hotel. Pela 
noite, opcional Roma Barroca. Acomodação.

DIA 2 ao 14.

Idênticos ao itinerário de 15 dias.

DIA 15. AMSTERDÃ-LISBOA

Café da manhã buffet. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto para embarcar em um voo com destino 
a Lisboa (voo não incluído). Chegada a Lisboa, 
assistência no aeroporto e traslado ao hotel. Tempo 
livre. Acomodação.

DIA 16. LISBOA

Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica 
da cidade: Bairro da Alfama, Torre de Belém, 
Monastério dos Jerônimos, etc. Tempo livre para 
conhecer a cidade. Acomodação.

DIA 17. LISBOA

Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Preço estadia em Lisboa:

Em duplo..........................................................  290

Spto. habitação single ......................................  140

HoTÉIS previstos ou similares

 Roma: Palatino **** Centro

 Veneza: Antony **** Mestre

 Florença: Croce di Malta **** Centro

 Ámsterdam: Holiday Inn Arena Towers**** Cidade 
 Novotel **** Centro

 Lisboa: Mundial**** Centro

Itinerário nº 7

Descontos venda antecipada
•    Ver descontos nas página 31

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Roma  ...........................................................  120 $
Ámsterdã ......................................................  150 $

DIA 1. ROMA
Chegada a Roma, assistência e traslado ao hotel. Tempo livre. 
Pela noite, opcional Roma Barroca. Acomodação.

DIA 2. ROMA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica de ônibus ao coração 
da antiga Roma, conhecendo a Ilha Tiberina e Trastevere, 
as colinas de Aventino e a colina Palatino. Podemos admirar 
também o Coliseu, o Circo Máximo, etc. A continuação, visita 
opcional aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da 
Basílica de São Pedro. Acomodação.

DIA 3. ROMA: Excursão opcional a Nápoles, Capri e Pompéia
Café da manhã buffet. Oferecemos a possibilidade de realizar 
uma maravilhosa excursão opcional de dia completo a 
Nápoles, Capri e Pompéia. Acomodação. 

DIA 4. ROMA-ASSIS-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a 
Basílica de São Francisco. Continuação da viagem para 
Florença. Visita panorâmica da cidade: seguindo os passos 
de Leonardo e Michelangêlo, onde conheceremos o berço do 
Renascimento. Acomodação. 

DIA 5. FLORENÇA-PÁDUA-VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre para aproveitar a cidade. 
Saída para Pádua. Continuação da viagem a Veneza, com 
diversas ilhas conectadas por dezenas de pontes que nos 
levam de uma maravilha a outra. Jantar e acomodação.

DIA 6. VENEZA
Café da manhã buffet. Pela manhã, traslado a Praça de 
São Marcos para realizar um passeio de barco pela laguna 
e as belas ilhas venezianas. Visita panorâmica incluída pela 
impressionante Praça de São Marcos. Restante do tempo 
livre. Jantar e acomodação.

DIA 7. Cruzeiro Reno: VENEZA-BASILEIA
Café da manhã buffet. Traslado ao porto de Basileia, para 
embarque às 16:00hs, onde as senhoras serão recebidas com 
uma rosa. Acomodação. Tempo livre. Jantar buffet de boas-
vindas. Noite a bordo.

DIA 8. Cruzeiro Reno: BREISACH: COLMAR E FRIBURGO
Pensão completa a bordo. Dia livre. Visita opcional a Colmar 
e o seu atrativo centro histórico. Retorno ao navio para o 
almoço. Na parte da tarde, visita opcional a Friburgo. Retorno 
ao navio. Tempo livre para passear por Breisach até a hora de 
zarpar. Jantar e noite a bordo.

DIA 9. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KEHL)-BADEN-BADEN 
Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos atracados em Kehl, de onde faremos uma 
visita incluída por Estrasburgo. Tarde livre para continuar 
explorando a cidade. Se desejar, participe de uma das 
seguintes excursões opcionais:
–  Baden-Baden (50km), umas das “cidades de balneário” 

mais importantes da Alemanha. 
–  Rota dos vinhos da Alsácia: visitaremos cidadezinhas 

encantadoras e típicas da zona, onde teremos a 
oportunidade de degustar vinhos típicos da região como o 
Gewurtraminer.

Noite a bordo.

DIA 10. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KEHL)
Pensão completa a bordo. Aproveite a manhã livre para 
continuar explorando a cidade de Estrasburgo. Às 13 horas 
o A-Rosa Aqua, zarpará rumo a Mogúncia (Mainz). Jantar e 
entretenimento a bordo. Noite a bordo.

DIA 11. Cruzeiro Reno: MOGÚNCIA-ROCHEDO LORELEY-
COBLENÇA 
Pensão completa. Hoje estaremos atracados em Mogúncia 
e faremos um passeio a pé incluso pela cidade mais antiga 
do país. Retorno ao navio para o almoço. Na parte da tarde 
navegaremos por uma das passagens mais bonitas do Reno. 
Poderemos admirar o famoso Rochedo Loreley, a “Sereia 
do Reno”, um enorme rochedo maciço que aparece sobre 

a margem direita do rio. Às 18 horas, chegada a Coblença, 
visita incluída a pé. Jantar e noite a bordo.

DIA 12. Cruzeiro Reno: COLÔNIA
Pensão completa a bordo. Após o magnífico buffet de café 
da manhã, iniciaremos uma visita incluída a pé pela cidade. 
Visitaremos a Catedral de estilo gótico, considerada uma das 
maiores da Europa. No final da visita degustaremos um copo 
da cerveja “Kölsch”, típica de Colônia. Jantar a bordo. Noite 
de navegação.

DIA 13. Cruzeiro Reno: AMSTERDÃ
Após o café da manhã, iniciaremos nossa visita incluída à 
cidade de Amsterdã. Sem dúvida, as principais atrações são 
os canais, o centro histórico, um dos mais extensos e mais 
bem preservados da Europa, e a Praça Dam, em pleno centro 
de Amsterdã, rodeada de edifícios dos séculos XVI e XVII, 
entre os quais se destacam o prédio da Prefeitura, a Nieuwe 
Kerk e o Bairro Judeu... Retorno para o almoço a bordo. Na 
parte da tarde você vai poder fazer a visita opcional a Zaanse 
Schans, conhecida como a região dos moinhos. Tempo livre. 
Retorno ao navio e após o jantar, possibilidade de fazer um 
passeio opcional ao longo dos canais de Amsterdã e seu 
famoso bairro da luz vermelha. Noite a bordo.

DIA 14. AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Desembarque e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Acomodação

DIA 15. AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços. 

15  dias: Roma, Florença, Veneza, Cruzeiro pelo Reno, Amsterdã 17  dias con LISBOA

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Junho 26 2.780 3.130 3.630 3.760

Julho 10 2.840 3.200 3.720 3.870

Julho 24 2.910 3.280 3.890 4.030

Agosto   7 2.910 3.280 3.890 4.030

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito 490 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.

33 Reno



ITINERÁRIO

Dia Cidades

 1 LoNDRES
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 2 LoNDRES
 Visita panorâmica da cidade

 3 LoNDRES
 Dia Livre. Visitas opcionais

 4 LoNDRES-PARIS
 Trecho ônibus e ferry

 5 PARIS
 Visita panorâmica da cidade

 6 PARIS
 Dia livre. Visitas opcionais: Louvre e Versalhes

 Inicio cruzeiro chegada saída

 7 PARIS-BRuXELAS-AMSTERDÃ 16.00 –
 Café da manhã. Traslado ao porto
 Embarque
 Bairro da luz vermelha (opcional)

 8 AMSTERDÃ (Holanda) –  13.00
 Visita panorâmica de Amsterdã

 9 CoLÔNIA (Alemanha) 14.00  23.00
 Visita panorâmica de Colônia

10 CoBLENçA (Alemanha) 08.00  13.00
 Visita panorâmica de Cobleça
 Rochedo Loreley

11 MANNHEIM (Alemanha) 08.00 14.00
 Visita de Mannheim
 Visita de Heidelberg (opcional)

11 SPEYER (Alemanha) 18.00 19.00

12 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) 07.00  –
 Visita panorâmica da cidade
 Baden-Baden (opcional)

13 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) –  01.00

13 BREISACH (Alemanha) 09.00  19.00
 Visita de Colmar (opcional)
 Visita de Friburgo (opcional)

14 BASILEIA-ZuRICH 06.00
 Desembarque e traslado ao hotel

15 ZuRIquE
 Traslado ao aeroporto
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Londres, Paris + Cruzeiro Reno
Londres, Paris, Amsterdã, Colônia, Estrasburgo, Basileia, Zurique…

FRETADO
EXCLUSIVO

AQUA
**** LUXO

15 dias  7 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro   a partir de 2.990 $

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

Assistência 

a bordo e visitas 

turísticas em

“português”

DESCoNTo(1)

-550 $
PoR CAMARoTE
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DIA 1. LONDRES
Chegada a Londres, assistência e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 2 ao 14.
Idênticos ao itinerário de 15 dias.

DIA 15. ZURIQUE-LISBOA
Café da manhã buffet. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto para embarcar em um voo com destino 
a Lisboa (voo não incluído). Chegada a Lisboa, 
assistência no aeroporto e traslado ao hotel. Tempo livre. 
Acomodação.

DIA 16. LISBOA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica 
da cidade. Tempo livre para conhecer a cidade. 
Acomodação.

DIA 17. LISBOA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Preço estancia en Lisboa:

Em duplo .............................................................. 290

Spto. habitação single .......................................... 140

HoTÉIS previstos ou similares

 Londres: Hilton **** Centro

 Paris: Novotel Tour Eiffel **** Centro

 Zurique: Movenpick **** Centro

 Lisboa: Mundial**** Centro

INCLuIDo
•  7 noites no A-RoSA AquA**** LuXo : Lanche ao meio-dia, 

no dia do embarque. Durante a estadia no navio, aprox. às 
15 horas, ofereceremos café e chá com bolos. Água mineral 
na cabine: 1 garrafa por pessoa na chegada.

•  7 noites em hoteles 4**** incluindo café da manhã diário.
•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas baixas e 

banheiro completo ou em habitações duplas de hotel com 
todos os serviços.

•  Assistência permanente a bordo do cruzeiro e do ônibus 
em espanhol e português.

•  Carregadores de malas: no embarque e desembarque.
•  Visitas incluidas 

Durante o cruzeiro: Amsterdã, Mannheim, Colônia com 
degustação de cerveja, Coblença e Estrasburgo. Durante o 
circuito: Londres, Paris e Bruxelas.

•  Ônibus Autopullman de luxo durante o circuito
•  Traslados: Aeroporto-hotel/hotel-barco/barco-hotel/hotel-

aeroporto.

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $
n Bebidas Clasic 165 $

Itinerário nº 8

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de 15 de março de 2016

 -550 $ 
por camarote

•    Reservas com 60 dias de antecedência

 -350 $ 
por camarote

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções. 
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. 
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Londres  .......................................................  150 $
Zurique .........................................................  120 $

DIA 1. LONDRES

Chegada a Londres, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. LONDRES

Café da manhã buffet. Pela manhã faremos a visita 
panorâmica da cidade, admiraremos o Palácio Real, o 
Palácio de Westminster, a famosa Torre do Relógio, etc. 
Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 3. LONDRES

Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais cosmopolita 
do mundo, tempo para realizar compras e visitas de 
interesse. Acomodação.

DIA 4. LONDRES-PARIS

Café da manhã buffet. Saída a Dover, cruze do Canal 
da Mancha em ferry e continuação em ônibus até Paris. 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Tarde livre. Passeio 
opcional  Paris iluminada. Acomodação. 

DIA 5. PARIS

Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita panorâmica 
pela cidade, onde veremos: A Catedral de Notre Dame, 
o Bairro Latino, a Sorbonne, o Palácio e os Jardins de 
Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França, 
a Praça Concórdia, etc. A seguir, passeio de barco ao 
longo do Sena (opcional). Depois, subida ao 2º andar da 
famosa Torre Eiffel (opcional).  Terminaremos o dia com um 
percorrido a pé pelo bairro de Montmartre. Acomodação. 

DIA 6. PARIS

Café da manhã buffet. Dia livre. Possibilidade de realizar uma 
das visitas opcionais: 
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 7. Cruzeiro Reno: PARIS-BRUXELAS-AMSTERDÃ 

Café da manhã buffet. Saída a Bruxelas e visita da cidade. 
Continuação a Amsterdã. Chegada e assistência  para 
embarcar no cruzeiro A-Rosa Aqua onde as senhoras serão 
recebidas com uma rosa. Acomodação. Tempo livre. Jantar 
buffet de boas-vindas. Depois do jantar, possibilidade de 
realizar um passeio opcional pelos canais de Amsterdã  e o 
seu famoso bairro da luz vermelha. Noite a bordo.

DIA 8. Cruzeiro Reno: AMSTERDÃ

Pensão completa a bordo. Na parte da manhã, o navio  
A-Rosa Aqua estará ancorado no porto de Amsterdã. Após 
o café da manhã, iniciaremos nossa visita incluída à cidade. 
Retorno para o almoço a bordo. Tarde de navegação em 
direção a Colônia. Jantar e entretenimento a bordo.

DIA 9. Cruzeiro Reno: COLÔNIA

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos navegando. Às 14:00hs estaremos atracados 
em Colônia. Depois do almoço, possibilidade de realizar 
uma visita incluída a pé pela cidade. No final da visita 
degustaremos um copo da cerveja “Kölsch”, típica de 
Colônia. Jantar a bordo. Noite de navegação.

DIA 10. Cruzeiro Reno: COBLENÇA-ROCHEDO LORELEY 

Quando você despertar, estaremos atracando numa 
das cidades mais emblemáticas da Alemanha. Após um 
magnífico buffet de café da manhã, faremos um passeio a 
pé incluído por Koblenz, cidade onde confluem o Reno e o 
Mosela, na região conhecida como Esquina Alemã. Tempo 
livre. Almoço buffet. Na parte da tarde navegaremos por uma 
das passagens mais bonitas do Reno. Poderemos admirar o 
famoso Rochedo Loreley, a “Sereia do Reno”. Noite a bordo.

DIA 11. Cruzeiro Reno: MANNHEIM: HEIDELBERG

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos em Mannheim. Visita incluída pela cidade. Retorno 

ao navio para o almoço. A seguir, sugerimos fazer uma visita 
opcional por Heidelberg, uma das cidades mais bonitas da 
Alemanha. De Heidelberg seguiremos para Speyer, onde o 
A-Rosa Aqua estará a nossa espera. Jantar e noite a bordo.

DIA 12. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN 

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos atracados em Kehl, de onde faremos uma 
visita incluída por Estrasburgo. Tarde livre para continuar 
explorando a cidade. Se desejar, poderá realizar uma das 
seguintes excursões opcionais:
– Baden-Baden
– Rota dos vinhos da Alsácia

DIA 13. Cruzeiro Reno: BREISACH: COLMAR E FRIBURGO 

Pensão completa a bordo. Hoje teremos todo um dia livre 
por diante. Visitaremos opcionalmente Colmar (capital da 
Alsácia). Em Colmar, visitaremos o interessante centro 
histórico e descubriremos várias igrejas antigas. Retorno ao 
navio para o almoço. Na parte da tarde, visita opcional a 
Friburgo. Tempo livre para passear por Breisach até a hora 
de zarpar. Jantar e noite a bordo. 

DIA 14. BASILEIA-ZURIQUE

Café da manhã. Desembarque e traslado grupal ao hotel. 
Tempo livre. Acomodação.

DIA 15. ZURIQUE

Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

15  dias: Roma, Florença, Veneza, Cruzeiro pelo Reno, Amsterdã 17  dias con LISBOA

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Julho   3 2.990 3.350 3.870 4.020

Julho 17 31 3.060 3.430 4.040 4.180

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito 490 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.
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ITINERÁRIO

Dia Cidades
 1 RoMA
 Traslado ao hotel. Acomodação
 2 RoMA
 Visita panorâmica da cidade
 3 RoMA
 Visita opcional a Nápoles, Capri e Pompéia
 4 RoMA-ASSIS-FLoRENçA
 Visita panorâmica da cidade
 5 FLoRENçA-PÁDuA-VENEZA
 Visita de Pádua
 6 VENEZA
 Visita panorâmica da cidade

 Inicio cruzeiro chegada saída
 7 VENEZA-BASILEIA (Suiça) –  18.00
 Embarque
 8 BREISACH (Alemanha) 07.00  19.00
 Visita de Colmar (opcional)
 Visita de Friburgo (opcional)
 9 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) 08.00  –
 Visita panorâmica da cidade
 Baden-Baden (opcional)
10 ESTRASBuRgo (Kehl Alemanha) –  13.00
11 MogÚNCIA (Alemanha) 03.00 12.30
 Visita panorâmica de Mogúncia
 Rochedo Loreley
11 CoBLENçA (Alemanha) 17.30  22.00
 Visita de Coblença
12  CoLÔNIA (Alemanha) 07.00  17.00
 Visita panorâmica de Colônia
13 AMSTERDÃ (Holanda) 08.00 –
 Visita panorâmica de Amsterdã
 Bairro da luz vermelha (opcional)
14 AMSTERDÃ (Holanda) – –
 Desembarque e traslado ao hotel

15 AMSTERDÃ-BRuXELAS-PARIS
 Visita panorâmica de Bruxelas
16 PARIS
 Visita panorâmica da cidade
17 PARIS
 Dia livre. Visitas opcionais: Louvre e Versalhes
18 PARIS
 Traslado ao aeroporto
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Itália + Cruzeiro Reno + Paris 
Roma, Veneza, Basileia, Colônia, Amsterdã, Paris…

FLETADO  en
EXCLUSIVA

AQUA
**** LUJO

DESCoNTo(1)

-550 $
PoR CAMARoTE

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

18 dias  10 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro  a partir de 3.260 $

Assistência 

a bordo e visitas 

turísticas em

“português”

DESCoNTo(1)

-550 $
PoR CAMARoTE
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DIA 16. PARIS
Café da manhã buffet. Visita panorâmica da cidade, onde 
veremos: A Catedral de Notre Dame, o Bairro Latino, a 
Sorbonne, o Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre 
Eiffel, símbolo de Paris e da França, a Praça Concórdia, etc. 
A seguir, passeio de barco ao longo do Sena (opcional). 
Depois, subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel (opcional), 
com vistas panorâmicas impressionantes da cidade de Paris. 
Terminaremos o dia com um percorrido a pé pelo bairro de 
Montmartre. Acomodação.

DIA 17. PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Possibilidade de realizar uma 
das visitas opcionais: 
• Palácio de Versalhes.  • Museu do Louvre.

DIA 18. PARIS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Itinerário nº 9

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de 15 de março de 2016

 -550 $
por camarote

•    Reservas com 60 dias de antecedência

 -350 $
por camarote

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível.
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Roma  ...........................................................  110 $

Paris .............................................................  130 $

INCLuIDo 

•  Cruzeiro A-RoSA AquA: Pensão completa a bordo. 
Excelentes buffets de café da manhã, almoço e jantar. Inclui 
água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Lanche ao meio-dia, no dia do 
embarque. Durante a estadia no navio, aproximadamente às 
15 horas, ofereceremos café e chá com bolos. Água mineral 
na cabine: 1 garrafa por pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas baixas e 
banheiro completo.

•  Carregadores de malas no embarque e desembarque.
•  Assistência permanente a bordo em espanhol.
•  Visitas incluídas em espanhol:

Panorâmicas de Roma, Florença, Veneza e Amsterdã
Panorâmica de Colônia com degustação de cerveja
Panorâmica de Mogúncia
Panorâmicas de Coblença e Estrasburgo

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $
n Bebidas Clasic 165 $

HoTÉIS previstos ou similares

 Roma: Palatino **** Centro

 Veneza: Antony **** Mestre

 Florença: Croce di Malta **** Centro

 Amsterdã: Holiday Inn Arena Towers**** Cidade

 Novotel **** Centro

 Paris: Novotel Tour Eiffel**** Centro

DIA 1. ROMA
Chegada a Roma, assistência e traslado ao hotel. Pela noite, 
opcional Roma Barroca. Acomodação.

DIA 2. ROMA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica de ônibus ao coração 
da antiga Roma, conhecendo a Ilha Tiberina e Trastevere, 
as colinas de Aventino e a colina Palatino. Podemos admirar 
também o Coliseu, o Circo Máximo, etc. A continuação, visita 
opcional aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da 
Basílica de São Pedro. Acomodação.

DIA 3. ROMA: Excursão opcional a Nápoles, Capri e Pompéia
Café da manhã buffet. Oferecemos a possibilidade de realizar 
uma maravilhosa excursão opcional de dia completo a 
Nápoles, Capri e Pompéia. Acomodação

DIA 4. ROMA-ASSÍS-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a 
Basílica de São Francisco. Continuação da viagem para 
Florença. Visita panorâmica da cidade: seguindo os passos 
de Leonardo e Michelangêlo, onde conheceremos o berço do 
Renascimento. Acomodação.

DIA 5. FLORENÇA-PÁDUA-VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre para aproveitar a cidade. 
Saída para Pádua. Continuação da viagem a Veneza, com 
diversas ilhas conectadas por dezenas de pontes que nos 
levam de uma maravilha a outra. Jantar e acomodação.

DIA 6. VENEZA
Café da manhã buffet. Pela manhã, traslado a Praça de 
São Marcos para realizar um passeio de barco pela laguna 
e as belas ilhas venezianas. Visita panorâmica incluída pela 
impressionante Praça de São Marcos, onde se reúne a arte 
grega, bizantina, medieval e veneziana. Restante do tempo 
livre. Jantar e acomodação.

DIA 7. Cruzeiro Reno: VENEZA-BASILEIA
Café da manhã buffet. Apresentação no porto de Basileia, 
para embarque às 16:00hs, onde as senhoras serão recebidas 
com uma rosa. Acomodação. Tempo livre. Jantar buffet de 
boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 8. Cruzeiro Reno: BREISACH: COLMAR E FRIBURGO
Pensão completa a bordo. Dia livre. Visita opcional a Colmar. 
Percorreremos  o seu interessante e atrativo centro histórico. 
Retorno ao navio para o almoço. Na parte da tarde, visita 
opcional a Friburgo. Retorno ao navio. Tempo livre para 
passear por Breisach até a hora de zarpar. Jantar e noite a 
bordo.

DIA 9. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KEHL)-BADEN-BADEN 
Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, 
estaremos atracados em Kehl, de onde faremos uma visita 
incluída por Estrasburgo. Tarde livre. Se desejar, participe 
opcionalmente de uma excursão a Baden-Baden (50km), uma 
das “cidades de balneário” mais importantes da Alemanha. 
Noite a bordo.

DIA 10. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KEHL)
Pensão completa a bordo. Aproveite a manhã livre para 
continuar explorando a cidade de Estrasburgo. Às 13 horas 
o A-Rosa Aqua, zarpará rumo a Mogúncia (Mainz). Jantar e 
entretenimento a bordo. Noite a bordo.

DIA 11. Cruzeiro Reno: MOGÚNCIA-ROCHEDO LORELEY-
COBLENÇA
Pensão completa. Hoje estaremos atracados em Mogúncia 
e faremos um passeio a pé incluso pela cidade mais antiga 
do país. Retorno ao navio para o almoço. Na parte da tarde 
navegaremos por uma das passagens mais bonitas do Reno. 
Poderemos admirar o famoso Rochedo Loreley, a “Sereia 
do Reno”, um enorme rochedo maciço que aparece sobre 
a margem direita do rio. Às 18 horas, chegada a Coblença, 
visita incluída a pé. Jantar e noite a bordo..

DIA 12. Cruzeiro Reno: COLÔNIA
Pensão completa a bordo. Após o magnífi co buffet de café 
da manhã, iniciaremos uma visita incluída a pé pela cidade. 
Percorreremos a parte histórica, com monumentos da época 
dos romanos e igrejas medievais. Visitaremos a Catedral de 
estilo gótico, considerada uma das maiores da Europa. No 
fi nal da visita degustaremos um copo da cerveja “Kölsch”, 
típica de Colônia. Jantar a bordo. Noite de navegação. 

DIA 13. Cruzeiro Reno: AMSTERDÃ
Pensão completa a bordo. Após o café da manhã, 
iniciaremos nossa visita incluída à cidade de Amsterdã. 
Sem dúvida, as principais atrações são os canais, o centro 
histórico, um dos mais extensos e mais bem preservados 
da Europa e a Praça Dam... Retorno para o almoço a 
bordo. Na parte da tarde você vai poder fazer a visita 
opcional a Zaanse Schans. Tempo livre. Retorno ao navio e 
após o jantar, possibilidade de fazer um passeio opcional ao 
longo dos canais de Amsterdã e seu famoso bairro da luz 
vermelha. Noite a bordo.

DIA 14. AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Desembarque e traslado grupal ao 
hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 15. AMSTERDÃ-BRUXELAS-PARIS
Café da manhã buffet. Saída a Bruxelas. Visita da cidade. 
Continuação a Paris. Pela noite, visita opcional Paris 
iluminada. Acomodação.

18  dias: Roma, Florença, Veneza, Cruzeiro pelo Reno, Paris

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Junho 26 3.260 3.610 4.110 4.240

Julho 10 3.320 3.680 4.200 4.350

Julho 24 3.390 3.760 4.370 4.510

Agosto   7 3.390 3.760 4.370 4.510

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito e 700 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especifi cados como incluídos no itinerário.
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Amsterdam

Colonia

Mainz/
Wiesbaden

BÉLGICA

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIA

HOLANDA

Coblenza/
Boppard

Estrasburgo

IJSELMEER

WARKERMEERVodenlam

Loreley 

Rastatt 

Main 

Baden Baden 

Friburgo 
Colmar 

Breisach 

Lucerna 

Basilea

Barco A-ROSA VIVA

Cruzeiro “Romântico Reno”
Colônia, Colmar, Basileia, Estrasburgo, Coblença…

9 dias   a partir de  1.975 $

CRUZEIRO “ROMÃNTICO RENO”

Dia Cidade

 1  FARNKFURT (Alemanha) –  –
Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída

 2 FARNKFURT-COLÔNIA – 18.00
Café da manhã. Traslado ao porto
Embarque

 3 BOPPARD (Alemanha) 05.00 11.00
Visita da cidade

 Rochedo Loreley

 4 ESTRASBURGO (França) 13.00 –
 Visita da cidade

 5 ESTRASBURGO (França) – 17.00
Visita da Colmar (opcional)

 6 BASILEIA (Suiça) 09.00 19.00
Visita da cidade (opcional)

 Visita de Lucerna (opcional)

 7 BREISACH ((Alemanha) 07.00 12.00
Visita de Friburgo (opcional) 

 8 MAINZ/WIESBADEN 09.30 13.00
 Visita de Mogúncia

COBLENÇA 17.30 22.00
Visita de Coblença

 9 COLÔNIA (Alemanha) 06.00
 Desembarque. Traslado ao aeroporto

Assistência 
a bordo 
e visitas 

turísticas 
em portunhol



DIA 1. FRANKFURT

Chegada, assistência da nossa equipe espanhola e traslado 
ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. FRANKFURT-COLÔNIA

Café da manhã. Traslado ao porto de Colônia, onde estará 
atracado o A-Rosa Viva, para embarque ao cruzeiro. Tempo 
livre. Jantar buffet de boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 3. BOPPARD: Rochedo Loreley

Pensão completa a bordo. Quando você despertar, 
estaremos em Boppard, cidade de origem romana que 
visitaremos a pé. Entre suas atrações, encontra- se a fortaleza 
junto ao Reno. Também poderemos contemplar o antigo 
castelo romano (que se incendiou em 1499 e foi substituído 
pelo atual, de estilo barroco), que hoje é sede do Museu 
Municipal. Às 11 horas, zarparemos para o Médio Reno. 
Não perca este passeio, um dos mais bonitos do Reno. 
Enquanto nos deliciamos com nosso buffet de almoço a 
bordo nos aproximaremos de um dos locais mais fascinantes 
da rota: o Rochedo Loreley, enorme rocha maciça que 
surge na margem direita do rio, num estreito que passa 
entre montanhas de 130 metros de altura e onde o curso 
do rio forma um “S” perfeito, revelando os antigos “castelos-
fortaleza” do Reno que se encontram em ambas as margens. 
Noite a bordo.

DIA 4. ESTRASBURGO (KHEL) 

Pensão completa a bordo. Manhã de navegação para 
continuar desfrutando das paisagens que o Reno nos 
oferece. Às 13:00hs chegada em Estrasburgo, capital 
da região da Alsácia. Depois do almoço, visita incluída a 
Estrasburgo cujo centro histórico foi declarado Patrimônio 
da Humanidade. Destacamos sua magnífi ca catedral, entre 
as mais impressionantes do mundo. Retorno ao navio para 
jantar. Depois do jantar, se você quiser, poderá participar de 
um passeio noturno opcional ao longo dos canais da cidade. 
Noite a bordo.

DIA 5. ESTRASBURGO: COLMAR 

Pensão completa a bordo. Teremos todo um dia libre por 
diante. Hoje visitaremos opcionalmente Colmar, belíssima 
cidade da Alsácia, percorreremos seu interessante e atraente 
centro histórico. Retorno ao navio. Tarde de navegação em 
direção a Basileia. Jantar e noite a bordo.

DIA 6. BASILEIA E LUCERNA

Pensão completa a bordo. Chegada a Basileia por volta das 
09:00hs. Após o café da manhã, poderá realizar duas visitas 
opcionais muito interessantes.

–  Basileia: a partir do local de ancoragem, seguiremos para a 
Praça da Catedral, no coração da cidade, e percorreremos 
suas ruas cheias de romantismo.

–  Lucerna: uma das cidades mais belas da Suíça. Seguindo 
os passos de Guilherme Tell, percorreremos seu centro 
histórico e atravessaremos uma das pontes de madeira 
mais antigas do mundo, a Ponte da Capela.

DIA 7. BREISACH: FRIBURGO

Pensão completa a bordo. Nas primeiras horas da manhã, 
chegada a Breisach. Após o café da manhã visitaremos 
opcionalmente Friburgo, capital de uma das regiões mais 
bonitas da Europa (Floresta Negra). Retorno ao navio. Almoço 
a bordo. Tarde de navegação durante a qual você vai poder 
admirar as maravilhosas paisagens do Reno enquanto 
saboreia um café no deck solarium ou desfrutar do magnífi co 
spa com vistas do A-Rosa VIVA.

DIA 8. MOGÚNCIA (Mainz) E COBLENÇA (Koblenz)

Pensão completa a bordo. Às 09:30 hs. o navio A-ROSA 
VIVA vai estar atracado em Mogúncia, uma das cidades mais 
antigas do país, que visitaremos a pé. Retorno ao navio para 
o almoço. Tarde de navegação. No fi nal da tarde, chegada a 
Coblença. Jantar e visita a pé. Noite a bordo.

DIA 9. COLONIA-FRANKFURT

Café da manhã buffet. Desembarque. Traslado grupal ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

INCLuIDo 

•  Cruzeiro A-RoSA VIVA, pensão completa a bordo. 
Excelentes buffets de café da manhã, almoço e jantar. 
Inclui água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Lanche ao meio-dia, 
no dia do embarque. Durante a estadia no navio, 
aproximadamente às 15 horas, ofereceremos café e 
chá com bolos. Água mineral na cabine: 1 garrafa por 
pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas 
baixas e banheiro completo. 

•  Carregadores de malas: no embarque e 
desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•  Visitas incluídas em espanhol
Visita a pé de Boppard
Panorâmica de Estrasburgo
Visita a pé de Coblença
Visita a pé de Mogúncia

•  Barco fretado parcialmente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $

n Bebidas Clasic 165 $

Itinerário nº 10
Colônia, Boppard, Loreley, Estrasburgo, Basileia, Lucerna, Friburgo, Colmar, Mogúncia, Coblença

 Navegando	pelo	rio	mais	grande	
da	Alemanha,	o	Reno
O	Reno	nos	mostra	como,	ao	longo	de	seu	curso,	
vai	moldando	a	paisagem	de	quatro	países.	O	
Grande	Reno	em	estado	puro	com	sua	enorme	
beleza	e	as	grandes	cidades	da	Renânia	a	seus	
pés:	Basileia,	Estrasburgo,	Colônia,	Amsterdã...

•  Colônia entusiasma por sua abertura de espírito 
e a beleza de sua arquitetura moderna às 
margens do Reno.

•  Boppard: cidade romana. Com destaque a sua 
fortaleza junto ao rio.

•  Rochedo Loreley. Patrimônio da Humanidade 
da UNESCO.

•  Lucerna: uma das cidades mais belas da Suiça, 
com um bonito centro histórico e possui uma 
das pontes de madeira mais antigas do mundo.

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de:

 

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas assinaladas com  
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Outras datas, reservando
60 dias antes da saída

•  outros descontos:

•  5% de desconto para maiores de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível.
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

15 Março 2016

-350 $
PoR CAMARoTE

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Frankfurt  ......................................................  120 $

HoTÉIS previstos ou similares

 Frankfurt: Novotel Frankfurt City **** Cidade

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Abril 29 1.975 2.325 2.825 2.955

Maio 13 20 1.975 2.325 2.825 2.955

Junho   3 17 2.035 2.395  2.915 3.065

Agosto 19 26 2.000 2.275 2.585 2.695

Setembro 2 16 22 1.975 2.325 2.825 2.955

Taxas cruzeiro e várias  150 $
Crianças grátis  (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Em categoria S. 
De 2 a 12 anos (inclusive), dividindo quarto duplo com 1 adulto, desconto de 20%.
Não há camarotes individuais. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta razão, o suplemento é de 100%.
Desconto cabine tripla: 10% por pessoa sobre o preço da cabine S.
Pacotes de bebidas: 
(1)  Premium: Durante e fora dos horários de almoço inclui todas as bebidas com exceção de champagne francés e produtos 

raros e exclusivos.
(2) Classic: Diaramente no horário de almoço e janta inclui por pessoa 2 cervejas, 1 taça de vinho, 1 refresco e 2 cafés ou chás.

*  No caso de cheias ou secas imprevistas do rio ou qualquer outro evento de força maior, o comandante pode ser obrigado 
a modifi car o programa por motivos de segurança, os horários indicados são aproximados.
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ITINERÁRIO

Dia Cidades

 1 PARIS
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação

 2 PARIS
 Visita panorâmica da cidade

 3 PARIS
 Dia livre. Visitas opcionais Louvre e Versalhes

 Inicio cruzeiro chegada saída

 4 PARIS-CoLÔNIA – 18.00
 Café da manhã. Traslado ao porto
 Embarque
 5  BoPPARD (Alemanha) 05.00 11.00
 Visita da cidade
 Rochedo Loreley

 6 ESTRASBuRgo (França) 13.00 –
 Visita da cidade

 7 ESTRASBuRgo (França) – 17.00
 Visita de Colmar (opcional)

 8  BASILEIA (Suiça) 09.00 19.00
 Visita da cidade (opcional)
 Visita de Lucerna (opcional

 9 BREISACH (Alemanha) 07.00 12.00
 Visita de Friburgo (opcional) 

10 MAINZ/WIESBADEN 09.30 13.00
 Visita de Mogúncia

 CoBLENçA 17.30 22.00
 Visita de Coblença

11 CoLoNIA-FRANKFuRT 06.00
 Desembarque
 Traslado ao hotel

12 FRANKFuRT-HEILDELBERg-FRIBuRgo-ZuRIquE
 Visita de Heidelberg

13 ZuRIquE-MILÃo-VERoNA-VENEZA
 Visita Verona

14 VENEZA
 Visita panorâmica da cidade

15 VENEZA-PÁDuA-FLoRENçA
 Visita panorâmica de Florença

16 FLoRENçA-ASSIS-RoMA
 Visita panorâmica de Roma

17 RoMA
 Visita opcional aos Museus Vaticanos

18 RoMA
 Visita opcional a Nápoles, Capri e Pompéia

19 RoMA
 Traslado ao aeroporto
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Palma

Brno
Coblenza
Frankfurt

Friburgo

ZurichBasilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

San Petersburgo

Barcelona

Cordoba

Sevilla

Milano

Napoles

Venecia

Oporto

Palermo

Catania

Praga

Helsinki

París

Versalles

Budapest

Roma

Monaco

Amsterdam

Oslo

Varsovia

Bucarest

Moscú

Bratislava

Madrid

Kiev

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La Haya

Lisboa

Londres

Paris + Romântico Reno + Itália
Paris, Colônia, Estrasburgo, Basileia, Coblença, Veneza, Roma…

FRETADO
PARCIALMENTE

VIVA
**** LUXO

19 dias  11 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro  a partir de 3.660 $

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

Assistência 
a bordo 
e visitas 

turísticas 
em portunhol

DESCoNTo(1)

-450 $
PoR CAMARoTE
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panorâmica incluída pela impresionante Praça de São 
Marcos. Restante do tempo livre. Jantar e acomodação. 

DIA 15. VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua. Breve parada. 
Continuação da viagem para Florença, onde realizaremos 
uma visita panorâmica pela cidade. Acomodação.

DIA 16. FLORENÇA-ASSÍS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a 
Basílica de São Francisco. Continuação da viagem para 
Roma. Visita panorâmica, tempo livre. Pela noite, visita  
opcional de Roma a noite. Acomodação.

DIA 17. ROMA
Café da manhã buffet. Hoje temos uma visita opcional 
muito interessante aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e 
ao interior da Basílica de São Pedro. Acomodação. 

DIA 18. ROMA (Excursão opcional a Nápoles, Capri e Pompéia)
Café da manhã buffet. Possibilidade de realizar uma 
maravilhosa excursão opcional de dia completo a Nápoles, 
Capri e Pompéia. Acomodação. 

DIA 19. ROMA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços

Uma vez terminada a sua viagem de 15 ou 19 dias, 
adicione noites em Lisboa.

DIA 1. LISBOA
Chegada a Lisboa, assistência no aeroporto e traslado 
ao hotel. Acomodação

DIA 2. LISBOA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica 
da cidade: Bairro da Alfama, Torre de Belém, 
Monastério dos Jerônimos, etc. Tempo livre para 
conhecer a cidade. Acomodação

DIA 3. LISBOA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Preço estadia em Lisboa:

Em duplo .........................................................  290
Spto. habitação single .....................................  140

Itinerário nº 11

HoTÉIS previstos ou similares

 Paris: Novotel Tour Eiffel **** Centro

 Londres: Hilton **** Centro

 Veneza: Antony **** Mestre

 Florença: Croce di Malta **** Centro

 Roma: Palatino **** Centro

 Lisboa: Mundial**** Centro

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de 15 de março de 2016

 -450 $ 
por camarote

•    Reservas com 60 dias de antecedência

 -350 $ 
por camarote

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções. 
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. 
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Paris  ............................................................  130 $ 
Roma  ...........................................................  110 $

INCLuIDo

•  7 noites no A-RoSA VIVA**** LuXo : Lanche ao meio-dia, no 
dia do embarque. Durante a estadia no navio, aprox. às 15 
horas, ofereceremos café e chá com bolos. Água mineral na 
cabine: 1 garrafa por pessoa na chegada.

•  7 noites em hoteles 4**** incluindo café da manhã diário.
•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas baixas e 

banheiro completo ou em habitações duplas de hotel com 
todos os serviços.

•  Assistência permanente a bordo do cruzeiro e do ônibus 
em espanhol e português.

•  Carregadores de malas: no embarque e desembarque.
•  Visitas incluidas 

Durante o cruzeiro: Boppard, Mogúncia, Coblença e 
Estrasburgo. Durante o circuito: Paris, Veneza, Florença e 
Roma.

•  Ônibus Autopullman de luxo durante o circuito
•  Traslados: Aeroporto-hotel/hotel-barco/barco-hotel/hotel-

aeroporto.

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $
n Bebidas Clasic 165 $

DIA 1. PARIS
Chegada a Paris, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Acomodação. Tempo livre. 

DIA 2. PARIS
Café da manhã buffet. Visita panorâmica da cidade.  
A seguir, passeio de barco ao longo do Sena (opcional). 
Depois, subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel (opcional), 
desde onde teremos uma panorâmica incrível de Paris. 
Acomodação. 

DIA 3. PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Possibilidade de realizar uma 
das visitas opcionais: 
• Palácio de Versalhes e Museu do Louvre.

DIA 4. Cruzeiro Reno: PARIS-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Traslado ao porto de Colônia, onde 
estará atracado o A-Rosa Viva, para embarque ao cruzeiro. 
Tempo livre. Jantar buffet de boas-vindas. Noite a bordo. 

DIA 5. Cruzeiro Reno: BOPPARD: Rochedo Loreley
Pensão completa a bordo. Quando você despertar, 
estaremos em Boppard, cidade de origem romana que 
visitaremos a pé. Às 11 horas, zarparemos para o Médio 
Reno. Enquanto nos deliciamos com nosso buffet de 
almoço a bordo nos aproximaremos de um dos locais mais 
fascinantes da rota: o Rochedo Loreley. Noite a bordo.

DIA 6. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KHEL) 
Pensão completa a bordo. Manhã de navegação para 
continuar desfrutando das paisagens que o Reno nos oferece. 
Às 13:00hs chegada em Estrasburgo. Depois do almoço, 
visita incluída a Estrasburgo. Destacamos sua magnífica 
catedral. Retorno ao navio para jantar. Depois do jantar, 
se você quiser, poderá participar de um passeio noturno 
opcional ao longo dos canais da cidade. Noite a bordo. 

DIA 7. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO: COLMAR 
Pensão completa a bordo. Teremos todo um dia livre por 
diante. Hoje visitaremos opcionalmente Colmar. Tarde de 
navegação em direção a Basileia. Jantar e noite a bordo.

DIA 8. Cruzeiro Reno: BASILEIA E LUCERNA
Pensão completa a bordo. Chegada a Basileia por volta das 
09:00hs. Após o café da manhã, poderá realizar duas visitas 
opcionais muito interessantes.
–  Basilea. 
–  Lucerna. 

DIA 9. Cruzeiro Reno: BREISACH: FRIBURGO
Pensão completa a bordo. Nas primeiras horas da manhã, 
chegada a Breisach. Após o café da manhã visitaremos 
opcionalmente Friburgo. Almoço a bordo. Tarde de 
navegação durante a qual você vai poder admirar as 
maravilhosas paisagens do Reno.

DIA 10. Cruzeiro Reno: MOGÚNCIA Y COBLENÇA
Pensão completa a bordo. Às 09:30hs, o navio A-ROSA 
VIVA vai estar atracado em Mogúncia, uma das cidades mais 
antigas do país, que visitaremos a pé. Retorno ao navio para 
o almoço. Tarde de navegação. Chegada a Coblença. Jantar 
e visita a pé. Noite a bordo.

DIA 11. COLÔNIA-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Desembarque e continuação da 
viagem a Frankfurt. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 12. FRANKFURT-HEILDELBERG-ZURIQUE
Café da manhã buffet. Saída a Heidelberg e breve parada. 
Continuação a Zurique. Jantar e acomodação.

DIA 13. ZURIQUE-MILÃO-VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída a Milão, breve parada. 
Continuação a Verona, cidade de Romeu e Julieta. A seguir, 
iremos a Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 14. VENEZA
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos um passeio 
de barco pela laguna e as belas ilhas venezianas. Visita 

19  dias: Paris, Cruzeiro “Romântico Reno”, Itália 3   dias: Extensão LISBOA

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

19 dias: de Paris a Roma

Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Maio 11 18 3.660 4.010 4.510 4.640

Junho   1    6 3.720 4.080 4.600 4.750

Junho 15 3.790 4.160 4.770 4.910

Agosto 17 24 31 3.790 4.160 4.770 4.910

Setembro 14 20 3.660 4.010 4.510 4.640

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito de 15 dias 490 $ e de 19 dias 770 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.
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ITINERÁRIO

Dia Cidades

 1 LONDRES 
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 2 LONDRES 
 Visita panorâmica da cidade

 3 LONDRES 
 Dia Livre. Visitas opcionais

 4 LONDRES-PARIS 
 Trecho ônibus e ferry

 5 PARIS 
 Visita panorâmica da cidadee

 6 PARIS 
 Dia livre. Visitas opcionais Louvre e Versalhes

 Inicio cruzeiro chegada saída

 7 PARIS-COLÔNIA – 18.00 
 Café da manhã. Traslado ao porto 
 Embarque
 8  BOPPARD (Alemanha) 05.00 11.00 
 Visita da cidade 
 Rochedo Loreley

 9 ESTRASBURGO (França) 13.00 – 
 Visita da cidade

10 ESTRASBURGO (França) – 17.00 
 Visita de Colmar (opcional)

11  BASILEIA (Suiça) 09.00 19.00 
 Visita da Cidade (opcional) 
 Visita de Lucerna (opcional)

12 BREISACH (Alemanha) 07.00 12.00 
 Visita de Friburgo (opcional) 

13 MAINZ/WIESBADEN 09.30 13.00 
 Visita da cidade de Mogúncia

 COBLENÇA 17.30 22.00 
 Visita de Coblença

14 CoLÔNIA-FRANKFuRT 06.00 
 Desembarque 
 Traslado ao hotel

15 FRANKFuRT 
 Traslado ao aeroporto

Londres, Paris + Romântico Reno 
Londres, Paris, Colônia, Estrasburgo, Basileia, Coblença, Frankfurt…

FRETADO
PARCIALMENTE

VIVA
**** LUXO

15 dias  7 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro   a partir de 3.120 $

RUSIA

FINLANDIA

ESPAÑA

SUECIA

NORUEGA

ALEMANIA

FRANCIA

P
O

R
TU

G
A

L

HUNGRIA RUMANIA

BULGARIA

POLONIA

UCRANIA

ESLOVAQUIA

Palma

Brno
Coblenza

Bonn
Frankfurt

Friburgo

ZurichBasilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

Poznan

San Petersburgo
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Catania
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Helsinki
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Budapest

Roma

Monaco

Amsterdam
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Bucarest
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Bratislava

Madrid

Kiev

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La Haya

Lisboa

Londres

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

Assistência  
a bordo  
e visitas  

turísticas  
em portunhol

DESCoNTo(1)

-450 $
PoR CAMARoTE
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DIA 1. LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e 
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação. 
DIA 2 ao 14.
Idênticos ao itinerário de 14 dias.
DIA 15. COLÔNIA-FRANKFURT-LISBOA
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto de 
Frankfurt para embarcar em um voo com destino a 
Lisboa (voo não incluído). Assistência no aeroporto e 
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação. 
DIA 16. LISBOA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica 
da cidade: Bairro da Alfama, Torre de Belém, 
Monastério dos Jerônimos, etc. Acomodação.
DIA 17. LISBOA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Preço estancia en Lisboa:

Em duplo .........................................................  290
Spto. habitação single .....................................  140

INCLuIDo 

•  Cruzeiro A-RoSA VIVA, Pensão completa a bordo. 
Excelentes buffets de café da manhã, almoço e jantar. Inclui 
água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Lanche ao meio-dia, no dia do 
embarque. Durante a estadia no navio, aproximadamente às 
15 horas, ofereceremos café e chá com bolos. Água mineral 
na cabine: 1 garrafa por pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas baixas e 
banheiro completo. 

•  Carregadores de malas: no embarque e desembarque.
•  Assistência permanente a bordo em espanhol.
•  Visitas incluídas em espanhol: 

Panorâmicas de Londres e Paris 
Visita a pé de Boppard 
Panorâmica de Estrasburgo 
Visita a pé de Coblença 
Visita a pé de Mogúncia.

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $

n Bebidas Clasic 165 $

Itinerário nº 12

HoTÉIS previstos ou similares

 Paris: Novotel Tour Eiffel **** Centro

 Londres: Hilton **** Centro

 Frankfurt: Novotel Frankfurt City **** Centro

 Lisboa: Mundial**** Centro

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de 15 de março de 2016

 -450 $ 
por camarote

•    Reservas com 60 dias de antecedência

 -350 $ 
por camarote

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções. 
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. 
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Londres  .......................................................  150 $ 
Frankfurt  ......................................................  120 $

DIA 1. LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Acomodação. .

DIA 2. LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã faremos a visita 
panorâmica da cidade, admiraremos o Palácio Real, o 
Palácio de Westminster, a famosa Torre do Relógio, etc. 
Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 3. LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais cosmopolita 
do mundo, tempo para realizar compras e visitas de 
interesse. Acomodação.

DIA 4. LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída a Dover, cruze do Canal 
da Mancha em ferry e continuação em ônibus até Paris. 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Tarde livre. Passeio 
opcional  Paris iluminada. Acomodação. 

DIA 5. PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita panorâmica 
pela cidade, onde veremos: A Catedral de Notre Dame, 
o Bairro Latino, a Sorbonne, o Palácio e os Jardins de 
Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França, a 
Praça Concórdia, etc. A seguir, passeio de barco ao longo 
do Sena (opcional). Depois, subida ao 2º andar da famosa 
Torre Eiffel (opcional), desde onde teremos uma panorâmica 
incrível de Paris. Terminaremos o dia com um percorrido a 
pé pelo bairro de Montmartre. Acomodação. 

DIA 6. PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Possibilidade de realizar uma 
das visitas opcionais: 
• Palácio de Versalhes. Museu do Louvre.

DIA 7. Cruzeiro Reno: PARIS-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Traslado ao porto de Colônia, onde 
estará atracado o A-Rosa Viva, para embarque ao cruzeiro. 
Tempo livre. Jantar buffet de boas-vindas. Noite a bordo. 

DIA 8. Cruzeiro Reno: BOPPARD: Rochedo Loreley
Pensão completa a bordo. Quando você despertar, 
estaremos em Boppard, cidade de origem romana que 
visitaremos a pé. Entre suas atrações, encontra se a fortaleza 
junto ao Reno. Às 11 horas, zarparemos para o Médio Reno. 
Não perca este passeio, um dos mais bonitos do Reno. 
Enquanto nos deliciamos com nosso buffet de almoço a 
bordo nos aproximaremos de um dos locais mais fascinantes 
da rota: o Rochedo Loreley, enorme rocha maciça que surge 
na margem direita do rio. Noite a bordo.

DIA 9. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KHEL) 
Pensão completa a bordo. Manhã de navegação para 
continuar desfrutando das paisagens que o Reno nos 
oferece. Às 13:00hs chegada em Estrasburgo, capital 
da região da Alsácia. Depois do almoço, visita incluída a 
Estrasburgo. Destacamos sua magnífica catedral, entre as 
mais impressionantes do mundo. Retorno ao navio para 
jantar. Depois do jantar, se você quiser, poderá participar de 
um passeio noturno opcional ao longo dos canais da cidade. 
Noite a bordo.

DIA 10. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO: COLMAR 
Pensão completa a bordo. Teremos todo um dia libre por 
diante. Hoje visitaremos opcionalmente Colmar, belíssima 
cidade da Alsácia, percorreremos seu interessante e atraente 
centro histórico. Retorno ao navio. Tarde de navegação em 
direção a Basileia. Jantar e noite a bordo. 

DIA 11. Cruzeiro Reno: BASILEIA E LUCERNA
Pensão completa a bordo. Chegada a Basileia por volta das 
09:00hs. Após o café da manhã, poderá realizar duas visitas 
opcionais muito interessantes.
–  Basileia: a partir do local de ancoragem, seguiremos para a 

Praça da Catedral, no coração da cidade, e percorreremos 
suas ruas cheias de romantismo.

–  Lucerna: uma das cidades mais belas da Suíça. Seguindo 

os passos de Guilherme Tell, percorreremos seu centro 
histórico e atravessaremos uma das pontes de madeira 
mais antigas do mundo, a Ponte da Capela.

DIA 12. Cruzeiro Reno: BREISACH: FRIBURGO
Pensão completa a bordo. Nas primeiras horas da manhã, 
chegada a Breisach. Após o café da manhã visitaremos 
opcionalmente Friburgo, capital de uma das regiões mais 
bonitas da Europa (Floresta Negra). Retorno ao navio. Almoço 
a bordo. Tarde de navegação.

DIA 13. Cruzeiro Reno: MOGÚNCIA E COBLENÇA
Pensão completa a bordo. Às 09:30hs, o navio A-ROSA 
VIVA vai estar atracado em Mogúncia, uma das cidades mais 
antigas do país, que visitaremos a pé. Retorno ao navio para 
o almoço. Tarde de navegação que poderemos aproveitar 
para ir ao deck superior e contemplar as belas paisagens do 
Reno. No final da tarde, chegada a Coblença. Jantar e visita a 
pé. Noite a bordo.

DIA 14. COLÔNIA-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Desembarque e traslado ao hotel. 
Jantar e acomodação.

DIA 15. FRANKFURT
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto de  Frankfurt. 
Fim da viagem e dos nossos serviços.

15  dias: Londres, Paris, Cruzeiro “Romântico Reno”, Frankfurt 17  dias com LISBOA

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Maio   8 15 3.120 3.470 3.970 4.100

Maio 29 3.180 3.540 4.060 4.210

Junho 12 3.250 3.620 4.230 4.370

Agosto 14 21 28 3.250 3.620 4.230 4.370

Setembro 11 17 3.120 3.470 3.970 4.100

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito 490 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.
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ITINERÁRIO

Dia Cidades

 1 LoNDRES 
 Traslado ao hotel. Tiempo livre. Acomodação

 2 LoNDRES 
 Visita panorâmica da cidade

 3 LoNDRES 
 Dia livre

 4 LoNDRES-PARIS 
 Trecho ônibus e ferry

 5 PARIS 
 Visita panorâmica da cidade
 6 PARIS 
 Visitas opcionales: Louvre y Versalles

 Inicio cruzeiro chegada saída
 7 PARIS-CoLÔNIA – 18.00 
 Embarque
 8  BoPPARD (Alemanha) 05.00 11.00 
 Visita da cidade 
 Rochedo Loreley
 9 ESTRASBuRgo (França) 13.00 – 
 Visita da cidade
10 ESTRASBuRgo (França) – 17.00 
 Visita de Colmar (opcional)
11  BASILEIA (Suiça) 09.00 19.00 
 Visita da cidade (opcional) 
 Visita de Lucerna (opcional)
12 BREISACH (Alemanha) 07.00 12.00 
 Visita de Friburgo (opcional) 
13 MAINZ/WIESBADEN 09.30 13.00 
 Visita da cidade de Mogúncia
 CoBLENçA 17.30 22.00 
 Visita de Coblença
14 CoLÔNIA-FRANKFuRT 06.00 
 Desembarque 
 Traslado ao hotel

15 FRANKFuRT-HEILDELBERg-FRIBuRgo-ZuRIquE

16 ZuRIquE-MILÃo-VERoNA-VENEZA

17 VENEZA 
 Visita panorâmica da cidade
18 VENEZA-PÁDuA-FLoRENçA 
 Visita panorâmica de Florença
19 FLoRENçA-ASSIS-RoMA 
 Visita panorâmica de Roma
20 RoMA 
 Visita opcional aos Museus Vaticanos
21 RoMA 
 Visita opcional a Nápoles, Capri e Pompéia 
22 RoMA 
 Traslado ao aeroporto
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Londres, Paris + Romântico Reno + Itália 
Londres, Paris, Colônia, Boppard, Basileia, Coblença, Veneza, Roma…

FRETADO
PARCIALMENTE

VIVA
**** LUXO

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

22 dias  14 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro  a partir de 4.160 $

Assistência  
a bordo  
e visitas  

turísticas  
em portunhol

DESCoNTo(1)

-450 $
PoR CAMARoTE
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Uma vez terminada a sua viagem de 22 dias,  
adicione noites em Lisboa.

DIA 1. LISBOA
Chegada a Lisboa, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

DIA 2. LISBOA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica da 
cidade: Bairro da Alfama, Torre de Belém, Monastério dos 
Jerônimos, etc. Acomodação.

DIA 3. LISBOA
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e dos nossos serviços.

Preço estadia em Lisboa:

Em duplo..................................................................  290
Spto. Habitação single .............................................  140

INCLuIDo

•  Ver incluído nas páginas 41 e 43

Itinerário nº 13

HoTÉIS previstos ou similares

 Paris: Novotel Tour Eiffel **** Centro

 Londres: Hilton **** Centro

 Veneza: Antony **** Mestre

 Florença: Croce di Malta **** Centro

 Roma: Palatino **** Centro

 Lisboa: Mundial**** Centro

Descontos venda antecipada 

•    Ver descontos na página 43

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Londres  .......................................................  150 $ 
Roma  ...........................................................  110 $

DIA 1. LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã faremos a visita 
panorâmica da cidade. Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 3. LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais cosmopolita 
do mundo, tempo para realizar compras e visitas de 
interesse. Acomodação.

DIA 4. LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída a Dover, cruze do Canal 
da Mancha em ferry e continuação em ônibus até Paris. 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Tarde livre. Passeio 
opcional  Paris iluminada. Acomodação. 

DIA 5. PARIS
Café da manhã buffet. Visita panorâmica da cidade. A 
seguir, passeio de barco ao longo do Sena (opcional). 
Depois, subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel (opcional), 
desde onde teremos uma panorâmica incrível de Paris. 
Terminaremos o dia com um percorrido a pé pelo bairro de 
Montmartre. Acomodação. 

DIA 6. PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Possibilidade de realizar uma 
das visitas opcionais: 
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 7. Cruzeiro Reno: PARIS-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Traslado ao porto de Colônia, onde 
estará atracado o A-Rosa Viva, para embarque ao cruzeiro. 
Tempo livre. Jantar buffet de boas-vindas. Noite a bordo. 

DIA 8. Cruzeiro Reno: BOPPARD: Rochedo Loreley
Pensão completa a bordo. Quando você despertar, 
estaremos em Boppard, cidade de origem romana que 
visitaremos a pé. Enquanto nos deliciamos com nosso buffet 
de almoço a bordo nos aproximaremos de um dos locais 
mais fascinantes da rota: o Rochedo Loreley, enorme rochedo 
maciço que aparece sobre a margen direita do rio. Noite a 
bordoo.

DIA 9. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KHEL) 
Pensão completa a bordo. Às 13:00hs chegada em 
Estrasburgo, capital da região da Alsácia. Depois do almoço, 
visita incluída a Estrasburgo. Destacamos sua magnífica 
catedral entre as mais impressionantes do mundo. Retorno ao 
navio para jantar. Noite a bordo.

DIA 10. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO: COLMAR 
Pensão completa a bordo. Teremos todo um dia livre por 
diante. Hoje visitaremos opcionalmente Colmar, belíssima 
cidade da Alsácia, para conhecer o seu interessante e atrativo 
centro histórico. Retorno ao navio. Tarde de navegação em 
direção a Basileia. Jantar e noite a bordo. 

DIA 11. Cruzeiro Reno: BASILEIA E LUCERNA
Pensão completa a bordo. Chegada a Basileia por volta das 
09:00hs. Após o café da manhã, poderá realizar duas visitas 
opcionais muito interesantes: Basileia e Lucerna. 

DIA 12. Cruzeiro Reno: BREISACH: FRIBURGO
Pensão completa a bordo. Nas primeiras horas da manhã, 
chegada a Breisach. Após o café da manhã visitaremos 
opcionalmente Friburgo, capital de uma das regiões mais 
bonitas da Europa (Floresta Negra). Retorno ao navio. Almoço 
a bordo. Tarde de navegação.

DIA 13. Cruzeiro Reno: MOGÚNCIA E COBLENÇA
Pensão completa a bordo. Às 09:30hs, o navio A-ROSA 
VIVA vai estar atracado em Mogúncia, que visitaremos a 
pé. Retorno ao navio para o almoço. Tarde de navegação. 
Chegada a Coblença. Jantar e visita a pé. Noite a bordo. 

DIA 14. COLÔNIA-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Desembarque e continuação da 
viagem a Frankfurt. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 15. FRANKFURT-HEILDELBERG-ZURIQUE
Café da manhã buffet. Saída a Heidelberg e breve parada. 
Continuação a Zurique. Jantar e acomodação.

DIA 16. ZURIQUE-MILÃO-VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída a Milão, breve parada. 
Continuação a Verona, cidade de Romeu e Julieta. A seguir, 
iremos a Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 17. VENEZA
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos um passeio de 
barco pela laguna e as belas ilhas venezianas. Começaremos 
nossa visita panorâmica incluída pela impresionante Praça 
de São Marcos. Visita a uma fábrica de cristal de Murano. 
Restante do tempo livre. Jantar e acomodação. 

DIA 18. VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua. Breve parada. 
Continuação da viagem para Florença, onde realizaremos 
uma visita panorâmica pela cidade. Acomodação.

DIA 19. FLORENÇA-ASSÍS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a 
Basílica de São Francisco. Continuação da viagem para 
Roma. Visita panorâmica, tempo livre. Pela noite, visita  
opcional de Roma barroca. Acomodação.

DIA 20. ROMA
Café da manhã buffet. Hoje temos uma visita opcional muito 
interessante aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao 
interior da Basílica de São Pedro. Acomodação. 

DIA 21. ROMA (Excursão opcional a Nápoles, Capri e Pompéia)
Café da manhã buffet. Possibilidade de realizar uma 
maravilhosa excursão opcional de dia completo a Nápoles, 
Capri e Pompéia. Acomodação.

DIA 22. ROMA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

22  dias: Londres, Paris, Cruzeiro “Romântico Reno”, Itália 3   dias: Extensão LISBOA

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Maio 15 4.160 4.510 5.010 5.140

Maio 29 4.220 4.580 5.100 5.220

Junho 12 4.290 4.660 5.270 5.410

Agosto 14 4.290 4.660 5.270 5.410

Agosto 21 4.290 4.660 5.270 5.410

Setembro 17 4.160 4.510 5.010 5.140

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito e 980 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.

45 Reno



ITINERÁRIO

Dia Cidades

 1 MADRI 
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.
 2 MADRI 
 Visita panorâmica da cidade
 3 MADRI 
 Dia livre
 4 MADRI-PARIS 
 Viagem em avião (voo não incluído)
 5 PARIS 
 Visita panorâmica da cidade
 6 PARIS 
 Dia livre. Visitas opcionais Louvre e Versalhes

 Inicio cruzeiro chegada salida
 7 PARIS-CoLÔNIA – 18.00 
 Café da manhã. Traslado ao porto 
 Embarque
 8  BoPPARD (Alemanha) 05.00 11.00 
 Visita da cidade 
 Rochedo Loreley
 9 ESTRASBuRgo (França) 13.00 – 
 Visita da cidade
10 ESTRASBuRgo (França) – 17.00 
 Visita de Colmar (opcional)
11  BASILEIA (Suiça) 09.00 19.00 
 Visita de cidade (opcional) 
 Visita de Lucerna (opcional)
12 BREISACH (Alemanha) 07.00 12.00 
 Visita de Friburgo (opcional) 
13 MAINZ/WIESBADEN 09.30 13.00 
 Visita da cidade de Mogúncia
 CoBLENçA 17.30 22.00 
 Visita de Coblença
14 CoLÔNIA-FRANKFuRT 06.00 
 Desembarque 
 Traslado ao hotel

15 FRANKFuRT-HEILDELBERg-FRIBuRgo-ZuRIquE

16 ZuRIquE-MILÃo-VERoNA-VENEZA

17 VENEZA 
 Visita panorâmica da cidade
18 VENEZA-PÁDuA-FLoRENçA 
 Visita panorâmica de Florença
19 FLoRENçA-ASSIS-RoMA 
 Visita panorâmica de Roma
20 RoMA 
 Visita opcional aos Museus Vaticanos
21 RoMA 
 Visita opcional a Nápoles, Capri e Pompéia
22 RoMA 
 Traslado ao aeroporto
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Madri, Paris + Romântico Reno+ Italia 
Madri, Paris, Colônia, Boppard, Basileia, Coblença, Veneza, Roma…

FRETADO
PARCIALMENTE

VIVA
**** LUXO

18 dias  10 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro  a partir de 3.500 $
22 dias  14 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro  a partir de 4.160 $

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

Assistência  
a bordo  
e visitas  

turísticas  
em portunhol

DESCoNTo(1)

-450 $
PoR CAMARoTE
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DIA 15. FRANKFURT-HEILDELBERG-ZURIQUE
Café da manhã buffet. Saída a Heidelberg e breve parada. 
Continuação a Zurique. Jantar e acomodação..

DIA 16. ZURIQUE-MILÃIO-VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída a Milão, breve parada. 
Continuação a Verona, cidade de Romeu e Julieta. A 
seguir, iremos a Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 17. VENEZA
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos um passeio 
de barco pela laguna e as belas ilhas venezianas. 
Começaremos nossa visita panorâmica incluída pela 
impresionante Praça de São Marcos. Visita a uma fábrica 
de cristal de Murano. Restante do tempo livre. Jantar e 
acomodação. 

Passageiros de 18 dias
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

DIA 18. VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua. Breve parada. 
Continuação da viagem para Florença, onde realizaremos 
uma visita panorâmica pela cidade. Acomodação.

DIA 19. FLORENÇA-ASSÍS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a 
Basílica de São Francisco. Continuação da viagem para 
Roma. Visita panorâmica, tempo livre. Pela noite, visita  
opcional de Roma barroca. Acomodação.

DIA 20. ROMA
Café da manhã buffet. Hoje temos uma visita opcional 
muito interessante aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e 
ao interior da Basílica de São Pedro. Acomodação. 

DIA 21. ROMA (Excursão opcional a Nápoles, Capri e Pompéia)
Café da manhã buffet. Possibilidade de realizar uma 
maravilhosa excursão opcional de dia completo a Nápoles, 
Capri e Pompéia. Acomodação. 

DIA 22. ROMA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Uma vez terminada a sua viagem de 18 ou 22 dias, 
adicione noites em Lisboa.

DIA 1. LISBOA
Chegada a Lisboa, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Acomodação. 

DIA 2. LISBOA
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica da 
cidade: Bairro da Alfama, Torre de Belém, Monastério 
dos Jerônimos, etc. Lisboa é um dos grandes centros 
culturais europeu. Tempo livre para conhecer a cidade. 
Acomodação.

DIA 3. LISBOA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Preço estadia em Lisboa

Em duplo .............................................................. 290
Spto. Habitação single .......................................... 140

Itinerário nº 14

INCLuIDo e HoTÉIS

•  Ver incluído nas páginas 39 e 41

Descontos venda antecipada

•    Ver descontos na página 41

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Madri  ...........................................................  90 $ 
Roma  ...........................................................  110 $

DIA 1. MADRI
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Acomodação. 

DIA 2. MADRI
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos a visita panorâmica 
da cidade. Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 3. MADRI
Café da manhã buffet. Dia livre para passear por Madri ou 
realizar compras. Acomodação.

DIA 4. MADRI-PARIS
Café da manhã buffet. No horário indicado, traslado ao 
aeroporto para embarcar em um voo com destino a Paris 
(voo não incluído). Chegada e traslado ao hotel. Passeio 
opcional  Paris iluminada. Acomodação. 

DIA 5. PARIS
Café da manhã buffet. Visita panorâmica da cidade. A 
seguir, passeio de barco ao longo do Sena (opcional). 
Depois, subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel 
(opcional), desde onde teremos uma panorâmica incrível 
de Paris. Terminaremos o dia com um percorrido a pé pelo 
bairro de Montmartre. Acomodação. 

DIA 6. PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Possibilidade de realizar 
uma das visitas opcionais: 
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 7. Cruzeiro Reno: PARIS-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Traslado ao porto de Colônia, onde 
estará atracado o A-Rosa Viva, para embarque ao cruzeiro. 
Tempo livre. Jantar buffet de boas-vindas. Noite a bordo. 

DIA 8. Cruzeiro Reno: BOPPARD: Rochedo Loreley
Pensão completa a bordo. Quando você despertar, 
estaremos em Boppard, cidade de origem romana que 
visitaremos a pé. Enquanto nos deliciamos com nosso buffet 
de almoço a bordo nos aproximaremos de um dos locais 
mais fascinantes da rota: o Rochedo Loreley, enorme rochedo 
maciço que aparece sobre a margen direita do rio. Noite a 
bordo.

DIA 9. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO (KHEL) 
Pensão completa a bordo. Às 13:00hs chegada em 
Estrasburgo, capital da região da Alsácia. Depois do 
almoço, visita incluída a Estrasburgo. Destacamos sua 
magnífica catedral entre as mais impressionantes do 
mundo. Retorno ao navio para jantar. Noite a bordo.

DIA 10. Cruzeiro Reno: ESTRASBURGO: COLMAR 
Pensão completa a bordo. Teremos todo um dia livre por 
diante. Hoje visitaremos opcionalmente Colmar, belíssima 
cidade da Alsácia, para conhecer o seu interessante 
e atrativo centro histórico. Retorno ao navio. Tarde de 
navegação em direção a Basileia. Jantar e noite a bordo. 

DIA 11. Cruzeiro Reno: BASILEA E LUCERNA
Pensão completa a bordo. Chegada a Basileia por volta 
das 09:00hs. Após o café da manhã, poderá realizar duas 
visitas opcionais muito interesantes: Basileia e Lucerna. 

DIA 12. Cruzeiro Reno: BREISACH: FRIBURGO
Pensão completa a bordo. Nas primeiras horas da manhã, 
chegada a Breisach. Após o café da manhã visitaremos 
opcionalmente Friburgo, capital de uma das regiões mais 
bonitas da Europa (Floresta Negra). Retorno ao navio. 
Almoço a bordo. Tarde de navegação. .

DIA 13. Cruzeiro Reno: MOGÚNCIA E COBLENÇA
Pensão completa a bordo. Às 09:30hs, o navio A-ROSA 
VIVA vai estar atracado em Mogúncia, que visitaremos a 
pé. Retorno ao navio para o almoço. Tarde de navegação. 
Chegada a Coblença. Jantar e visita a pé. Noite a bordo.

DIA 14. COLÔNIA-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Desembarque e continuação da 
viagem a Frankfurt. Tempo livre. Jantar e acomodação.

18•22  dias: Madri, Paris, Cruzeiro “Romântico Reno”, Itália 3   dias: Extensão LISBOA

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

18 dias: de Madri a Veneza

Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Maio 15 3.500 3.850 4.350 4.480

Maio 29 3.560 3.920 4.440 4.590

Junho 12 3.630 4.000 4.310 4.750

Agosto 14 3.630 4.000 4.310 4.750

Agosto 21 3.630 4.000 4.310 4.750

Setembro 17 3.500 3.850 4.350 4.480

22 dias: de Madri a Roma

Maio 15 4.160 4.510 5.010 5.140

Maio 29 4.220 4.580 5.100 5.250

Junho 12 4.290 4.660 5.270 5.410

Agosto 14 4.290 4.660 5.270 5.410

Agosto 21 4.290 4.660 5.270 5.410

Setembro 17 4.160 4.510 5.010 5.140

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito de 18 dias 700 $ e de 22 dias 980 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.
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FRANCIA

BÉLGICA

ALEMANIA
HOLANDA

Amberes

Gante Colonia

NimegaRotterdam

Ámsterdam

Düsseldorf

Barco A-ROSA VIVA

Grande Cruzeiro “Países Baixos”
Colônia, Amsterdã, Gent, Antuérpia, Bruges...

9 dias   a partir de  1.570 $

CRUZEIRO PELOS PAÍSES BAIXOS

Dia Cidade

 1  FRANKFURT (Alemanha) –  –
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída

 2 FRANKFURT-COLÔNIA (Alemanha) –  17:00 
 Café da manhã. 
 Traslado ao porto e embarque

 3 Mar interior da Holanda (Hoorn) 13:00 23:00 
 Visita a Marken e Volendam

 4 AMSTERDÃ (Holanda) 05:00 23:00 
 Visita panorâmica em Amsterdã

 5 ROTERDÃ (Holanda) 08:00 14:00 
 Haia e Delft (opcional)

 6 GENT (Bélgica) 07:00 15:30 
 Gent e Bruges (opcional)

 7 ANTUÉRPIA (Bélgica) 01:00 18:00 
 Panorâmica em Antuérpia (inclusa) 
 Bruxelas (opcional)

 8 NIMEGA (Holanda) 09:30 12:00 
 Panorâmica em Nimega (inclusa)

 9 COLÔNIA (Alemanha) 06:00 
 Desembarque. Traslado ao aeroporto.

Assistência  
a bordo  
e visitas  

turísticas  
em portunhol



DIA 7. ANTUÉRPIA E BRUXELAS
Pensão completa a bordo. Café da manhã buffet. Nas 
primeiras horas, possibilidade de realizar uma visita opcional 
a Bruxelas (aprox. 45 km), cidade cosmopolita e moderna, 
sede de diversas organizações internacionais. Salientamos 
sua Grand Place, única no mundo; o famoso Manneken Pis, 
e o Palácio da Justiça. Retorno a bordo para o almoço. À 
tarde, visita a pé inclusa na cidade de Antuérpia, ponto de 
encontro de inúmeros artistas, como Van Dyck e Rubens. 
Retorno ao navio. Às 18 horas, o A-ROSA VIVA zarpará 
rumo a Arnheim. Jantar e noite a bordo.

DIA 8. NIMEGA
Pensão completa a bordo. Chegada a Nimega, onde 
ficaremos das 9h30min até as 12 horas, tempo suficiente 
para fazer uma visita inclusa a pé nesta cidade histórica. 
Tempo livre para passear até o horário marcado para seguir 
para Colônia. À noite, jantar de despedida. Noite a bordo.

DIA 9. COLÔNIA-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Desembarque. Traslado grupal ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

DIA 1. FRANKFURT
Chegada, assistência da nossa equipe espanhola e 
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. FRANKFURT-COLÔNIA

Café da manhã. Traslado ao porto de Colônia, onde estará 
atracado o A-Rosa Viva, para embarque ao cruzeiro. Tempo 
livre. Jantar buffet de boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 3. NAVEGAÇÃO AO LONGO DO RENO E MAR 
INTERIOR DA HOLANDA: VOLENDAM E HOORN)
Pensão completa a bordo. Na parte da manhã, navegação 
pelos mares interiores da Holanda. Ao meio-dia, 
chegaremos a Hoorn, ponto de partida da visita inclusa a 
Marken e Volendam, duas vilas de pescadores com suas 
casas antigas perfeitamente preservadas e que mantêm 
vivas muitas das suas tradições. Retorno a Hoorn, para 
dar um passeio pela cidade, que combina deliciosamente 
o novo e o antigo. Suas fachadas monumentais nos levam 
de volta à época da Companhia das Índias. Retorno à 
embarcação para jantar e passar a noite a bordo.

DIA 4. AMSTERDÃ
Pensão completa a bordo. Na parte da manhã, o navio  
A-ROSA VIVA estará ancorado no porto de Amsterdã, não 
muito longe do centro da cidade. Depois do café da manhã, 
iniciaremos nossa visita inclusa à cidade de Amsterdã: 
Praça Dam, em pleno centro da cidade, rodeada por 
edifícios dos séculos XVI e XVII, entre os quais se destaca 
a Prefeitura e a Nieuwe Kerk (Igreja Nova); o Bairro Judeu, 
que tem alguns lugares interessantes, como o castelo de 
Sete Torres Waag, a Casa de Rembrandt, convertida em 
museu e mercado das flores, etc. Retorno para o almoço a 
bordo. Tempo livre. Após o jantar, possibilidade de dar um 
passeio opcional ao longo dos canais de Amsterdã e seu 
famoso Bairro da Luz Vermelha. Noite a bordo.

DIA 5. ROTERDÃ: HAIA E DELFT
Pensão completa a bordo. Aproximadamente às 8 horas 
estaremos em Roterdã. Depois do café da manhã, 
sugerimos uma excursão opcional a Haia (aprox. 25 km), 
sede do governo holandês e local onde se encontra o 
Palácio Real. Também visitaremos Delft, famosa por sua 
porcelana azul e por sua escola de pintores. Por volta 
das 13 horas, retorno ao navio para o almoço. Tarde de 
navegação. O deck superior, equipado com cadeiras 
confortáveis, jogos, putting-golf, bar, etc., é um lugar 
perfeito para relaxar. Jantar e noite a bordo.

DIA 6. GENT E BRUGES.
Pensão completa a bordo. Nas primeiras horas da manhã, 
chegada a Gent. Hoje sugerimos realizar (opcionalmente) 
uma das visitas mais atrativas da viagem: Bruges e Gent. 
Bruges é uma das cidades mais bonitas da Europa e a 
mais visitada de toda a Bélgica; um museu romântico a céu 
aberto, com suas igrejas, casas típicas, canais famosos e 
portos interiores. Esta belíssima cidade está formada por 
casas que datam do século XV ao século XVII. Destacamos 
a Praça Principal, onde se encontram os grandes mercados 
centrais do século XIII; a Praça Burg, com a Prefeitura, o 
Palácio de Justiça e a Basílica do Sangue Sagrado (Holy 
Blood). Gent, por sua vez, é a eterna rival da “cidade 
irmã” de Bruges, e nela destacamos: A catedral de São 
Bavão e a Prefeitura, curiosa mescla dos estilos gótico e 
renascentista. Jantar e noite a bordo.

NOTAS

Despesas de cancelamento: ver página 71.

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

*  Consultar suplemento para traslados de menos de 10 
pessoas.

INCLuSo 

•  Cruzeiro A-RoSA VIVA, pensão completa a 
bordo. Café da manhã, almoço e jantar com 
excelentes buffets. Inclui água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Lanche ao meio-dia, 
no dia do embarque. Durante a estadia no navio, 
aproximadamente às 15 horas, oferecemos café e 
chá com bolos. Água mineral na cabine: 1 garrafa 
por pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com duas 
camas baixas e banheiro completo. 

•  Carregadores: para embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em castelhano.

•  Excursões em castelhano: 
Visita a Marken e Volendan, panorâmica em 
Amsterdã, Antuérpia e Nimega.

n Bebidas Premium 265 $

n Bebidas Clasic 165 $

Itinerário nº 15
Colônia, Amsterdã, Roterdã, Delta da Holanda, Gent, Bruges, Bruxelas, Antuérpia, Nimega, IJseelmer, Hoorn,

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Frankfurt  ......................................................  120 $

HoTÉIS previstos ou similares

 Frankfurt: Novotel Frankfurt City **** Centro

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Externa Externa Com varanda Com varanda

Abril 15 22 1.570 1.785 2.020 2.110

Maio 6 13 20 27 1.570 1.785 2.020 2.110

Junho 10 24 1.705 1.935 2.195 2.285

Setembro   2   9 23 1.705 1.935 2.195 2.285

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com dois adultos, grátis. Em categoria S. De 2 a 12 anos (inclusive), dividin-
do cabine com um adulto, desconto de 20%. Não há camarotes individuais. É preciso utilizar quarto duplo com uso single, 
por esta razão, o suplemento é de 100%.
Desconto cabine tripla: 10% por pessoa sobre o preço de cabine S.
Pacotes de bebidas: 
*  Caso os níveis de água do rio subam ou desçam de maneira imprevista, ou em virtude de qualquer motivo de força maior, o co-

mandante pode ser forçado a modificar o programa por questões de segurança. Os horários indicados são aproximativos.

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de:

 

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas assinaladas com   
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Outras datas, reservando 
60 dias antes da saída

•  outros descontos:

•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.

•  5% de desconto para maiores de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções. 
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. 
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

15 Março 2016

-350 $ 
PoR CAMARoTE
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Nossos BARCOS NO DANÚBIO
excelente frota, barcos novos e modernos

“Tudo	o	que	você
desejar e como desejar”

Descubra uma nova maneira de viajar, uma 
forma diferente de desfrutar cada minuto. 
Descubra lugares maravilosos ao longo do 
Danúbio, da sua nascente na Alemanha até 
ao Mar Negro.
Sinta-se em casa a bordo de nossos navios 
A-Rosa Donna e Riva. Você não precisa falar 
Inglês ou Alemão, nossa equipe irá ajudá-lo a 
bordo em Português / Espanhol.



Navegue pelo maior rio da Europa, o Danúbio, e descubra a grande beleza do 
mesmo, como o Vale de Wachau e a “Puszta” húngara, etc.

Descubra impressionantes e maravilhosas regiões da baixa Áustria e grandes 
tesouros artísticos como Viena, Budapeste e Bratislava.

O percurso do A-Rosa Bella começa em Passau, continua por Viena, Esztergom, 
Budapeste e Bratislava, para finalmente percorrer o vale de Wachau.

A-ROSA AQUA - VIVA

Categoría: 4**** LUXO
Ano de construção: 2002/2004
Bandeira: alemã
Comprimento: 124,5m
Largura: 14,4m
Decks: 4
Cabines: 100
Número de passageiros: 242

Barcos:  A-ROSA DONNA e A-ROSA RIVA



01 Passadiço
02 Escadas
03 Piscina
04 Espreguiçadeiras
05 Claraboia
06 Passarela
07 Xadrez gigante
08 Shuffl  eboard
09 Putting green (golfe)
10 Churrasco
11 Restaurante externa
12 Salão de dia/Rest. buff et
13 Café bar
14 Vestíbulo
15 Recepção

16 Massagem/Beleza
17 Sauna fi nlandesa
18 Sauna a vapor
19 Vestiários
20 Duchas massagem
21 Área de relaxamento
22 Espaço para fi tness
23 Bar
24 Salão
25 Salão de baile
26 Entrada
27 WC
28 Loja
29 Área buff et

Instalações comuns
A-RoSA BELLA e A-RoSA RIVA

Passageiros: 242
Comprimento: 124,5 m
Largura: 14,4 m
Velocidade: 24 km/h
Potência: 2x 800 kw
Bandeira: alemã
Ano de construção: 2004

As janelas só podem ser abertas na 
categoria C, com varanda francesa.

Os decks dos nossos navios
…são idênticos para os dois barcos
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As cabines
grande varanda francesa, 2 camas baixas, AC, TV...

C   48 cabines
2 camas, externa 
com varanda francesa
16 m2, Deck 2

B   6 cabines
2 camas, externa 
16,5 m2, Deck 3

A   42 cabines
2 camas, externa
15,5 m2, Deck 1
Admite uma 3ª cama

S   4 cabines
2 camas, externa
14,5 m2, Deck 1
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Barco A-ROSA RIVA...                        de LINZ a BUDAPESTE

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

Budapest

Bratislava
KremsPassau

AUSTRIA

CROACIA

SUIZA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk

IJSELMEER

WATTENMEER

WARKERMEER

Esztergom

Harlingen

Viena

O MEJOR DO DANÚBIO I

Dia Cidade

 1  VIENA (Áustria) –  –
Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída

 2  VIENA-LINZ (Áustria) –  –
Café da manhã. Traslado ao porto

 Embarque

 3  LINZ (Áustria) – 23.30
Visita Salzburgo (opc.) 

 4 MELK (Áustria) 07.30 12.00
Visita da Abadía de Melk (opc.)
DuRNSTEIN (Áustria) 15.00  18.00
Passeio a pé por Durnstein.

 Viena (Áustria) 23.00  – 

 5 VIENA (Áustria) –  – 
Visita panorâmica da cidade
Visita artística (opc.)

 6 VIENA (Áustria) –  13.00
Bratislava 17.00 23.00

 7 ESZTERgoM (Hungria) 08.00 – 
Visita a pé.

 Budapeste (Hungria). 13.00 – 
 Visita panorâmica da cidade
 Visita Budapeste (opc.)

 8 BuDAPESTE –  – 
Tempo livre

 9 BuDAPESTE  –
Desembarque. Traslado ao aeroporto.

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

FRETADO
EXCLUSIVO

RIVA
**** LUXO

Assistência 
a bordo e visitas 

turísticas em
“português”

DESCoNTo(1)

-350 $
PoR CAMARoTE

9 dias    a partir de 1.875 $



DIA 1. VIENA

Chegada, assistência da nossa equipe espanhola e traslado 
ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. VIENA-LINZ

Café da manhã. Traslado ao porto de Linz para embarcar 
no cruzeiro A-Rosa Riva, onde as senhoras serão recebidas 
com uma rosa. Acomodação. Tempo livre. 
Jantar buffet de boas-vindas. Noite a bordo. 

DIA 3. LINZ: SALZBURGO

Pensão completa a bordo. Quando você despertar, estaremos 
em Linz, capital da Alta Áustria. Como já indica o sobrenome 
usado durante muito tempo “Linz an der Donau”, a cidade 
se encontra às margens do Danúbio como poucas outras 
cidades austríacas. Excursão (opcional) a Salzburgo, cidade 
com fama mundial devido a magia incomparável da cidade, a 
beleza da paisagem e a fortuna de Wolfgang Amadeus Mozart 
que nasceu aqui. Acomodação a bordo.

DIA 4. MELK-VALE DO WACHAU-DURSNTEIN-VIENA

Pensão completa a bordo. Às 8:00 da manhã estaremos em 
Melk, onde poderemos visitar (opcional) a famosa Abadia de 
Melk: o êxtase barroco no Vale do Danúbio. Como se fosse 
uma pintura do Romanticismo ou uma obra de arte, sobre 
um rochoso penhasco um dos mais belos exemplos da  
arquitetura barroca na Áustria. No horário indicado, navegação 
pelo Vale de Wachau, uma das zonas mais belas pela que 
passa o Danúbio. Chegada a Dursntein e visita a pé deste 
povoado típico da zona, famosa por ter estado preso no seu 
Castelo “Ricardo coração de Leão”. Retorno ao barco para o 
jantar e acomodação. Navegação a Viena. 

DIA 5. VIENA

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã buffet, 
iniciaremos a visita guiada da antiga capital do império austro-
húngaro,  banhada pelo Danúbio, uma maravilha para os 
sentidos. Em nossa visita conheceremos o Palácio Holfburg, o 
Palácio Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de São Estevão, 
etc…  A continuação, possibilidade de visitar opcionalmente 
o Palácio de Schönbrunn, antiga residência de verão dos 
imperadores. Aqui viveram personagens tão famosos como 
Francisco José e Sissi. Retorno ao barco para o almoço. 
Tempo livre. No fi nal da tarde, possibilidade de asistir a um 
concerto de música clássica em um local incomparável  como 
o Palácio de Ausperberg com obras de Mozart e Strauss. 
Noite a bordo.

DIA 6. VIENA-BRATISLAVA 

Pensão completa a bordo. Tempo livre em Viena até as 
13:00hs para seguir desfrutando da cidade. Almoço a bordo 
e navegação a Bratislava, a capital da Eslováquia. Visita a 
pé pela cidade. O rio Danúbio divide com determinação a 
cidade de Bratislava entre a antiga e a nova. Ao norte estão as 
pintorescas ruas do centro histórico, Stare Mesto, com lugares 
de interesse turístico que conheceremos através da nossa 
visita como a Catedral de São Martim, a torre de São Miguel 
e o Palácio Primacial. As duas margens do rio estão unidas 
pela enorme ponte Novy Most, que na sua parte superior têm 
um restaurante com vistas incríveis a cidade e aos montes 
Cárpatos a distância. Retorno a bordo. Jantar e acomodação.

DIA 7. ESTZERGOM-BUDAPESTE

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã buffet, 
iniciaremos uma visita incluída ao Danúbio. Chegada a 
Budapeste e almoço a bordo. Depois do almoço, realizaremos 
uma visita incluída na nossa programação a esta bela cidade 
conhecida como a “Pérola do Danúbio”. Está dividida em 
duas pelo rio Danúbio. A direita está o centro histórico, Buda, 
onde veremos o Bastão dos Pescadores, a Igreja Matias, o 
Monumento de São Estevão I o Santo, o Palácio Nacional, o 
monumento de São Gerardo e a Cidadela, atravesando uma 
das seis pontes sobre o Danúbio está o outro lado da cidade, 

denominada Peste, a parte administrativa, onde veremos o 
Parlamento, a Academia de Ciências, a Ópera, a Basílica de 
São Estevão, o Museu Nacional e a Praça dos Heróis. Tempo 
livre. Jantar buffet e noite a bordo. Se desejar, pode participar 
em uma visita noturna a Budapeste (opcional) para admirar 
as suas iluminações declaradas pela uNESCO Patrimônio 
da Humanidade, fi nalizaremos a visita com um espetáculo 
folclórico.

DIA 8. BUDAPESTE

Pensão completa. Temos o dia todo pela frente para 
continuar aproveitando desta maravilhosa cidade. Entre 
outras atividades, proponemos uma visita ao parlamento de 
Budapeste (opcional). Jantar buffet e noite a bordo

DIA 9. BUDAPESTE

Café da manhã buffet. Desembarque, traslado grupal ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços

Itinerário nº 16
Linz, Salzburgo, Wachau, Viena, Bratislava, Budapeste...

INCLuIDo 

•  Cruzeiro A-RoSA RIVA, pensão completa a bordo. 
Excelentes buffets de café da manhã, almoço e jantar. 
Inclui água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Lanche ao meio-dia, 
no dia do embarque. Durante a estadia no navio, 
aproximadamente às 15 horas, ofereceremos café e 
chá com bolos. Água mineral na cabine: 1 garrafa por 
pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas 
baixas e banheiro completo. 

•  Carregadores de malas: no embarque e 
desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.
•   Visitas incluídas em espanhol:

Panorâmicas de Viena e Budapeste
Panorâmicas de Bratislava
Passeio a pé por Durnstein
Passeio pela Curva do Danúbio

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $

n Bebidas Clasic 165 $

 A	valsa,	o	Wachau,	raízes	eslavas	e	o
temperamento	da	“Puszta”	húngara...

Atrações da viagem 

•  Mergulhe no esplendor dos Habsburgos e na
metrópole vienense: entre a Ópera, a Catedral 
de Santo Estevão e os  cafés de Viena.

•  Saia para passear em Budapeste. Elegância e
charme reunidos numa arquitetura maravilhosa.

•  A capital mais silenciosa da Europa: Bratislava 
seduz com suas especialidades da cozinha 
eslovaca servidas em lugares cheios de charme. 
Não deixe de visitar um de seus muitos museus.

•  Conheça a viticultura do romântico vale do
Wachau austríaco: Patrimônio da Humanidade 
da UNESCO.

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de:

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas assinaladas com  
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Outras datas, reservando
60 dias antes da saída

•  outros descontos:

•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.

•  5% de desconto para maiores de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível.
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

15 Março 2016

-350 $
PoR CAMARoTE

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Viena  ............................................................  110 $
Budapeste  ...................................................  75 $

HoTÉIS previstos ou similares

 Viena: Ananas **** Ciudade

 Budapeste: Hungaria **** Ciudade

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine A Cabine S Cabine A Ventana B Cabine C

Ext. tripla Externa Externa Panorâmica Com varanda

Julho 8 22 1.875 2.235 2.575 2.915 3.085

Agosto   5 1.995 2.375 2.745 3.185 3.335

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Em categoria A.
De 2 a 12 anos (inclusive), dividindo quarto duplo com 1 adulto, desconto de 20%.
Não há camarotes individuais. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta razão, o suplemento é de 100%.
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Barco A-ROSA RIVA...                       a partir de BUDAPESTE a LINZ

Danúbio Azul II
Budapeste, Bratislava, Viena, Salzburgo, Linz…

9 dias    a partir de 1.875 $

INCLUIDA
SAUNA . FITNESS

JACUZZI
ZONA DE RELAX

SOLICITE
FOLLETO

EXCLUSIVO
CRUCEROS 2015

BEBIDAS GRATIS
por día y persona
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Válido para nuestros cruceros exclusivos por el Rhin  
a-Rosa VIVA 4**** lujo

SALIDAS: 19 de julio a 23 de agosto (ambas incluidas) 

SOLICITE

FOLLETO

EXC
LUS

IVO

CRUCEROS 2015

O MELHOR DO DANÚBIO II

Dia Cidade

 1  BuDAPESTE (Hungria) –  –
Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída

2 BuDAPESTE (Hungria)   – –
Café da manhã. Traslado ao porto

 Embarque.

 3 BuDAPESTE (Hungria) –  –
 Visita panorâmica da cidade
 Visita Budapeste iluminada (opc.)

 4 BuDAPESTE (Hungria) –  14.00
 Visita artística opcional

ESZTERgoM 19.00 20.30
 Visita a pé.

 5 BRATISLAVA (ESLoVÁquIA) 08.00 12.30
Visita incluída da cidade
VIENA (Áustria). 20.00 – 

 Visita Viena iluminada (Opc)

 6 VIENA (Áustria) –  – 
Visita panorâmica da cidade.

 Concerto de música clássica (opc.)

 7 VIENA (Áustria) –  01.00
DuRSNTEIN (Áustria) 09.00 12.00

 Passeio a pé 
 Vale de Wachau –  – 
 Melk (Áustria) 15.00 21.30

 8 LINZ (Áustria) 08.00 –
 Visita Salzburgo (opc.)

 9 LINZ (Áustria) – –
Desembarque. Traslado ao aeroporto.

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

FRETADO
EXCLUSIVO

RIVA
**** LUXO

Budapest

Bratislava
KremsPassau

AUSTRIA

CROACIA

SUIZA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk

IJSELMEER

WATTENMEER

WARKERMEER

Esztergom

Harlingen

Viena

Assistência 
a bordo e visitas 

turísticas em
“português”

DESCoNTo(1)

-350 $
PoR CAMARoTE
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DIA 1. BUDAPESTE

Chegada, assistência da nossa equipe espanhola e traslado 
ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. BUDAPESTE

Traslado ao porto de Budapeste para embarcar no cruzeiro 
A-Rosa Riva, onde as senhoras serão recebidas com uma 
rosa. Acomodação. Tempo livre. Jantar buffet de boas-vindas. 
Noite a bordo.

DIA 3. BUDAPESTE

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã buffet, 
iniciaremos uma visita incluída a esta bela cidade banhada 
pelo Danúbio, uma maravilha para os sentidos, onde podemos 
admirar o Parlamento, a Ópera, a Catedral de São Estevão, o 
Castelo, etc. Retorno ao barco para o almoço buffet. Tarde livre.  
Se desejar, pode participar em uma visita noturna a Budapeste 
(opcional) para admirar as suas iluminações declaradas pela 
uNESCO Patrimônio da Humanidade, fi nalizaremos a visita com 
um espetáculo folclórico.

DIA 4. BUDAPESTE-ESZTERGOM

Pensão completa a bordo. Manhã livre para continuar 
aproveitando a cidade. Depois do almoço, visita incluída ao 
Danúbio, conhecendo o povoado de artesões de São André, 
desfrutando da visita panorâmica de Visegrad e conhecendo 
a Catedral de Esztergom, de impressionantes dimensões. 
Acomodação e jantar buffet a bordo.

DIA 5. BRATISLAVA-VIENA

Pensão completa a bordo. Quando você despertar, estaremos 
em Bratislava, a capital da Eslováquia. Visita a pé pela cidade. 
O rio Danúbio divide com determinação a cidade de Bratislava 
entre a antiga e a nova. Ao norte estão as pintorescas ruas do 
centro histórico, Stare Mesto, com lugares de interesse turístico 
que conheceremos através da nossa visita como a Catedral 
de São Martim, a torre de São Miguel e o Palácio Primacial. 
As duas margens do rio estão unidas pela enorme ponte Novy 
Most, que na sua parte superior têm um restaurante com vistas 
incríveis a cidade e aos montes Cárpatos a distância. Almoço a 
bordo. Tarde de navegação para poder desfrutar das magnífi cas 
instalações que nos oferece A-rosa Riva, assim como uma 
navegação prazerosa enquanto desfrutamos de uma cerveja no 
solárium. Aproximadamente às 20:00hs estaremos chegando 
em Viena.

DIA 6. VIENA 

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã buffet, 
iniciaremos a visita guiada da antiga capital do império austro-
húngaro,  banhada pelo Danúbio, uma maravilha para os sentidos. 
Em nossa visita conheceremos o Palácio Holfburg, o Palácio 
Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de São Estevão, etc. A 
continuação, possibilidade de visitar opcionalmente o Palácio de 
Schönbrunn, antiga residência de verão dos imperadores. Aqui 
viveram personagens tão famosos como Francisco José e Sissi. 
Retorno ao barco para o almoço. Tempo livre. No fi nal da tarde, 
possibilidade de asistir a um concerto de música clássica em um 
local incomparável  como o Palácio de Ausperberg com obras de 
Mozart e Strauss. Noite a bordo.

DIA 7. DURNSTEIN-VALLE DE WACHAU-MELK

Pensão completa a bordo.  Às 8:00 da manhã  chegada a 
Dursntein e visita a pé deste povoado típico da zona, famosa 
por ter estado preso no seu Castelo “Ricardo coração de Leão”. 
Retorno ao barco para o almoço. Navegação pelo Vale de 
Wachau, uma das zonas mais belas pela que passa o Danúbio. 
Às 16:00hs chegaremos em Melk, onde poderemos visitar 
(opcional) a famosa Abadia de Melk: o êxtase barroco no Vale 
do Danúbio. Como se fosse uma pintura do Romanticismo ou 
uma obra de arte, sobre um rochoso penhasco um dos mais 

belos exemplos da  arquitetura barroca na Áustria. Retorno ao 
barco para o jantar e acomodação. 

DIA 8. LINZ: SALZBURGO

Pensão completa a bordo. Quando você despertar, estaremos 
em Linz, capital da Alta Áustria. Como já indica o sobrenome 
usado durante muito tempo “Linz an der Donau”, a cidade se 
encontra às margens do Danúbio como poucas outras cidades 
austríacas. Excursão (opcional) a Salzburgo, cidade com fama 
mundial devido a magia incomparável da cidade, a beleza da 
paisagem e a fortuna de Wolfgang Amadeus Mozart que nasceu 
aqui. Acomodação a bordo.

DIA 9. LINZ-VIENA

Café da manhã buffet. Desembarque, traslado grupal ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Itinerário nº 17
Budapeste, Bratislava, Viena, Wachau, Salzburgo, Linz…

 Cidade e cultura
Natureza	e	paisagem

•  Muita história e variações numa só viagem. 
Oséculo XIX marcou estas cidades e o presente 
as revitalizou. Primeiro Bratislava e, em 
seguida a grandiosa Budapeste e como ponto 
culminante do tour, a senhoril Viena.

•  E uma vez mais, em meio à exuberante natureza 
de ambas as margens, o Vale do “Wachau”, 
com lindas paisagem românticas ideais 
para se apaixonar, declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por detrás de cada 
recanto nos espera uma nova maravilha.

•  Com a orientação de guias experientes, você 
vai dar um mergulho na cultura, na história e no 
presente de antigas cidades: Viena, Budapeste, 
Bratislava…

INCLuIDo 

•  Cruzeiro A-RoSA RIVA, pensão completa a 
bordo. Excelentes buffets de café da manhã, 
almoço e jantar. Inclui água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Lanche ao meio-dia, 
no dia do embarque. Durante a estadia no navio, 
aproximadamente às 15 horas, ofereceremos 
café e chá com bolos. Água mineral na cabine: 1 
garrafa por pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 
camas baixas e banheiro completo.

•  Carregadores de malas no embarque e 
desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.
•   Visitas incluídas em espanhol:

Panorâmicas de Viena e Budapeste
Panorâmicas de Bratislava
Passeio a pé por Durnstein
Passeio pela Curva do Danúbio

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $

n Bebidas Clasic 165 $

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de:

 

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas assinaladas com  
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Outras datas, reservando
60 dias antes da saída

•  outros descontos:

•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.

•  5% de desconto para maiores de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível.
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

15 Março 2016

-350 $
PoR CAMARoTE

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Viena  ............................................................  110 $
Budapeste  ...................................................  75 $

HoTÉIS previstos ou similares

 Viena: Ananas **** Ciudade

 Budapeste: Hungaria **** Ciudade

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine A Cabine S Cabine A Ventana B Cabine C

Ext. tripla Externa Externa Panorâmica Com varanda

Julho 15 1.875 2.235 2.575 2.915 3.085

Julho 29 1.935 2.300 2.655 3.015 3.165

Agosto 12 1.995 2.375 2.845 3.185 3.335

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Crianças grátis no cruzeiro (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Em categoria A. De 2 a 12 anos (inclusive), 
dividindo quarto duplo com 1 adulto, desconto de 20%. Não há camarotes individuais. Deve-se utilizar cabine dupla com 
uso single e, por esta razão, o suplemento é de 100%.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não especi-
fi cados como incluídos no itinerário.
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Barco A-ROSA DONNA

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

9 dias    a partir de 1.945 $

DANÚBIO CLÁSSICO

Dia Cidade

 1  MuNIquE (Alemanha) –  –
Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída

 2   MuNIquE-ENgEHARTSZELL (Áustria) –  16.00
Café da manhã. Traslado ao porto

  Embarque no A-ROSA DONNA

 3  VIENA (Áustria) 14.00 –
Visita da cidade (incluída)

  Concerto de música clássica: 
  Mozart, Strauss (opcional).

 4  VIENA (Áustria) – 20.00
  Visita artística, Ópera 
  Palácio Schonnbrunn (opcional) 

 5  ESZTERgoM (Hungría) 08.00 10.30
  Visita a pé (incluída)
  BuDAPESTE (Hungría) 14.30 –
  Visita da cidade (incluída)

 6  BuDAPESTE (Hungría) – 17.00
  Visita Budapeste Artístico (opcional)

 7  BRATISLAVA (Eslováquia) 09.00 18.00
Visita a pé pela cidade (incluída)

 8  KREMS (Áustria) 08.30 09.00
  Visita a Durnstein
  Vale Wachau (Áustria) – –

MELK (Áustria) 12.30 13.00
  Mosteiro Melk (opcional)

 9  ENgEHARTSZELL (Alemanha)  07.30 –
Desembarque. Traslado ao aeroporto.

FRETADO
PARCIALMENTE

DONNA
**** LUXO

Assistência 
a bordo 
e visitas 

turísticas 
em portunhol

  V  Vale Wachau (Áustria) – –
MELK (Áustria) 12.30 13.00

  Mosteiro Melk (opcional)  Mosteiro Melk (opcional)

 9   9  ENgEHARTSZELL (Alemanha)  07.30 –
Desembarque. Traslado ao aeroporto.

Budapest

Bratislava
KremsPassau

AUSTRIA

CROACIA

SUIZA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk

IJSELMEER

WATTENMEER

WARKERMEER

Esztergom

Harlingen

Viena
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DIA 1. MUNIQUE

Chegada, assistência da nossa equipe espanhola e traslado 
ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. MUNIQUE-ENGEHARTSZELL 

Traslado ao porto de Engehartszell para embarcar no 
cruzeiro A-Rosa Donna, onde as senhoras serão recebidas 
com uma rosa. Acomodação. Tempo livre. Jantar buffet de 
boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 3. VIENA

Pensão completa a bordo. Temos em frente toda uma manhã 
de navegação para continuar desfrutando da paisagem e 
das instalações a bordo. Café da manhã e almoço com um 
excelente buffet. Aproximadamente às 14:00 hs o A-Rosa 
Donna chegará em Viena. Pela tarde, visita guiada da antiga 
capital do império austro-húngaro,  banhada pelo Danúbio, 
onde visitaremos: a antiga cidade imperial, com o Palácio 
Hofburg, o Palácio Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de 
São Estevão, etc… Tempo livre. Retorno ao barco para o 
jantar buffet. Na última hora da tarde, possibilidade de asistir 
a um concerto de música clássica em um local incomparável 
como o Palácio de Ausperberg. 

DIA 4.  VIENA

Pensão completa a bordo. Café da manhã buffet. Dia 
completo a sua disposição para continuar conhecendo Viena. 
Nossa proposta para hoje é visitar opcional pela manhã o 
Palácio de Schonnbrunn, com belas salas e preciosos jardins 
em estilo francés e restante do tempo livre para que possam 
passear a vontade. Almoço e jantar buffet a bordo incluídos. 
Às 20:00 hs iremos ao Vale de Wachau. Noite de navegação.

DIA 5. ESZTERGOM-BUDAPESTE

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã, vamos 
a Esztergom cidade conhecida como a Porta da Hungria,  
visita a pé pela cidade. Nos chama atenção a Catedral, de 
impressionantes dimensões. Às 10:30 hs iremos a Budapeste, 
onde chegaremos às 14:30 hs. Depois do almoço, uma visita 
incluída na nossa programação nesta bela cidade. Podemos 
admirar o Parlamento, a Ópera, a Catedral de São Estevão, 
etc. Jantar buffet a bordo. sugerimos uma visita noturna a 
Budapeste (opcional). Durante a mesma, está incluído um 
espetáculo folclórico. 

DIA 6. BUDAPESTE

Pensão completa a bordo. Café da manhã buffet. Dia livre 
para desfrutar da cidade. Proponemos uma visita opcional a 
Budapeste Artístico. Tarde livre. Jantar buffet a bordo. Noite 
de navegação.

DIA 7 BRATISLAVA

Pensão completa a bordo. Quando você despertar, 
continuaremos navegando por um dos tramos mais 

maravilhosos do Danúbio. As 09:00 hr. chegaremos a capital 
da Eslováquia. Visita a pé incluída pela cidade. Percorreremos 
o centro histórico com várias praças, igrejas e museus. 
Retorno ao barco e um maravilhoso jantar buffet a bordo. 
Tarde de navegação. Sem pressa, depois de um excelente 
buffet, sugerimos desfrutar das preciosas vistas a partir de o 
solárium do A-Rosa Donna e das magnífi cas instalações: spa 
com sauna, massagem, fi tness, etc… 

DIA 8 KREMS-MELK

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã 
buffet, iniciaremos nosso percorrido por uma das zonas 
mais belas pelas que passa o Danúbio, chamada Wachau. 
Durante a manhã, a partir de o nosso solárium, com um 
café, disfrutaremos de belíssimas paisagens.  Às 12:30hs 
chegaremos em Melk, onde poderemos visitar (opcional) a 
famosa Abadia. Retorno ao barco, ou se preferir, poderá 
participar de uma excursão opcional em ônibus, durante a 

qual passearemos por Durnstein, um dos povoados mais 
típicos da zona e também visitaremos Melk com a sua 
Abadia beneditina. Almoço buffet a bordo. Tarde livre. Noite 
a bordo.

DIA 9 ENGEHARTSZELL-MUNIQUE

Café da manhã buffet. Desembarque e traslado grupal ao 
aeroporto de Munique. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Cidade e cultura
Natureza	e	paisagem
•  Muita história e variações numa só viagem.

O século XIX marcou estas cidades e o 
presente as revitalizou. Primeiro Bratislava e, em 
seguida a grandiosa Budapeste e como ponto 
culminante do tour, a senhoril Viena.

•  E uma vez mais, em meio à exuberante natureza 
de ambas as margens, o Vale do “Wachau”, 
com lindas paisagem românticas ideais 
para se apaixonar, declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por detrás de cada 
recanto nos espera uma nova maravilha.

Itinerário nº 18
Engehartszell, Bratislava, Budapeste, Esztergom, Viena, Wachau e Engehartszell.

INCLuIDo 

•  Cruzeiro A-RoSA DoNNA, pensão completa a 
bordo. Excelentes buffets de café da manhã,
almoço e jantar. Inclui água mineral.

•  Pensão completa “Plus”

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas 
baixas e banheiro completo.

•  Carregadores de malas: no embarque e 
desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•  Visitas incluídas em espanhol:
Panorâmica de Viena
Passeio pela Curva do Danúbio
Panorâmica de Budapeste
Panorâmica de Bratislava 

•  Barco fl etado parcialmente por Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $

n Bebidas Clasic 165 $

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de:

 

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas assinaladas com  
reservando 60 dias antes da saída 

 5%  Outras datas, reservando
60 dias antes da saída

•  outros descontos:

•  5% de desconto para maiores de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível.
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

15 Março 2016

-350 $
PoR CAMARoTE

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Munique  .......................................................  120 $

HoTÉIS previstos ou similares

 Munique: Holiday Inn City Center**** Ciudade

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine A Cabine S Cabine A Cabine C

Ext. tripla Externa Externa Com varanda

Abril 16 23 30 1.945 2.355 2.665 3.125

Maio 7 14 21 28 1.945 2.355 2.665 3.125

Junho   4 11 18 25 1.975 2.385 2.745 3.165

Julho   2 1.975 2.385 2.745 3.165

Agosto 20 27 2.045 2.465 2.835 3.285

Setembro   3 10 24 1.975 2.385 2.745 3.165

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Crianças grátis no cruzeiro (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Em categoria A. De 2 a 12 anos (inclusive), 
dividindo quarto duplo com 1 adulto, desconto de 20%. Não há camarotes individuais. Deve-se utilizar cabine dupla com 
uso single e, por esta razão, o suplemento é de 100%.
Pacotes de bebidas: 
Premium: Durante e fora dos horários de almoço inclui todas as bebidas com exceção de champagne francés e produtos raros 
e exclusivos.
Classic: Diaramente no horário de almoço e janta inclui por pessoa 2 cervejas, 1 taça de vinho, 1 refresco e 2 cafés ou chás.
*No caso de cheias ou secas imprevistas do rio ou qualquer outro evento de força maior, o comandante pode ser obrigado a 
modifi car o programa por motivos de segurança, os horários indicados são aproximados.
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ITINERÁRIO

Dia Cidades

 1 BERLIM
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação

 2 BERLIM
 Visita panorâmica da cidade

 3 BERLIM
 Tempo livre

 Início do cruzeiro chegada saída

 4  BERLIM-LINZ (Áustria) –  –
  Café da manhã. Traslado ao porto
  Embarque.

 5 LINZ (Áustria) – 23.30
  Visita Salzburgo (opc.). 

 6 MELK (Áustria) 07.30 12.00
  Visita da Abadía de Melk (opc.).
  DuRNSTEIN (Áustria) 15.00  18.00
  Passeio a pé por  Durnstein.
  VIENA (Áustria) 23.00  – 

 7 VIENA (Áustria) –  – 
  Visita panorâmica da cidade
  Visita artística (opc.)

 8 VIENA (Áustria) –  13.00
  BRATISLAVA 17.00 23.00

 9 ESZTERgoM (Hungria) 08.00 – 
  Visita a pé.
  BuDAPESTE 13.00 – 
  Visita panorâmica da cidade.
  Visita noturna a Budapeste (opc.).

 10 BuDAPESTE –  – 
  Visita artística opcional.

 11 BuDAPESTE  –
  Desembarque. Traslado ao aeroporto. 

Berlim + Cruzeiro Danúbio Azul I
Berlim, Passau, Linz, Salzburgo, Bratislava, Viena, Budapeste…

FRETADO
EXCLUSIVO

RIVA
**** LUXO

11 dias  3 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro  a partir de  2.200 $

Linz

RUSIA

FINLANDIA

ESPAÑA

SUECIA

NORUEGA

ALEMANIA

FRANCIA

P
O

R
TU

G
A

L

HUNGRIA
RUMANIA

POLONIA

UCRANIA

Palma

Brno

Bonn

Munich

ZurichBasilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

San Petersburgo

Barcelona

Cordoba

Sevilla

Milano

Napoles

Venecia

Oporto

Palermo

Catania

Praga

Helsinki

ParísVersalles

Danubio Budapest

Roma

Monaco

Amsterdam

Oslo

Varsovia

Bucarest

Moscú

Bratislava

Madrid

Kiev

Viena

Melk

Berlin

Bruselas

Dublin

La Haya

Lisboa

Londres

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

DESCoNTo(1)

-550 $
PoR CAMARoTE
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Assistência 
a bordo e visitas 
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“português”



DIA 1. BERLIM

Chegada a Berlim, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Acomodação.

DIA 2 a 10.

Idênticos ao itinerário de 11 dias.

DIA 11. BUDAPESTE-LISBOA

Café da manhã buffet. No horário indicado, traslado ao 
aeroporto para embarcar em um voo com destino a Lisboa 
(voo não incluído). Chegada a Lisboa, assistência no 
aeroporto e traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 12. LISBOA

Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica da 
cidade: Bairro da Alfama, Torre de Belém, Monastério dos 
Jerônimos, etc. Tempo livre. Acomodação.

DIA 13. LISBOA

Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Preço estadia em Lisboa:

Em duplo..................................................................  290

Spto. habitação single .............................................  140

INCLuIDo 

•  Cruzeiro A-RoSA RIVA, pensão completa a bordo. 
Excelentes buffets de café da manhã, almoço e jantar. 
Inclui água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Lanche ao meio-dia, 
no dia do embarque. Durante a estadia no navio, 
aproximadamente às 15 horas, ofereceremos café e 
chá com bolos. Água mineral na cabine: 1 garrafa por 
pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas 
baixas e banheiro completo. 

•  Carregadores de malas: no embarque e 
desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.
•   Visitas incluídas em espanhol:

Panorâmicas de Berlim e Viena
Panorâmicas de Budapeste, Bratislava 
Passeio a pé por Durnstein
Passeio pela Curva do Danúbio

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $

n Bebidas Clasic 165 $

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de 15 de março de 2016

 -550 $
por camarote

•    Reservas com 60 dias de antecedência

 -350 $
por camarote

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível.
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

HoTÉIS previstos ou similares

 Berlím Holiday Inn**** Cidade

 Budapeste: Hungaria **** Ciudade

 Lisboa: Mundial**** Centro

Itinerário nº 19

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Berlim  ..............................................................  100 $
Budapeste  .......................................................  75 $

DIA 1. BERLIM

Chegada a Berlim, assistência da nossa equipe espanhola e 
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. BERLIM

Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita panorâmica 
pela cidade. Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, 
a Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão de 
Brandeburgo (símbolo da cidade a partir de 1989, ano da 
reunifi cação do país), o Reichstag, nova sede do parlamento 
alemão. um dos locais mais interessantes é a praça 
Gendarmenmarkt. Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 3. BERLIM

Café da manhã buffet. Dia livre. Você pode começar seu 
passeio pelas origens de Berlim, no bairro de São Nicolau e 
ver a Ilha dos Museus, a Catedral de Berlim e o Palácio da 
República. Passear pela avenida principal, unter den Linden, 
passando pela universidade Humboldt, a Biblioteca Real, a 
Ópera Estatal e por uma das praças mais bonitas de Berlim, a 
Gendarmenmarkt. Acomodação.

DIA 4. Cruzeiro Danúbio: BERLIM-LINZ

Café da manhã buffet. Traslado ao porto para embarcar no 
cruzeiro A-Rosa Riva, onde as senhoras serão recebidas 
com uma rosa. Acomodação. Tempo livre. Jantar buffet de 
boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 5. Cruzeiro Danúbio: LINZ: SALZBURGO

Pensão completa a bordo. Estaremos em Linz, capital da Alta 
Áustria. Excursão (opcional) a Salzburgo, cidade com fama 
mundial devido a magia incomparável da cidade, a beleza 
da paisagem e a fortuna de Wolfgang Amadeus Mozart que 
nasceu aqui. Acomodação a bordo.

DIA 6. Cruzeiro Danúbio: MELK-VALE DO WACHAU-

URSNTEIN-VIENA

Pensão completa a bordo. Às 8:00 da manhã estaremos em 
Melk, onde poderemos visitar (opcional) a famosa Abadia 
de Melk: o êxtase barroco no Vale do Danúbio. No horário 
indicado, navegação pelo Vale de Wachau, uma das zonas 
mais belas pela que passa o Danúbio. Chegada a Dursntein 
e visita a pé deste povoado típico da zona, famosa por ter 
estado preso no seu Castelo “Ricardo coração de Leão”. 
Retorno ao barco para o jantar e acomodação. Navegação 
a Viena. 

DIA 7. Cruzeiro Danúbio: VIENA

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã buffet, 
iniciaremos a visita guiada da antiga capital do império austro-
húngaro,  banhada pelo Danúbio, uma maravilha para os 
sentidos. Em nossa visita conheceremos o Palácio Holfburg, o 
Palácio Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de São Estevão, 
etc…  A continuação, possibilidade de visitar opcionalmente 
o Palácio de Schönbrunn. Retorno ao barco para o almoço. 
Tempo livre. No fi nal da tarde, possibilidade de asistir a um 
concerto de música clássica em um local incomparável  como 
o Palácio de Ausperberg com obras de Mozart e Strauss. 
Noite a bordo..

DIA 8. Cruzeiro Danúbio: VIENA-BRATISLAVA 

Pensão completa a bordo. Tempo livre em Viena até as 
13:00hs para seguir desfrutando da cidade. Almoço a bordo 
e navegação a Bratislava, a capital da Eslováquia. Visita a 
pé pela cidade. O rio Danúbio divide com determinação a 
cidade de Bratislava entre a antiga e a nova. Ao norte estão as 
pintorescas ruas do centro histórico, Stare Mesto, com lugares 
de interesse turístico que conheceremos através da nossa 
visita como a Catedral de São Martim, a torre de São Miguel e 
o Palácio Primacial. Retorno a bordo. Jantar e acomodação.

DIA 9. Cruzeiro Danúbio: ESTZERGOM-BUDAPESTE

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã 
buffet, iniciaremos uma visita incluída ao Danúbio. Chegada 
a Budapeste e almoço a bordo. Depois do almoço, 
realizaremos uma visita incluída na nossa programação a 
esta bela cidade conhecida como a “Pérola do Danúbio”. 
Está dividida em duas pelo rio Danúbio. A direita está 
o centro histórico, Buda, onde veremos o Bastão dos 
Pescadores, a Igreja Matias, o Monumento de São Estevão I 
o Santo, o Palácio Nacional, o monumento de São Gerardo 
e a Cidadela, atravesando uma das seis pontes sobre o 
Danúbio está o outro lado da cidade, denominada Peste, 
onde veremos o Parlamento, a Academia de Ciências, a 
Ópera, a Basílica de São Estevão. Tempo livre. Jantar buffet 
e noite a bordo. Se desejar, pode participar em uma visita 
noturna a Budapeste (opcional). 

DIA 10. Cruzeiro Danúbio: BUDAPESTE

Pensão completa. Temos o dia todo pela frente para 
continuar aproveitando desta maravilhosa cidade. Entre 
outras atividades, proponemos uma visita ao parlamento de 
Budapeste (opcional). Jantar buffet e noite a bordo.

DIA 11. BUDAPESTE

Café da manhã buffet. Desembarque e traslado grupal ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

11  dias Berlim, Cruzeiro pelo Danúbio 13  dias com LISBOA

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine A Cabine S Cabine A Ventana B Cabine C

Ext. tripla Externa Externa Panorâmica Com varanda

Julho   6 2.200 2.570 2.920 3.280 3.430

Julho 20 2.200 2.570 2.920 3.280 3.430

Agosto   3 2.260 2.640 3.010 3.450 3.600

Taxas cruzeiro e vários 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito 210 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especifi cados como incluídos no itinerário.
Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Em categoria A. De 2 a 12 anos (inclusive), dividindo 
quarto duplo com 1 adulto, desconto de 20%. 
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ITINERÁRIO

Dia Cidades

 1 PRAgA
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 2 PRAgA
 Visita panorâmica da cidade

 3 PRAgA
 Visita opcional Karlovy Vary

 Inicio cruzeiro chegad salida

 4 PRAgA-BRNo-BuDAPESTE – –
 Café da manhã. Traslado ao porto
 Embarque.

 5 BuDAPESTE (Hungría) –  –
 Visita panorâmica da cidade
 Visita Budapeste iluminada (opc.)

 6 BuDAPESTE (Hungría) –  14.00
 Visita artística opcional
 ESZTERGOM 19.00 20.30
 Visita a pé.

 7 BRATISLAVA (Eslováquia) 08.00 12.30
 Visita incluída da cidade
 Viena (Áustria). 20.00 – 
 Visita Viena iluminada (Opc)

 8 VIENA (Áustria) –  – 
 Visita panorâmica da cidade.
 Concerto de música clássica (opc.)

 9 VIENA (Áustria) –  01.00
 Dursntein (Áustria) 09.00 12.00
 Passeio a pé  
 Vale de Wachau –  – 
 Melk (Áustria) 15.00 21.30

10 LINZ (Áustria) 08.00 –
 Visita Salzburgo (opc.)

11 LINZ-VIENA (Áustria)  
 Desembarque e traslado ao hotel

12 VIENA (Áustria)
 Traslado ao aeroporto
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Praga + Cruzeiro Danúbio
Praga, Budapeste, Bratislava, Viena, Linz…

FRETADO
EXCLUSIVO

RIVA
**** LUXO

12 dias  4 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro   a partir de 2.280 $

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

DESCoNTo(1)

-550 $
PoR CAMARoTE
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INCLuIDo 

•   Cruzeiro A-RoSA RIVA, pensão completa a bordo. 
Excelentes buffets de café da manhã, almoço e jantar. Inclui 
água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Lanche ao meio-dia, no dia do 
embarque. Durante a estadia no navio, aproximadamente às 
15 horas, ofereceremos café e chá com bolos. Água mineral 
na cabine: 1 garrafa por pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas baixas e 
banheiro completo.

•  Carregadores de malas: no embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•   Visitas incluídas em espanhol: 
Panorâmica de Praga. 
Panorâmicas de Viena, Budapeste e Bratislava. 
Passeio a pé por Durnstein

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $
n Bebidas Clasic 165 $

HoTÉIS previstos ou similares

 Praga: Majestic **** Central

 Viena: Ananas**** Cidade

 Lisboa: Mundial**** Centro

Itinerário nº 20

DIA 1. PRAGA

Chegada a Praga, assistência no aeroporto e traslado 
ao hotel. Acomodação.

DIA 2 ao 11.

Idênticos ao itinerário de 12 dias.

DIA 12. VIENA-LISBOA

Café da manhã buffet. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto de Viena para embarcar em um voo com 
destino a Lisboa (voo não incluído). Chegada a Lisboa, 
assistência no aeroporto e traslado ao hotel. Tempo 
livre. Acomodação. 

DIA 13. LISBOA

Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica da 
cidade: Bairro da Alfama, Torre de Belém, Monastério 
dos Jerônimos, etc. Tempo livre para conhecer a 
cidade. Acomodação.

DIA 14. LISBOA

Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Preço estadia em Lisboa:

Em duplo .........................................................  290

Spto. habitação single .....................................  140

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de 15 de março de 2016

 -550 $ 
por camarote

•    Reservas com 60 dias de antecedência

 -350 $ 
por camarote

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções. 
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. 
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Praga  ...........................................................  85 $ 
Viena  ............................................................  110 $

DIA 1. PRAGA

Chegada a Praga, assistência da nossa equipe espanhola 
e traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. PRAGA

Café da manhã buffet. Visita panorâmica: a Praça da 
República, a Torre da Pólvora e a Casa
Municipal, a Praça Venceslau, a maior das três praças 
gigantescas construídas por Carlos IV para sua cidade 
nova. Pela tarde, visita opcional a Praga artística. 
Acomodação. 

DIA 3. PRAGA

Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia completo 
a Karlovy Vary, a maior e mais importante estação 
balneária da República Checa. Acomodação.

DIA 4. Cruzeiro Danúbio: PRAGA-BUDAPESTE

Café da manhã buffet. Na primeira hora da manhã, saída 
a Brno. A continuação, tempo livre para visitar a Praça da 
Liberdade, a Fonte Barroca e a Prefeitura antiga. A seguir, 
traslado ao porto de Budapeste para embarcar no cruzeiro 
A-Rosa Riva, onde as senhoras serão recebidas com uma 
rosa. Acomodação. Tempo livre. Jantar buffet de boas-
vindas. Noite a bordo.

DIA 5. Cruzeiro Danúbio: BUDAPESTE

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã 
buffet, iniciaremos uma visita incluída a esta bela cidade 
banhada pelo Danúbio. Retorno ao barco para o almoço 
buffet. Tarde livre.  Se desejar, pode participar em uma 
visita noturna a Budapeste (opcional) para admirar as 
suas iluminações declaradas Patrimônio da Humanidade, 
finalizaremos a visita com um espetáculo folclórico. 

DIA 6. Cruzeiro Danúbio: BUDAPESTE-ESZTERGOM

Pensão completa a bordo. Manhã livre para continuar 
aproveitando a cidade. Depois do almoço, visita incluída 
ao Danúbio, conhecendo o povoado de artesões de São 
André, desfrutando da visita panorâmica de Visegrad e 
conhecendo a Catedral de Esztergom, de impressionantes 
dimensões. Acomodação e jantar buffet a bordo.

DIA 7. Cruzeiro Danúbio: BRATISLAVA-VIENA
Pensão completa a bordo. Quando você despertar, 
estaremos em Bratislava, a capital da Eslováquia. Visita a 
pé pela cidade. O rio Danúbio divide com determinação a 
cidade de Bratislava entre a antiga e a nova. Ao norte estão 
as pintorescas ruas do centro histórico, Stare Mesto, com 
lugares de interesse turístico que conheceremos através 
da nossa visita como a Catedral de São Martim, a torre de 
São Miguel e o Palácio Primacial. As duas margens do rio 
estão unidas pela enorme ponte Novy Most, que na sua 
parte superior têm um restaurante com vistas incríveis a 
cidade e aos montes Cárpatos a distância. Almoço a bordo. 
Tarde de navegação para poder desfrutar das magníficas 
instalações que nos oferece A-rosa Riva, assim como uma 
navegação prazerosa enquanto desfrutamos de uma cerveja 
no solárium. Aproximadamente às 20:00hs estaremos 
chegando em Viena.

DIA 8. Cruzeiro Danúbio: VIENA 

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã buffet, 
iniciaremos a visita guiada da antiga capital do império 
austro-húngaro,  banhada pelo Danúbio, uma maravilha 
para os sentidos. Em nossa visita conheceremos o Palácio 
Holfburg, o Palácio Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de 
São Estevão, etc…  A continuação, possibilidade de visitar 
opcionalmente o Palácio de Schönbrunn, antiga residência 
de verão dos imperadores. Aqui viveram personagens tão 
famosos como Francisco José e Sissi. Retorno ao barco 
para o almoço. Tempo livre. No final da tarde, possibilidade 

de asistir a um concerto de música clássica em um local 
incomparável  como o Palácio de Ausperberg com obras de 
Mozart e Strauss. Noite a bordo. 

DIA 9. Cruzeiro Danúbio: DURNSTEIN-VALE DE WACHAU-MELK

Pensão completa a bordo.  Às 8:00hs da manhã  chegada 
a Dursntein e visita a pé deste povoado típico da zona, 
famosa por ter estado preso no seu Castelo “Ricardo 
coração de Leão”. Retorno ao barco para o almoço. 
Navegação pelo Vale de Wachau. Às 16:00hs chegaremos 
em Melk, onde visitaremos a famosa Abadia de Melk. 
Retorno ao barco para o jantar e acomodação.

DIA 10. Cruzeiro Danúbio LINZ: SALZBURGO

Pensão completa a bordo. Quando você despertar, 
estaremos em Linz. A capital cultural da Europa convida em 
2014 e 2015 tanto aos seus habitantes como aos visitantes 
a descubrir a cidade a partir de as suas águas. Excursão 
(opcional) a Salzburgo, a beleza da paisagem e a fortuna de 
Wolfgang Amadeus Mozart que nasceu aqui. Acomodação 
a bordo.

DIA 11. LINZ-VIENA

Café da manhã buffet. Desembarque e traslado grupal ao 
hotel. Tempo livre e acomodação.

DIA 12. VIENA

Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

12  dias: Praga, Cruzeiro pelo Danúbio 14  dias com LISBOA

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine A Cabine S Cabine A Ventana B Cabine C

Ext. tripla Externa Exterior Panorâmica Com varanda

Julho 13 2.280 2.640 2.980 3.320 3.480

Julho 27 2.340 2.700 3.060 3.420 3.570

Agosto 10 2.400 2.780 3.150 3.590 3.740

Taxas cruzeiro e vários 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito 280 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.
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ITINERÁRIO

Dia Cidades

 1 PRAgA 
 Traslado ao hotel. Acomodação.

 2 PRAgA 
 Visita panorâmica da cidade.

 3 PRAgA 
 Visita opcional Karlovy Vary.

 Inicio cruzeiro chegada saída

4  PRAgA-ENgEHARTSZELL –  – 
 Embarque no A-ROSA DONNA

   5 VIENA (Áustria) 14.00 – 
 Visita da cidade (incluída) 
 Concerto de música clássica:  
 Mozart, Strauss (opcional).

  6 VIENA (Áustria) – 20.00 
 Visita artística, Ópera  
 Palácio Schonnbrunn (opcional) 

  7 ESZTERgoM (Hungría) 08.00 10.30 
 Visita a pé (incluída) 
 BuDAPESTE (Hungría) 14.30 – 
 Visita da cidade (incluída)

  8 BuDAPESTE (Hungría) – 17.00 
 Visita Budapeste Artístico (opcional)

  9 BRATISLAVA (Eslováquia) 09.00 18.00 
 Visita a pé pela cidade (incluída)

  10 KREMS (Áustria) 08.30 09.00 
 Visita a Durnstein 
 Vale Wachau (Áustria) – – 
 MELK (Áustria) 12.30 13.00 
 Mosteiro Melk (opcional)

  11 ENgEHARTSZELL-MuNIquE  07.00 – 
 Desembarque. 

12 MuNIquE 
 Visita panorâmica da cidade.

13 MuNIquE 
 Traslado ao aeroporto.

Praga + Cruzeiro Danúbio, Munique 
Praga, Passau, Bratislava, Budapeste, Viena, Munique…

FRETADO
PARCIALMENTE

DONNA
**** LUXO

13 dias  5 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro   a partir de 2.640 $

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

DESCoNTo(1)

-450 $
PoR CAMARoTE
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DIA 11. ENGEHARTSZELL-MUNIQUE

Café da manhã buffet. Desembarque e traslado grupal ao 
hotel. Tempo livre e acomodação.

DIA 12. MUNIQUE

Café da manhã e visita a cidade de Munique, onde 
destacamos o Castelo e o parque Nymphenburg, o famoso 
carrilhão de Glockenspiel, a cidade Olímpica, o imponente 
edificio renascentista da Igreja de São Miguel, a Catedral 
gótica onde ainda se conservam os vitrais dos séculos XIV a 
XVI, etc. Almoço e tarde livre. Possibilidade de realizar a visita 
ao Castelo de Neuschwanstein (do Rei Louco). Acomodação.

DIA 13. MUNIQUE

Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Itinerário nº 21

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de 15 de março de 2016

 -450 $ 
por camarote

•    Reservas com 60 dias de antecedência

 -250 $ 
por camarote

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções. 
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. 
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

HoTÉIS previstos ou similares

 Praga: Majestic **** Central

 Munique: Holiday Inn City Center**** Central

INCLuIDo 

•   Cruzeiro A-RoSA DoNNA, pensão completa a bordo. 
Excelentes buffets de café da manhã, almoço e jantar. Inclui 
água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Lanche ao meio-dia, no dia do 
embarque. Durante a estadia no navio, aproximadamente às 
15 horas, ofereceremos café e chá com bolos. Água mineral 
na cabine: 1 garrafa por pessoa na chegada.

•  Acomodação em camarotes duplos com 2 camas baixas e 
banheiro completo.

•  Carregadores de malas: no embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•  Visitas incluídas em espanhol: 
Panorâmica de Viena 
Passeio pela Curva do Danúbio 
Panorâmicas de Praga, Munique, Budapeste e Bratislava 

•  Barco fretado exclusivamente para Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 265 $
n Bebidas Clasic 165 $

NoITE EXTRA  
Net preço por pessoa em duplo

Praga  ...........................................................  85 $ 
Munique  .......................................................  120 $

DIA 1. PRAGA

Chegada a Praga, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. PRAGA

Café da manhã buffet. Visita panorâmica a cidade de Praga, 
veremos: a Praça da República, onde está localizada uma 
das torres mais antigas de Praga, a Torre da Pólvora, a 
Casa  Municipal, a Praça Venceslau, a maior das três praças 
gigantescas construídas por Carlos IV para sua cidade nova. 
Pela tarde, visita opcional a Praga artística. Acomodação. 

DIA 3. PRAGA

Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia completo a 
Karlovy Vary, a maior e mais importante estação balneária da 
República Checa. Acomodação.

DIA 4. Cruzeiro Danúbio: PRAGA-ENGEHARTSZELL

Café da manhã buffet. Na primeira hora da manhã, traslado 
ao porto de Passau para embarcar no cruzeiro A-Rosa 
Donna, onde as senhoras serão recebidas com uma rosa. 
Acomodação. Tempo livre. Jantar buffet de boas-vindas. Noite 
a bordo.

DIA 5. Cruzeiro Danúbio: VIENA

Pensão completa a bordo. Temos em frente toda uma manhã 
de navegação para continuar desfrutando da paisagem e 
das instalações a bordo. Café da manhã e almoço com um 
excelente buffet. Aproximadamente às 14:00 hs o A-Rosa 
Donna chegará em Viena. Pela tarde, visita guiada da antiga 
capital do império austro-húngaro,  banhada pelo Danúbio, 
onde visitaremos: a antiga cidade imperial, com o Palácio 
Hofburg, o Palácio Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de 
São Estevão, etc… Tempo livre. Retorno ao barco para o 
jantar buffet. Na última hora da tarde, possibilidade de asistir 
a um concerto de música clássica em um local incomparável 
como o Palácio de Ausperberg. 

DIA 6. Cruzeiro Danúbio: VIENA

Pensão completa a bordo. Café da manhã buffet. Dia 
completo a sua disposição para continuar conhecendo Viena. 
Nossa proposta para hoje é visitar opcional pela manhã o 
Palácio de Schonnbrunn, com belas salas e preciosos jardins 
em estilo francés e restante do tempo livre para que possam 
passear a vontade. Almoço e jantar buffet a bordo incluídos. 
Às 20:00 hs iremos ao Vale de Wachau. Noite de navegação.

DIA 7. Cruzeiro Danúbio: ESZTERGOM-BUDAPESTE

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã, vamos 
a Esztergom cidade conhecida como a Porta da Hungria,  
visita a pé pela cidade. Nos chama atenção a Catedral, de 
impressionantes dimensões. Às 10:30 hs iremos a Budapeste, 
onde chegaremos às 14:30 hs. Depois do almoço, uma visita 
incluída na nossa programação nesta bela cidade. Podemos 
admirar o Parlamento, a Ópera, a Catedral de São Estevão, 
etc. Jantar buffet a bordo. sugerimos uma visita noturna a 
Budapeste (opcional). Durante a mesma, está incluído um 
espetáculo folclórico. 

DIA 8. Cruzeiro Danúbio: BUDAPESTE

Pensão completa a bordo. Café da manhã buffet. Dia livre 
para desfrutar da cidade. Proponemos uma visita opcional a 
Budapeste Artístico. Tarde livre. Jantar buffet a bordo. Noite 
de navegação.

DIA 9. Cruzeiro Danúbio: BRATISLAVA

Pensão completa a bordo. Quando você despertar, 
continuaremos navegando por um dos tramos mais 
maravilhosos do Danúbio. As 09:00 hr. chegaremos a capital 
da Eslováquia. Visita a pé incluída pela cidade. Percorreremos 

o centro histórico com várias praças, igrejas e museus. 
Retorno ao barco e um maravilhoso jantar buffet a bordo. 
Tarde de navegação. Sem pressa, depois de um excelente 
buffet, sugerimos desfrutar das preciosas vistas a partir de o 
solárium do A-Rosa Donna e das magníficas instalações: spa 
com sauna, massagem, fitness, etc… 

DIA 10. Cruzeiro Danúbio:  KREMS-MELK

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã 
buffet, iniciaremos nosso percorrido por uma das zonas 
mais belas pelas que passa o Danúbio, chamada Wachau. 
Durante a manhã, a partir de o nosso solárium, com um 
café, disfrutaremos de belíssimas paisagens.  Às 12:30hs 
chegaremos em Melk, onde poderemos visitar (opcional) a 
famosa Abadia. Retorno ao barco, ou se preferir, poderá 
participar de uma excursão opcional em ônibus, durante a 
qual passearemos por Durnstein, um dos povoados mais 
típicos da zona e também visitaremos Melk com a sua 
Abadia beneditina. Almoço buffet a bordo. Tarde livre. Noite 
a bordo.

13  dias: Praga, Cruzeiro pelo Danúbio, Munique

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine A Cabine S Cabine A Cabine C

Ext. tripla Externa Com varanda Con varanda

Abril 28 2.640 3.050 3.410 3.830

Maio 5 12 19 26 2.640 3.050 3.410 3.830

Junho 2   9 16 23 2.640 3.050 3.410 3.830

Junho 30 2.710 3.130 3.500 3.950

Agosto 18 25 2.710 3.130 3.500 3.950

Setembro 8 15 22 2.640 3.050 3.410 3.830

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito de 13 dias 350 $ e 16 dias 560 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.
Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Em categoria A. De 2 a 12 anos (inclusive), dividindo 
quarto duplo com 1 adulto, desconto de 20%. 
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ITINERÁRIO

Dia Cidades

 1 LISBoA 
 Traslado ao hotel. tempo livre. Acomodação.
 2 LISBoA 
 Visita panorâmica da cidade.
 3 LISBoA-PRAgA 
 Viagem em avião (voo não incluído).
 4 PRAgA 
 Visita panorâmica da cidade.
 5 PRAgA 
 Visita opcional Karlovy Vary.

 Inicio cruzeiro chegada salida

  6  PRAgA-ENgEHARTSZELL –  – 
 Café da manhã. Traslado ao porto 
 Embarque.

    7 VIENA (Áustria) 14.00 – 
 Visita da cidade (incluída) 
 Concerto de música clássica:  
 Mozart, Strauss (opcional).

   8 VIENA (Áustria) – 20.00 
 Visita artística, Ópera  
 Palácio Schonnbrunn (opcional) 

   9 ESZTERgoM (Hungría) 08.00 10.30 
 Visita a pé (incluída) 
 BuDAPESTE (Hungría) 14.30 – 
 Visita da cidade (incluída)

 10 BuDAPESTE (Hungría) – 17.00 
 Visita Budapeste Artístico (opcional)

 11 BRATISLAVA (Eslováquia) 09.00 18.00 
 Visita a pé pela cidade (incluída)

  12 KREMS (Áustria) 08.30 09.00 
 Visita a Durnstein 
 Vale Wachau (Áustria) – – 
 MELK (Áustria) 12.30 13.00 
 Mosteiro Melk (opcional)

  13 ENgEHARTSZELL-MuNIquE  07.00 – 
 Desembarque. 

14 MuNIquE 
 Visita panorâmica da cidade.
15 MuNIquE-NuREMBERguE-BERLIM

16 BERLIM 
 Visita panorâmica da cidade.
17 BERLIM 
 Visita opcional a Potsdam.
18 BERLIM 
 Traslado ao aeroporto.
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Lisboa, Praga + Cruzeiro Danúbio (+ Berlím) 
Lisboa, Praga, Passau, Bratislava, Budapeste, Viena, Munique, Berlim…

FLETADO
PARCIALMENTE

DONNA
**** LUJO

15 dias    7 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro   a partir de 2.960 $
18 dias  10 dias de circuito + 8 dias de cruzeiro   a partir de 3.400 $

(1) Por reserva antes de 15 de Março de 2016

Assistência  
a bordo  
e visitas  

turísticas  
em portunhol

DESCoNTo(1)

-450 $
PoR CAMARoTE
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XVI, etc. Almoço e tarde livre. Possibilidade de realizar a visita 
ao Castelo de Neuschwanstein (do Rei Louco). Acomodação.

Passageiros de 15 dias
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

DIA 15. MUNIQUE-NUREMBERG-BERLIM 

Café da manhã buffet e saída com destino a Nurembergue.  
Chegada e visita da cidade, cuja parte antiga está rodeada 
por 5km de muralhas de pedra construída na época medieval. 
Continuação a Berlim, capital reunificada da Alemanha. 
Chegada, jantar e acomodação.

DIA 16. BERLIM

Café da manhã buffet . Pela manhã, visita panorâmica 
da cidade. Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, 
a Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão de 
Brandeburgo, etc. Tarde livre. Acomodação.

DIA 17. BERLIM

Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos a possibilidade 
de fazer uma visita opcional a Potsdam. Passearemos pelos 
belos jardins do Palácio de Sanssouci, cuja construção foi 
ordenada pelo rei Frederico II, que o utilizava como residência 
de verão. Tempo livre para desfrutar desta bela cidade. Jantar 
e acomodação.

DIA 18. BERLIM

Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Itinerário nº 22

INCLuÍDo e HoTÉIS

•  Ver incluído na página 71

Descontos venda antecipada
•    Ver descontos na página 71

NoITE EXTRA 
Net preço por pessoa em duplo

Lisboa  ..........................................................  80 $ 
Berlim  ..........................................................  110 $

DIA 1. LISBOA

Chegada a Lisboa, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Acomodação. 

DIA 2. LISBOA

Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica da 
cidade: Bairro da Alfama, Torre de Belém, Monastério dos 
Jerônimos, etc. Lisboa é um dos grandes centros culturais 
europeu. Tempo livre para conhecer a cidade. Acomodação.

DIA 3. LISBOA-PRAGA

Café da manhã buffet. No horário indicado, traslado ao 
aeroporto para embarcar em um voo com destino a 
Praga (voo não incluído). Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 4. PRAGA

Café da manhã buffet. Visita a cidade de Praga. Durante a 
visita panorâmica, veremos: a Praça da República, onde 
está localizada uma das torres mais antigas de Praga, a 
Torre da Pólvora, a Casa  Municipal, a Praça Venceslau, a 
maior das três praças gigantescas construídas por Carlos 
IV para sua cidade nova. Pela tarde, visita opcional a Praga 
artística. Acomodação.

DIA 5. PRAGA

Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia completo 
a Karlovy Vary, a maior e mais importante estação balneária 
da República Checa. Acomodação.

DIA 6. Cruzeiro Danúbio: PRAGA-ENGEHARTSZELL

Café da manhã buffet. Na primeira hora da manhã, traslado 
ao porto para embarcar no cruzeiro A-Rosa Donna, onde 
as senhoras serão recebidas com uma rosa. Acomodação. 
Tempo livre. Jantar buffet de boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 7. Cruzeiro Danúbio: VIENA

Pensão completa a bordo. Temos em frente toda uma manhã 
de navegação para continuar desfrutando da paisagem e 
das instalações a bordo. Café da manhã e almoço com um 
excelente buffet. Aproximadamente às 14:00 hs o A-Rosa 
Donna chegará em Viena. Pela tarde, visita guiada da antiga 
capital do império austro-húngaro,  banhada pelo Danúbio, 
onde visitaremos: a antiga cidade imperial, com o Palácio 
Hofburg, o Palácio Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de 
São Estevão, etc… Tempo livre. Retorno ao barco para o 
jantar buffet. Na última hora da tarde, possibilidade de asistir 
a um concerto de música clássica em um local incomparável 
como o Palácio de Ausperberg. 

DIA 8. Cruzeiro Danúbio: VIENA

Pensão completa a bordo. Café da manhã buffet. Dia 
completo a sua disposição para continuar conhecendo 
Viena. Nossa proposta para hoje é visitar opcional pela 
manhã o Palácio de Schonnbrunn, com belas salas e 
preciosos jardins em estilo francés e restante do tempo livre 
para que possam passear a vontade. Almoço e jantar buffet 
a bordo incluídos. Às 20:00 hs iremos ao Vale de Wachau. 
Noite de navegação.

DIA 9. Cruzeiro Danúbio: ESZTERGOM-BUDAPESTE

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã, 
vamos a Esztergom cidade conhecida como a Porta da 
Hungria,  visita a pé pela cidade. Nos chama atenção a 
Catedral, de impressionantes dimensões. Às 10:30 hs 
iremos a Budapeste, onde chegaremos às 14:30 hs. Depois 
do almoço, uma visita incluída na nossa programação nesta 
bela cidade. Podemos admirar o Parlamento, a Ópera, 
a Catedral de São Estevão, etc. Jantar buffet a bordo. 
sugerimos uma visita noturna a Budapeste (opcional). 
Durante a mesma, está incluído um espetáculo folclórico. 

DIA 10. Cruzeiro Danúbio: BUDAPESTE

Pensão completa a bordo. Café da manhã buffet. Dia livre 
para desfrutar da cidade. Proponemos uma visita opcional a 
Budapeste Artístico. Tarde livre. Jantar buffet a bordo. Noite 
de navegação.

DIA 11. Cruzeiro Danúbio: BRATISLAVA

Pensão completa a bordo. Quando você despertar, 
continuaremos navegando por um dos tramos mais 
maravilhosos do Danúbio. As 09:00 hr. chegaremos a capital 
da Eslováquia. Visita a pé incluída pela cidade. Percorreremos 
o centro histórico com várias praças, igrejas e museus. 
Retorno ao barco e um maravilhoso jantar buffet a bordo. 
Tarde de navegação. Sem pressa, depois de um excelente 
buffet, sugerimos desfrutar das preciosas vistas a partir de o 
solárium do A-Rosa Donna e das magníficas instalações: spa 
com sauna, massagem, fitness, etc… 

DIA 12. Cruzeiro Danúbio:  KREMS-MELK

Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã 
buffet, iniciaremos nosso percorrido por uma das zonas 
mais belas pelas que passa o Danúbio, chamada Wachau. 
Durante a manhã, a partir de o nosso solárium, com um 
café, disfrutaremos de belíssimas paisagens.  Às 12:30hs 
chegaremos em Melk, onde poderemos visitar (opcional) a 
famosa Abadia. Retorno ao barco, ou se preferir, poderá 
participar de uma excursão opcional em ônibus, durante a 
qual passearemos por Durnstein, um dos povoados mais 
típicos da zona e também visitaremos Melk com a sua 
Abadia beneditina. Almoço buffet a bordo. Tarde livre. Noite 
a bordo.

DIA 13. ENGEHARTSZELL-MUNIQUE

Café da manhã buffet. Desembarque e traslado grupal ao 
hotel. Tempo livre e acomodação.

DIA 14. MUNIQUE

Café da manhã e visita a cidade de Munique, onde 
destacamos o Castelo e o parque Nymphenburg, o famoso 
carrilhão de Glockenspiel, a cidade Olímpica, o imponente 
edificio renascentista da Igreja de São Miguel, a Catedral 
gótica onde ainda se conservam os vitrais dos séculos XIV a 

15•18  dias:  Lisboa, Praga, Cruzeiro pelo Danúbio, Munique, Berlim

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

15 dias: de Lisboa a Munique
Cabine A Cabine S Cabine A Cabine C

Ext. tripla Externa Externa Com varanda

Maio 3 10 24 31 2.960 3.370 3.730 4.150

Junho 7 14 21 28 2.960 3.370 3.730 4.150

Agosto 16 23 30 3.030 3.450 3.820 4.270

Setembro   6 13 20 2.960 3.370 3.730 4.150

18 dias: de Lisboa a Berlim

Maio 3 10 24 31 3.440 3.850 4.210 4.630

Junho 7 14 21 28 3.510 3.930 4.300 4.750

Agosto 16 23 30 3.440 3.850 4.210 4.630

Setembro   6 13 20 3.440 3.850 4.210 4.630

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Suplemento individual: Não há camarotes individuais no cruzeiro. Deve-se utilizar cabine dupla com uso single e, por esta 
razão, o suplemento é de 100%. Nos hotéis do circuito de 15 dias 490 $ e 18 dias 700 $.
Notas: O preço não inclui taxas de portos, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), telefone e outros gastos não 
especificados como incluídos no itinerário.
Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Em categoria A. De 2 a 12 anos (inclusive), dividindo 
quarto duplo com 1 adulto, desconto de 20%.  

*  No caso de cheias ou secas imprevistas do rio ou qualquer outro evento de força maior, o comandante pode ser obrigado a 
modificar o programa por motivos de segurança, os horários indicados são aproximados.
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“Tudo	o	que	você
desejar e como desejar”

O murmúrio das ondas misturadas
com uma conversa animada,
o cheiro de camarões crepitante
permeia o ar acima do rio.
Prepare um menu para atender estações
no buffet de pratos frios e quentes,
em uma boa mesa no restaurante ou em um 
ambiente descontraído no terraço.
O churrasco de verão é uma festa alegre
no terraço e uma celebração do estilo de vida 
descontraído a bordo.

Nossos BARCOS NO RÓDANO
excelente frota, barcos novos e modernos
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A bordo do navio-Rosa Estela turnê pelo sul da França. As tardes de 
lazer à sombra das ruínas antigas, vestidos coloridos e banquetes 
sob um céu estrelado.

E percebemos uma coisa: estilo de vida a bordo torna-se mais 
alegre e descontraído durante o dia.

É talvez atribuível aos edifícios impressionantes desta metrópole 
borbulhante?
Também deliciar o seu paladar com sabores novos.

Ingredientes frescos apresentam as cores vibrantes da paisagem em 
que foram colhidas.

A-ROSA AQUA - STELLA

Categoría: 4****Luxo
Inaugurado: 2005
Bandeira: alemã
Comprimento: 125,8m
Largura: 11,40m
Decks: 4
Cabines: 86
Número de passageiros: 183

Barcos:  A-ROSA STELLA



Em seus
amplos camarotes

Você	encontrará	todo	o	tipo	de	comodidades	que	o	
farão	sentir-se	em	casa.	Damos	muito	valor	ao	design	e	

aos	materiais	de	qualidade	em	todos	nossos	navios.

Barco  A-ROSA STELLA
Sinta a paz e conforto da sua própria casa
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Relaxe e aproveite
Relaxe	no	terraço	do	nosso	barco	enquanto	aprecia	a	bela	paisagem

Area de relaxamento
Você	tem	acesso	á	sauna,	à	academia,	à	
hidromasagem	e	à	area	de	relaxamento	do	spa	Rosa

No rio e debaixo d’água
Nas	noites	quente	de	verão,	desfrotar	de	um	mergulho	

refrescante	na	piscina,	en	cuamto	o	nosso	barco	
navega	no	rio

Relaxar
Bem-vindo ao Spa-Rosa
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Barco A-ROSA STELLA

Cruzeiro ao longo do Ródano
Lyon, Viviers, Avignon, Arles, Camargue...

9 dias   a partir de  1.705 $

CRUZEIRO AO LONGO DO RÓDANO (RHÔNE)

Dia Cidade

 1  LYON (França) –  –
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída

 2 LYON (França) – 21:00 
 Café da manhã. 
 Traslado ao porto

 3 VIVIERS 13.00 19:00 
 Desfiladeiro do Ardèche (opcional)

 4 AVIGNON (França) 13:00 24:00 
 Visita à cidade (inclusa) 
 Ponte do Gard (opcional)

 5 ARLES (França) 08:00 – 
 Visita à cidade (inclusa) 
 Parque natural Camargue (opcional)

 6 ARLES (França) – 09:00 
 Visita a Marselha (opcional) 
 PORT St.LOUIS 12:00 19:00

 7 TOURNON/TAIN L’HERMITAGE  16:00 21:00

 8 LYON (França) 07:00 – 
 Visita à cidade (inclusa)

 9 LYON – – 
 Desembarque. Traslado ao aeroporto. 

Assistência  
a bordo  
e visitas  

turísticas  
em portunhol
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DIA 1. LYON
Chegada, assistência da nossa equipe espanhola e 
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. LYON
Café da manhã. Traslado ao porto de Lyon, onde estará 
atracado o A-Rosa Stella, para embarque ao cruzeiro. 
Tempo livre. Jantar buffet de boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 3. VIVIERS: Desfiladeiro do Ardèche
Quando você despertar, o A-Rosa Stella estará navegando 
ao longo do Ródano (Rhône). Desfrute do excelente café 
da manhã e das vistas panorâmicas que se observam a 
partir do deck solarium. Às 13 horas o navio vai atracar 
em Viviers: Pérola da Idade Média! A catedral e a cidade 
amuralhada são o coração do traçado urbano medieval, 
situado entre o rio e a montanha. Se desejar, você pode 
visitar opcionalmente o desfiladeiro do Ardèche: 32 km 
de paisagens espetaculares entre penhascos de até 300 
metros de altura. Retorno ao navio para o jantar buffet. 
Noite a bordo.

DIA 4. AVIGNON
Pensão completa a bordo. Quando você despertar o navio 
A-Rosa Stella estará ancorado no porto de Avignon, hoje 
em dia uma pequena cidade de província às margens 
do Ródano, cerceada por muralhas que a concentram 
e protegem. Após o café da manhã iniciaremos a visita 
inclusa a esta prestigiosa cidade medieval declarada 
Patrimônio Cultural da Humanidade pela unesco. A ponte 
de Avignon faz parte do Patrimônio da Humanidade 
desde 1995, juntamente com o Palácio dos Papas, a 
catedral e o Petit Palais, além das antigas muralhas da 
cidade. Após o almoço a bordo do navio, possibilidade de 
fazer uma excursão à ponte do Gard, aqueduto romano 
perfeitamente preservado e classificado como uma das 
grandes obras-primas arquitetônicas da antiguidade. 
Retorno ao navio para o jantar. Noite a bordo.

DIA 5. ARLES – Parque natural de la Camargue
Pensão completa a bordo. Depois de desfrutar de nosso 
magnífico café da manhã faremos a visita inclusa pela 
cidade de Arles, que se situa junto ao leito do Ródano 
(Rhône em francês), na entrada do maior delta da França. 
Arles está intimamente ligada a pintores impresionistas 
e vanguardistas como Van Gogh, Picasso, etc. Visita 
panorâmica pela cidade, onde descobriremos o anfiteatro 
romano, o maior de toda a França, declarado Patrimônio 
da Humanidade em 1981, e o Teatro romano. Retorno 
a bordo para o almoço. Tarde livre, durante a qual você 
vai poder fazer uma visita opcional para conhecer “La 
Camargue”, palavra mágica que designa um território 
onde os homens convivem em harmonia com cavalos, 
touros, aves, o céu e a água. Encantadora região com 
espaços naturais protegidos. uma paisagem única. Neste 
santuário de pássaros vivem cerca de 400 espécies de 
aves, entre elas, o flamingo cor-de-rosa, que é o símbolo 
da Camargue. Retorno ao navio para o jantar buffet. Noite 
a bordo.

DIA 6. ARLES – MARSELHA – PORT DE ST LOUIS 
Pensão completa a bordo. Sugerimos, opcionalmente, 
a visita a Marselha, a cidade mais importante da França 
em termos de turismo costeiro, mas que também possui 
uma grande quantidade de edifícios históricos que atraem 
hordas de visitantes por ano, sem esquecer seu importante 

porto marítimo. Em nossa visita veremos: A Catedral 
Sainte-Marie-Majeure, um edifício de estilo românico-
bizantino, único em seu gênero na França. Notre-Dame 
de la Garde, uma basílica menor que está situada 162 
metros acima do antigo porto; a Prefeitura e o Palácio da 
Bolsa (Palais de la Bourse). Retorno ao navio que estará a 
nossa espera em Port de St. Louis, uma das três portas 
da Camargue Selvagem. Situada entre o rio e o mar, esta 
cidade possui um patrimônio turístico rico em diversidade. 
Dentro da região da Provence, um passeio pela cidade 
nos permitirá descobrir seus muitos encantos. Retorno ao 
navio. Jantar buffet e noite a bordo.

DIA 7. TOURNON/ TAIN L´HERMITAGE 
Café da manhã buffet. Manhã de navegação durante a qual 
você poderá se dirigir ao deck solarium ou permanecer em 
sua cabine com varanda para apreciar as belas paisagens 
da Provence. Almoço buffet a bordo. Às 16 horas 
chegaremos a Tournon, cidade que nos dá as boas-vindas 
no coração do vale do Ródano (Rhône), porta de entrada 
para as Gorges du Doux e para a região da Provença 

e seus perfumes. Tournon está situada às margens do 
Ródano. É famosa por seus vinhos, chocolates, frutas e 
por seu patrimônio histórico. Fazemos um convite para que 
você conheça algumas das adegas típicas da região.

DIA 8. LYON
Pensão completa. Após o café da manhã buffet, sugerimos 
uma visita pela cidade de Lyon, a terceira mais importante 
da França depois de Paris e Marselha, e também a 
segunda área metropolitana do país. Atualmente é a capital 
do departamento do Ródano e da região Rhône-Alpes. 
Possui um importante patrimônio histórico e arquitetônico, 
e grande parte de seu território é declarada Patrimônio da 
Humanidade pela uNESCO. Almoço a bordo. Tarde livre 
para para continuar explorando a cidade e fazer as últimas 
compras. Jantar e noite a bordo.

DIA 9. LYoN
Café da manhã buffet. Desembarque. Traslado grupal ao 
aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

NOTAS
O preço não inclui: Taxas portuárias e aeroportuárias,  
gorjetas (entre 5 e 8 euros por dia e por pessoa), telefone e 
outras despesas não especificadas como inclusas no itinerário.
Consultar suplemento para traslados de menos de 10 
pessoas.

Itinerário nº 23
Lyon, Viviers, Avignon, Arles, Parque de la Camargue, Marselha, Port de St Louis, Tournon...

INCLuSo 

•  Cruzeiro A-RoSA STELLA, pensão completa 
a bordo. Café da manhã, almoço e jantar com 
excelentes buffets. Inclui água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Lanche ao meio-dia 
no dia de embarque. Durante a estadia no navio, 
aproximadamente às 15 horas, oferecemos café 
e chá com uma variedade de bolos. Água mineral 
na cabine: 1 garrafa por pessoa na chegada

• Acomodação em camarotes duplos com duas 
camas baixas e banheiro completo. 

•  Carregadores: para embarque e desembarque.

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

•  Visitas inclusas em castelhano: 
Panorâmica em Avignon 
Panorâmica em Arles 
Panorâmica em Lyon

n Bebidas Premium 265 $

n Bebidas Clasic 165 $

Descontos venda antecipada

•    Reservas antes de:

 

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas assinaladas com   
ao reservar 60 dias antes da saída 

 5%  Outras datas, ao reservar 
60 dias antes da saída

•  outros descontos:

•  5% de desconto pessoas c/ mais de 65 anos 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou promoções. 
Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. 
Os descontos não podem ser acumulados. Lugares limitados.

15 Março 2016

-350 $ 
PoR CAMARoTE

NoITE EXTRA 

Net preço por pessoa em duplo

Lyon  .............................................................  110 $

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $ 

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Dupla Externa Com varanda Com varanda

Junho 24 1.705 2.110 2.445 2.480

Julho   1 1.705 2.110 2.445 2.480

Agosto 12 19 26 1.705 2.110 2.445 2.480

Taxas cruzeiro e várias 150 $
Crianças grátis (2 a 12 anos): em quarto triplo, com dois adultos, grátis. Em categoria S. De 2 a 12 anos (inclusive), 
dividindo cabine com um adulto, desconto de 20%.
Não há camarotes individuais. É preciso utilizar quarto duplo com uso single, por esta razão, o suplemento é de 
100%
Mínimo de 16 pessoas para assistência em castelhano.
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VOLGA
MS VICTORIA / GRIN 5*****





5  Deck Solar

4  Deck Lanchas. Cabinas com varanda.

3  Deck Superior. Cabinas com varanda.

2  Deck Principal

1  Deck Inferior

 Junior Suite Presidential Suite  Classic Twin  Standart Twin Deluxe Suite  Luxury Twin

Classic

De Luxe

Luxury

Os decks de nossas embarcações
MS Victoria  5*****

Instalações comuns
• Restaurante
• Bar
• Biblioteca
• Lounge
• Enfermería
• Loja souvenir
• Lavandería

Instalações cabines
• Ar condicionado
• Banheiro (lavabo, chuveiro, wc)
• Geladeira
• Voltagem (220V)
• Armário

Ficha técnica 
• Passageiros: 206
• Comprimento: 129 m
• Largura: 17 m
• Calado: 2,76 m
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Instalações comuns
• Bar exterior
• Restaurante
• Lounge
• Spa
• Peluquería
• Gimnasio

Instalações cabines
• Ar condicionado
• Banheiro (lavabo, chuveiro, wc)
• Geladeira
• Voltagem (220V)
• TV/Internet/Phone/
• Secador de cabelo

Ficha técnica 
• Passageiros: 112
• Comprimento: 90 m
• Largura: 15 m
• Calado: 1,63 m

5  Deck Solar

4  Deck Lanchas. Cabinas com varanda.

3  Deck Superior. Cabinas com varanda.

2  Deck Principal

 Panorama Suite  Deluxe Balcony Suite  Royal Suite    Balcony Suite  Standart Twin

Royal Suite

Balcony Suite

Panorama Suite

Os decks de nossas embarcações
MS Victoria  5*****

77 Decks Reno



Rússia Espetacular
São Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy,Uglich, Moscou...

Itinerário

Dia Puerto chegada saída

  1 SÃO PETERSBURGO
Traslado ao porto e embarque

– –

  2 SÃO PETERSBURGO
Visita à cidade (Inclusa)
Museu Hermitage (Incluso)

– 19:00

  3 MANDROGI
Visita à cidade (Inclusa)

12.30 17:00

  4 ISLA KIZHI
Museu de Madeira a céu 
aberto (Incluso)

08:00 11:00

  5 GORITZY
Mosteiro São Cirilo (Incluso)

13:00 17:00

  6 YAROSLAVL
Visita à cidade (Inclusa)

15:00 19:00

  7 UGLICH
Visita à cidade (Inclusa)

08:00 12:00

  8 MOSCOU
Visita à cidade (Inclusa)
Kremlin (Incluso)

13:00 –

  9 MOSCOU
Desembarque e traslado ao
porto

– –

9 dias    a partir de 1.450 $

MS VICTORIA  5*****...  de São Petersburgo a Moscou



VISADOS
Não inclusos. Serão tramitados pela Panavisión. O preço varia 
em função da antecedência com a qual se solicite. Consultar ao 
fazer a reserva.

INCLuIDo 

•  Traslados aeroporto-porto-aeroporto.

•  Acomodação em camarotes conforme categoria 
escolhida. 

•  Estadia de 8 noites a bordo do MS Victoria, com 
pensão completa (primeiro dia: jantar e último: café 
da manhã).

•  guias falando espanhol.

•   Coquetel de boas-vindas com o capitão.

•  Jantar de despedida do capitão.

•  Carregadores no embarque e desembarque.

•  Atividades de entretenimento a bordo.

•  Visitas inclusas em castelhano:
Visita a Moscou, ao Kremlin, a uglich, Yaroslav, 
Goritsy, Mosteiro São Cirilo, ilha de Kizhi, visita a 
Mandrogi, São Petersburgo e Museu Hermitage.

NOTAS IMPORTANTES
Vlidas para todos nossos cruzeiros na Rússia. 
Itinerários, horários de chegada e saída sujeitos a 
alterações em virtude de variações do nível d�água e da 
passagem das eclusas.

Guia local falando espanhol em Moscou e São 
Petersburgo. Para as outras cidades, tradução 
simultânea.

Dia 1. ESPANHA - SÃO PETERSBURGO
Apresentação no aeroporto à hora indicada para embarcar 
no voo para São Petersburgo. Chegada, recepção e 
traslado para porto para embarcar no cruzeiro MS. 
VICTORIA. Check-in. Acomodação e tempo livre. Jantar 
e noite a bordo. Depois do jantar, você pode desfrutar de 
algumas das atrações que a estadia no navio proporciona, 
como ouvir música ao vivo ou dançar no bar.

DIA 2. SÃO PETERSBURGO
Pensão completa a bordo. Desembarque para uma 
visita à cidade, conhecida como a Veneza do Norte por 
suas vias navegáveis, uma das mais belas cidades do 
mundo, projetada e mandada construir pelo czar Pedro 
I, o Grande, em 1703. Ela é atualmente a segunda maior 
cidade da Federação da Russa e uma das maiores da 
Europa. O centro da cidade é considerado Patrimônio 
da Humanidade pela uNESCO. Na parte da manhã, 
faremos a visita panorâmica inclusa. Percorreremos a 
Nevsky Prospect, a avenida principal, onde se destacam 
os edifícios da Torre da Duma urbana e a Casa do 
Livro. Passearemos pelo Dique e pelo Jardim de Verão. 
Admiraremos os Templos de Santo Isaac e da Virgem 
de Kazan. Na parte da tarde, visita inclusa ao Museu 
Hermitage, um dos maiores do mundo. Retorno a bordo. 
Jantar e música ao vivo. Opcionalmente, você pode 
assistir a um Show Folclórico.

DIA 3. MANDROGI 
Pensão completa a bordo. Ao cruzar no rio Suir, após 
o café da manhã, receberemos algumas informações 
sobre Mandrogi e poderemos participar de uma mesa 
redonda durante a qual os guias a bordo terão prazer 
em responder a todas as questões e dúvidas que você 
possa ter sobre temas da atualidade na Rússia. Chegada 
a Mandrogi no meio da manhã. Tempo livre para visitar 
os locais mais interessantes: Vilarejo tradicional russo: 
interior e exterior de suas típicas casas de madeira, onde 
são fabricados os doces típicos russos, sem esquecer o 
Museu da Vodca ... Retorno a bordo e saída para a ilha 
de Kizhi.

DIA 4. ISLA DE KIZHI 
Pensão completa a bordo. No início da manhã 
chegaremos a Kizhi. Desembarque e passeio a pé pelos 
locais mais emblemáticos. Kizhi tem um museu ao ar livre 
de arquitetura de madeira, declarado pela uNESCO como 
Patrimônio Mundial. Retorno a bordo. O dia terminará com 
um show e, posteriormente, música ao vivo. Navegação 
para Goritsy.

DIA 5. GORITZY 
Pensão completa a bordo. Desembarque e visita à 
cidade, situada na margem esquerda do rio Sheksna. 
Sua maior atração turística é o Mosteiro de São Cirilo 
do Lago Branco, complexo arquitetônico pertencente às 
obras ilustres da arte russa, fundado no fi nal do século 
XIV, tornando-se um centro de peregrinação. Tarde de 
navegação. Opcionalmente, você pode assistir a uma festa 
de degustação de vodca e blini, produtos típicos russos 
por excelência.

DIA 6. YAROSLAVL 
Pensão completa a bordo. Desembarque e visita a esta 
antiga cidade russa localizada na confl uência dos rios 

Volga e Kotorosl. Visita inclusa à Igreja do profeta Elias 
(por fora) e à Igreja de São Nicolau, uma das atrações 
mais interessantes da cidade. Retorno a bordo. Almoço 
e navegação para uglich. Tarde a bordo durante a qual 
podemos continuar a cultivar nossos conhecimentos de 
russo, jogar uma partida de bingo russo e participar da 
cerimônia do chá, desfrutando da cultura russa, do chá e 
de sua história. Jantar a bordo.

DIA 7. UGLICH 
Pensão completa a bordo. Chegada a uglich, uma 
cidade que faz parte do famoso anel de ouro formado 
pelas cidades medievais situadas ao redor de Moscou. 
Desembarque e visita ao Kremlin e à Igreja de São Dimitri 
ensanguentado. Entre os muitos belos monumentos, 
destacamos a Igreja da Assunção (1628), construída 
em memória dos 500 heróicos defensores da cidade, 
mortos durante a invasão dos lituanos e poloneses. 

Retorno a bordo. Navegação para Moscou. Programa de 
entretenimento.

DIA 8. MOSCOU 
Pensão completa. Depois do nosso café da manhã buffet, 
vamos fazer a visita panorâmica inclusa pela cidade, que 
terá início na Praça Vermelha, onde se encontra o Museu 
de História e a Catedral da Intercessão, mais conhecida 
como Templo de São Basílio. Em seguida, visita ao 
Kremlin, antiga residência dos czares russos e atual sede 
da presidência. Veremos a mágica Praça das Catedrais da 
Assunção, a mais importante da Rússia, a da Anunciação 
e a de São Miguel Arcanjo. Retorno a bordo para o jantar.

DIA 9. MOSCOU - ESPANHA 
Café da manhã. No horário marcado traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo com destino a Espanha. Fim da 
viagem e de nossos serviços.

Descontos de venda antecipada
•    Reservas com 60 dias de antecedência

5% 
Para todas as datas de saída

•  outros descontos:
•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para novios.
•  5% de desconto pessoas com mais de 65 anos.

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combus-
tível. Os descontos não podem ser acumulados. Lugares limitados.

PACOTE AÉREO Com traslados
Cidades de saída

IB Clase 
“O”

Luftansa

Madri 330 215

Resto Península e Baleares 380 365

Canarias 430 –

Spto. IB “Q”   30 –

Spto. IB “N”   80 –

Spto. Lh classe sup. "T" –   +50

Spto. Lh classe sup. "S" – +110

Taxas voo direto   80 –

Taxas de voo via 125 255

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas Deck
Inferior

Deck
Exterior

Deck 
Superior

Deck 
Lanchas

Junho 30* 1.450 1.750 1.990 2.050
Julho   8 1.450 1.750 1.990 2.050
(*) Saída do dia 30 de Junho: O itinerário é feito no sentido inverso - início em Moscou e retorno em São Petersburgo.
Suplemento por cabine individual: 80%.
Desconto 3º passageiro em tripla: 10% para a terceira pessoa.

Itinerário nº 24
São Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl,Uglich, Moscou
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Itinerário

Dia Puerto chegada saída

  1 MOSCOU
Traslado hotel

– –

  2 MOSCOU
Visita panorâmica pela cidade
e Kremlim (Incluso)

– –

  3 MOSCOU
Traslado ao porto para em-
barque

– 12:30

  4 UGLICH
Visita à cidade (Inclusa)
MISHKIN. Visita à cidade
(Incluso)

11.30

17.00

15:00

20:30

  5 YAROSLAVL
Visita à cidade (Inclusa)

08:00 12:00

  6 GORITZY
Mosteiro São Cirilo (Incluso)

10:00 16:00

  7 ISLA KIZHI
Museu de Madeira a céu 
aberto (Incluso)

16:30 20:00

  8 MANDROGI
Visita à cidade (Inclusa)

11:00 17:30

  9 VALAAM
Passeio pela ilha (Incluso)

08:00 19:30

10 SÃO PETERSBURGO
Visita à cidade (Inclusa)
Museu Hermitage (Incluso)

08:00 –

11 SÃO PETERSBURGO
Desembarque e traslado ao 
hotel 4*

– –

12 SÃO PETERSBURGO
Peterhof e canais (opcional)

– –

13 SÃO PETERSBURGO
Traslado ao aeroporto

– –

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

13 dias  4 noites de hotel + 8 noites de cruzeiro   a partir de 2.145 $

MS VICTORIA  5*****...  de Moscou a São Petersburgo



Dia 1. ESPANHA - MOSCOU (hotel)
Comparecimento no aeroporto na hora indicada para 
embarcar no voo com destino a Moscou. Chegada, 
assistência e traslado ao hotel. Acomodação e tempo livre.
  
DIA 2. MOSCOU (hotel)
Depois do nosso café da manhã buffet, vamos fazer a 
visita panorâmica inclusa pela cidade, que terá início na 
Praça Vermelha, onde se encontra o Museu de História e a 
Catedral da Intercessão, mais conhecida como Templo de 
São Basílio. Em seguida, visita ao Kremlin, antiga residência 
dos czares russos e atual sede da presidência. Veremos 
a mágica Praça das Catedrais da Assunção, a mais 
importante da Rússia, a da Anunciação e a de São Miguel 
Arcanjo. Acomodação.
(Embarque a bordo do MS GRIN para os passageiros 
com saída 7 de Agosto).

DIA 3. MOSCOU - Embarque crucero MS Victoria 
Café da manhã e traslado ao porto de Moscou para 
realizar o embarque a bordo de nosso cruzeiro Ms Victoria. 
Acomodação. Às 12h30min a embarcação zarpa com 
destino a uglich.

DIA 4. UGLICH - MISHKIN
Pensão completa a bordo. Chegada a uglich, uma 
cidade que faz parte do famoso anel de ouro formado 
pelas cidades medievais situadas ao redor de Moscou. 
Desembarque e visita ao Kremlin e à Igreja de São Dimitri 
ensanguentado. Destacamos a Igreja da Assunção (1628). 
Retorno a bordo. Na parte da tarde chegaremos a Mishkin, 
pequena localidadeda região de Yaroslav, que, na Rússia, 
é conhecida como a “cidade do ratinho”. Jantar a bordo e 
navegação para Yaroslavl. Programa de entretenimento.

DIA 5. YAROSLAVL 
Pensão completa a bordo. Desembarque e visita a esta 
antiga cidade russa localizada na confl uência dos rios 
Volga e Kotorosl. Visita inclusa à Igreja do profeta Elias (por 
fora), e ao Mosteiro da Transfi guração, uma das atrações 
mais interessantes da cidade. Retorno a bordo. Almoço 
e navegação para Goritsy. Tarde a bordo durante a qual 
podemos continuar a cultivar nossos conhecimentos de 
russo, jogar uma partida de bingo russo e participar da 
cerimônia do chá, desfrutando da cultura russa, do chá e de 
sua história. Jantar a bordo.

DIA 6. GORITZY 
Pensão completa a bordo. Almoço a bordo e chegada a 
Goritsy. Desembarque e visita à cidade. Sua maior atração 
turística é o Mosteiro de São Cirilo do Lago Branco, 
complexo arquitetônico pertencente às obras ilustres da 
arte russa, fundado no fi nal do século XIV, tornando-se um 
centro de peregrinação. Tarde de navegação.

DIA 7. ISLA DE KIZHI 
Pensão completa a bordo. Durante este dia navegaremos 
pelo grandioso lago Onega. Almoço a bordo e, em seguida, 
visita à ponte de comando da embarcação. Chegada 
a Kizhi. Desembarque e visita a pé pelos lugares mais 
emblemáticos. Kizhi tem um museu ao ar livre de arquitetura 
de madeira, declarado pela uNESCO como Patrimônio 
Mundial. Retorno a bordo. Navegação para Mandrogi.

DIA 8. MANDROGI 
Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã, 

receberemos algumas informações sobre Mandrogi. 
Chegada a Mandrogi no meio da manhã. Tempo livre para 
visitar os locais mais interessantes: Vilarejo tradicional russo: 
interior e exterior de suas típicas casas de madeira. Almoço/
churrasco russo “Shashlik”, ao ar livre. Retorno a bordo e 
saída para São Petersburgo. Tempo livre para descansar e 
preparar-se para o jantar com o capitão. Terminaremos o dia 
com dança e música ao vivo.

DIA 9. VALAAM
Pensão completa a bordo. Hoje chegaremos à região das 
ilhas de Valaam, que formam um arquipélago na parte norte 
do lago Ladoga. A maior ilha deste arquipélago é conhecida 
como Valaam, famosa por seu mosteiro que data do século 
XIV e por sua beleza natural. Passeio incluso pela ilha. 
Acomodação e noite a bordo.

DIA 10. SÃO PETERSBURGO  
Pensão completa a bordo. Café da manhã a bordo. 
Chegamos a São Petersburgo!!! uma das mais belas 
cidades do mundo. Desembarque para uma visita à 
cidade, conhecida como a Veneza do Norte por suas vias 

navegáveis. O centro da cidade é considerado Patrimônio da 
Humanidade pela uNESCO. Na parte da tarde, visita inclusa 
ao Museu Hermitage, um dos maiores do mundo. Retorno a 
bordo. Jantar e música ao vivo.
  
DIA 11. São Petersburgo (hotel)
Café da manhã a bordo e desembarque. Traslado da 
embarcação até nosso hotel no centro de São Petersburgo. 
Restante do dia livre para desfrutar da cidade como preferir. 
Acomodação.
(Primeiro dia de viagem para os passageiros com saídas 
15 e 17 de Agosto. Embarque diretamente no cruzeiro).

DIA 12. SÃO PETERSBURGO (hotel)
Café da manhã. Dia llivre à sua inteira disposição. 
Acomodação. 

DIA 13. SÃO PETERSBURGO-ESPANHA 
Café da manhã. No horário marcado traslado ao aeroporto. 
Fim da viagem e de nossos serviços.
(Primeiro dia de viagem para os passageiros com saídas 
13 e 15 de Agosto).

INCLuIDo 

•  Traslados aeroportohotel Moscou - porto - hotel São 
Petersburgo - aeroporto.

•  Acomodação em camarotes conforme categoria 
escolhida.

•  Estadia de 8 noites a bordo do MS Victoria, com 
pensão completa (primeiro dia: jantar e último: café 
da manhã).

•  Estadia de 2 noites em hotel de Moscou centro cidade, 
com acomodação e café da manhã (itinerário 13 dias). 1 
noite em hotel de Moscou para as saídas de 10 dias.

•  Estadia de 2 noites em hotel de São Petersburgo 
centro cidade, com acomodação e café da manhã 
(itinerário 13 dias).

•  Guias falando espanhol.
•  Coquetel e jantar com o capitão.
•  Carregadores: no embarque e desembarque.
•  Atividades de entretenimento a bordo.
•  Visitas inclusas em castelhano:
Moscou, Kremlin, uglich, Mishkin (apenas para as 
saídas de 5 agosto e 15 de agosto), Yaroslavl, Goritsy, 
Mosteiro de São Cirilo, Ilha de Kizhi, Museu Arquitetôni-
co, visita a Mandrogi com churrasco russo, visita à ilha de 
Valaam, São Petersburgo e Museu Hermitage

VISToS E NoTAS
Ver página 79.

PREçoS PoR PESSoA  camarote duplo em $

Saídas Deck
Inferior

Deck
Principal

Deck 
Superior

Deck 
Lanchas

Saída Itinerário 13 dias
Agosto    5 13* 15* 2.145 2.450 2.690 2.750
Saída Itinerário 11 dias
Agosto 7 15* 17* 1.640 1.930 2.160 2.220
NOTA IMPORTANTE: A saída de 7 de agosto será feita a bordo do MS GRIN 5*****.
Dias 1 a 11 conforme itinerário, mas com uma noite de hospedagem no hotel de Moscou e demais noites a bordo do navio. 
(*) Saída 13, 15 e 17 agosto: Itinerário invertido. Início São Petersburgo, fi nal Moscou
Itinerário 11 dias: 9 noites de cruzeiro + 1 noite de hotel em Moscou. Caso sejam reservados voos diretos da Iberia, a saída será 
feita um dia antes, com noite a bordo do avião.
A saída de 17 de Agosto será feita a bordo do MS GRIN 5*****.
Suplemento por cabine individual: 80%.
Desconto 3º passageiro em tripla: 10% para a terceira pessoa em deck inferior.

Itinerário nº 25
Moscou, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi Mandrogi, São Petersburgo

Descontos de venda antecipada
•    Reservas com 60 dias de antecedência

5% 
Para todas as datas de saída

•  outros descontos:
•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para novios.
•  5% de desconto pessoas com mais de 65 anos.

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combus-
tível. Os descontos não podem ser acumulados. Lugares limitados.
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  1. Regulamentação jurídica aplicável e aceitação das condições.
O contrato, cujo cumprimento é obrigatório para ambas as partes nos termos previstos no mesmo, é 
instituído pelas cláusulas contidas nas Condições Gerais publicadas neste folheto, que completam e 
ampliam a legislação específica aplicável sem infringi-la. É um contrato de “viagem combinada”, pois o 
mesmo inclui um conjunto de serviços previamente programado e oferecido por um preço global, ou 
elaborado a pedido do cliente também a um preço global. Considera-se efetivado, em virtude do art. 
1258 C.C., no momento em que a Agência entregue os vouchers e/ou as passagens corresponden-
tes aos serviços compreendidos na viagem, que constituem a formalização documental do mesmo. 
O ato de adquirir qualquer das viagens publicadas no presente folheto ou participar delas, origina a 
expressa aceitação por parte do consumidor de todas e cada uma das Condições Gerais, que se 
considerarão automaticamente incorporadas ao contrato, sem que seja necessário sua transcrição 
escrita individualizada no mesmo, salvo no que se refere à Lei 21/1995 de 6 de Julho e demais dispo-
sições concordantes das Comunidades Autônomas.
MuITO IMPORTANTE: Existe à disposição dos clientes o preceptivo CONTRATO DE VIAGEM COM-
BINADA, que deve ser solicitado na Agência de viagens por cuja mediação contratou sua viagem 
e que protege os direitos do consumidor. Se por qualquer razão não lhe for entregue devidamente 
preenchido, solicite sua formalização à Agência responsável para evitar uma eventual renúncia aos 
direitos reconhecidos na legislação turística.
As partes contratantes se submetem expressamente à jurisdição dos Tribunais da cidade corres-
pondente ao domicílio social do Organizador do presente contrato de Viagem Combinada para 
resolver todas suas diferenças.
A organização destas viagens foi realizada por Circuitos a Fondo, S.A., C.I.F. A/78939410 com domicílio na  
C/ Goya, 22, 7.ª andar - 28001 Madrid. C.I.C.M.A. 419.

2. Inscrições e reembolsos.
No ato da inscrição deve ser feito um depósito correspondente a 40% do valor total da viagem, e 
nenhuma reserva será garantida formalmente enquanto não se efetue dito depósito. Os 60% restantes 
devem ser pagos ao menos sete dias antes da data de saída, considerando-se a reserva anulada 
em caso contrário e aplicando-se nesta hipótese, as condições definidas no item que trata sobre 
anulações.
Os preços indicados neste folheto incluem impostos indiretos sobre o consumo quando aplicáveis, 
que ao haver sido calculados com base nas tarifas e câmbios de moeda vigentes na data de edição 
do folheto (1-1-16) que contém o programa oferta que originou este contrato de viagens combinadas 
e/ou seus opúsculos e ofertas que participam do mesmo, poderão ser revistos caso se produzam 
variações no custo dos transportes, incluindo o custo dos carburantes; nas taxas e impostos relativos 
a determinados serviços; e nos tipos de câmbio aplicados à viagem. Estas variações serão imputadas 
automaticamente ao consumidor salvo no caso em que se produza nos 20 dias anteriores à saída 
do usuário, o que obriga a Agência Intermediária a comunicar a variação ao consumidor, que poderá 
desistir da viagem, com direito ao reembolso de seus pagamentos.
Todos os reembolsos procedentes por qualquer motivo serão sempre formalizados através da Agên-
cia de Viagens onde foi feita al inscrição, sem que seja feita nenhuma devolução por serviços não 
utilizados voluntariamente pelo consumidor.

3. O preço da viagem combinada inclui:
1. Transporte de ida e volta quando este serviço estiver incluído no contrato.
2.  Alojamento e/ou pensão alimentícia no regime contratado em cada caso nos hotéis ou estabeleci-

mentos designados ou em outros similares em casos de substituição.
3. Taxas ou impostos dos estabelecimentos hoteleiros.
4.  Taxas de aeroporto e/o taxas de entrada e saída exceto quando indicadas como suplemento ou a 

pagar diretamente pelo consumidor.
5. Assistência técnica durante a viagem, quando este serviço estiver especificamente incluído.
6.  Todos os demais serviços e complementos especificados concretamente nos itinerários corres-

pondentes.
7. Impostos indiretos (I.V.A., I.G.I.C.) quando aplicáveis.
8.  Tudo que for detalhado de forma específica no folheto-oferta e/ou no contrato. Ao realizar a 

contratação da viagem combinada como conseqüência de ofertas especiais, de última hora ou 
equivalentes, a um preço diferente do expressado neste folheto, entende-se que os serviços com-
preendidos são unicamente os que se especificam detalhadamente na oferta, mesmo quando, a 
efeito de informação geral do destino, dita oferta faça referência a algum dos programas descritos 
neste folheto.

A única interpretação autêntica dos serviços compreendidos na viagem será a que oferece a Agência 
Organizadora, o que significa que o consumidor, em caso de dúvidas, deverá consultar a mesma an-
tes do início da viagem a fim de evitar posteriores reclamações. Como regra geral, deve-se seguir um 
critério estrito de literalidade, o que leva à conclusão de que tudo o que não estiver especificamente 
detalhado como compreendido no preço da viagem, não estará incluído no mesmo.

4. Nossos preços não incluem.
Vistos, certificados de vacinação, “extras” como cafés, vinhos, licores, águas minerais, dietas alimen-
tares especiais, lavar e passar roupa, serviços de hotel opcionais (mini-bar), etc. As excursões facul-
tativas não fazem parte do contrato; sua publicação no folheto tem caráter meramente informativo e 
o preço está expresso como “estimado”; por isso, no momento de sua contratação, podem ocorrer 
variações sobre seus custos que alterem o preço estimado. Estas excursões, dado a seu caráter 
opcional e não sujeito ao programa/oferta objeto do presente contrato de viagens combinadas, serão 
oferecidas ao consumidor com suas condições específicas e preço definitivo de forma independente, 
sem que se garanta sua possível realização até o momento da contratação das mesmas. Dentro 
do preço da viagem, não estão incluídas as gorjetas. No caso dos cruzeiros, a gorjeta perde sua 
voluntariedade. Essa quantidade, fixada antes do início do cruzeiro, tem como único destinatário o 
pessoal de serviço. Nos casos em que o café da manhã está incluído, considera-se sempre o “tipo 
continental”, salvo se indicado de outra forma. Os horários de vôos são estimativos, não formando 
parte do contrato, ao depender esta prestação de um terceiro fornecedor.

5. Hotéis.
A qualidade e o conteúdo dos serviços prestados pelo hotel serão determinados pela categoria 
turística oficial, sempre que houver, designada pelo órgão competente de seu país. Dada a vigente 
legislação a respeito que estabelece unicamente a existência de quartos individuais e duplos permitin-
do que em alguns desses últimos seja possível habilitar-se uma terceira cama, sempre se terá como 
certo que a utilização da terceira cama é feita com o conhecimento e consentimento das pessoas que 
ocupam o quarto. Esta tácita suposição deriva da circunstância certa de haverem sido advertidos pre-
viamente, assim como de constar refletido o quarto como triplo em todos os impressos de reserva e 
nos vouchers e/ou documentações definitivas da viagem. Igualmente no caso de quartos duplos para 
uso de até quatro pessoas, quando assim se especifique na oferta do programa/folheto. A maioria dos 
estabelecimentos de alojamento não dispõem de quartos para três ou quatro camas, salvo exceções 
como a Disneyland, em cujo caso prestam ditos serviços em quartos duplos com cama extra, incluí-
das até as de tipo turco, dobráveis ou em sofás-cama. O horário habitual para a entrada e saída nos 
hotéis está em função do primeiro e último serviço que o usuário vai utilizar. Como norma geral, os 
quartos poderão ser utilizados a partir das 14 horas do dia de chegada e deverão ser liberados antes 
das 12 horas do dia de saída.
Serviços Alimentares. Nos vôos cuja chegada ao ponto de destino se realize depois das 12,00 ho-
ras, o primeiro serviço do hotel (quando estiver incluído no programa-oferta) será o jantar. Igualmente, 
nos vôos cuja chegada ao ponto de destino se realize depois das 19,00 horas, o primeiro serviço do 
hotel será o alojamento.

6. Serviços Suplementares.
Quando os usuários solicitem, prévio pagamento correspondente, serviços suplementares que não 
possam ser confirmados definitivamente pela Agência Organizadora, e os mesmos não possam ser 
proporcionados, a Agência Organizadora não assumirá mais responsabilidade que a de reembolsar 
o valor pago por tais serviços, que o usuário receberá no final da viagem por intermédio da Agência 
Intermediária.

7. Bagagens.
Para todos os efeitos, no que se refere ao transporte terrestre, se entenderá que o usuário deve ter 
em seu poder a bagagem e demais objetos pessoais, qualquer que seja a parte do veículo em que es-
tejam colocados e, que se transporta por conta e risco do usuário, sem que a Agência Organizadora 
seja obrigada a responder pela perda, roubos, ou danos que a mesma possa sofrer durante a viagem 
por qualquer motivo, inclusive a manipulação em traslados hotel/aeroporto ou vice-versa, quando 
houver. Recomenda-se aos usuários que estejam presentes em todas as movimentações de carga e 
descarga das bagagens. E quanto ao transporte aéreo, marítimo ou fluvial da bagagem, aplicam-se as 
condições das companhias transportadoras, sendo o bilhete da passagem o único contrato vinculante 
entre as citadas companhias e o passageiro. No caso de dano ou extravio, recomenda-se apresentar, 
no ato, a imediata reclamação à Companhia de Transportes.

8. Condições econômicas especiais para crianças.
Dado a diversidade do tratamento dispensado às crianças, dependendo de sua idade, do fornecedor 
de serviços e da data da viagem, recomenda-se consultar sempre as condições especiais que exis-
tem e que em cada momento serão objeto de informação concreta e detalhada. Em geral, no que se 
refere ao alojamento, serão aplicáveis sempre que a criança compartilhe quarto com dois adultos.

9. Documentação.
Todos os usuários, sem exceção, deverão levar consigo toda a documentação pessoal e familiar 
correspondente regularizada; seja o passaporte ou documento de identidade., segundo as leis do 
país ou países visitados. Sempre que necessário, a obtenção de vistos, passaportes, certificados 
de vacinação, etc. será por conta dos mesmos. No caso de não ser aceita por alguma Autoridade 
a concessão de vistos, por causas particulares do usuário, ou ser negada sua entrada no país por 
falta dos requisitos exigidos, ou por problemas na documentação exigida, ou por não ser portador 
da mesma, a Agência Organizadora declina toda a responsabilidade por situações desse tipo, sendo 
por conta do consumidor qualquer gasto qaigine, aplicando-se nestas circunstâncias as condições e 
normas estabelecidas para os casos de anulação ou desistência voluntária de serviços. Lembramos 
igualmente a todos os usuários que devem assegurar-se, antes de iniciar a viagem, de cumprir com 
todas as normas e requisitos aplicáveis em matéria de vistos a fim de poder entrar sem problemas em 
todos os países que irão visitar.
O usuário poderá solicitar à Agência intermediária que lhe informe sobre a documentação específica 
necessária para a viagem escolhida, assim como o assessoramento sobre a assinatura facultativa de 
um contrato que cubra os gastos de cancelamento.

10. Anulações e cessões.
Em todo momento o usuário ou consumidor pode desistir dos serviços solicitados ou contratados, 
tendo direito à devolução das quantias pagas, tanto se tratando do preço total como do depósito 
previsto anteriormente, mas deverá indenizar à Agência nos casos indicados a seguir:
a) No caso de serviços avulsos: a totalidade dos gastos de gestão, mais gastos de anulação, caso se 
hajam produzido estes últimos.
b) No caso de viagens combinadas: gastos de anulação mais uma multa correspondente a 5% do 
total da viagem se a desistência ocorrer com mais de dez dias e menos de quinze de antecedência da 
data de início da viagem; ou 15% entre os dias 3 e 10 e 25% dentro das 48 horas anteriores à saída. 
A não apresentação na hora prevista da saída, acarretará a perda do direito de devolução de toda a 
quantia paga, salvo seja feito um acordo entre as partes em outro sentido.
c) Para cruzeiro no rio companhias de navegação giram taxas de cancelamento até 100% da taxa 
quando você cancelar a menos de sete dias antes da data de reserva, 10% ao longo de 30 dias, 50% 
entre trinta e quinze dias e 75% entre quatorze e seis dias.
A não apresentação na hora prevista de saída acarretará a perda total da quantia paga pela viagem, 
salvo motivo demonstrável de força maior.
As quantias que representam essas multas serão deduzidas do depósito efetuado.
No caso de que algum dos serviços contratados e anulados esteja submetido a condições especiais 
econômicas de contratação, tais como fretes de aviões ou embarcações, contratação de apartamen-
tos, tarifas especiais de avião (nas que se deverá pagar 100% do valor dos bilhetes já emitidos) ou 

Condições Gerais

82 Condições



alojamento, serviços prestados em determinados países, etc., os gastos de anulação por desistência 
se estabelecerão de acordo com suas condições específicas, segundo especificações do folheto que 
inclui o programa-oferta que originou este contrato de Viagem Combinada.
c) As excursões que forem contratadas originariamente como parte integrante da viagem combinada, 
assim como aquelas que o consumidor adquirir no destino, se regularão por suas condições especí-
ficas no que se refere aos gastos de anulação, compartilhando todas elas a multa de 100% de seu 
valor se o consumidor não se apresente às mesmas. As condições específicas, fixadas para os gastos 
de anulação, serão plenamente aplicáveis sem considerar se o cancelamento de produziu por motivos 
de força maior do consumidor. O consumidor da viagem combinada poderá ceder sua reserva a uma 
terceira pessoa sempre que comunique com 15 dias de antecedência à data do início da viagem.
O cessionário terá que possuir os mesmos requisitos do cedente, exigidos em caráter geral para a 
viagem combinada, e ambos responderão solidariamente perante a Agência de viagens, pelo paga-
mento da viagem e pelos gastos adicionais da cessão.
Quando pelo tipo de tarifa ou características próprias do meio de transporte a utilizar, ou quando as 
características dos serviços a realizar por prestadores terceiros impossibilitem totalmente a cessão, 
e assim estejam especificado no programa-oferta objeto do contrato desta viagem combinada, o 
organizador e vendedor final da mesma poderão obter a mencionada cessão.
SEGURO DE CANCELAMENTO. A contratação desta cobertura deverá realizar-se no momento da 
reserva da viagem escolhida, e pagar-se-á juntamente com o preço da viagem. Esta cobertura aplica-
se aos casos justificados de anulação em geral, até 8 dias antes da data de saída da viagem. Se o 
cancelamento se der dentro dos 8 dias corridos anteriores a viagem, é imprescindível para aplicar 
a cobertura, a apresentação dos documentos justificativos da anulação, causada por enfermidade, 
falecimento (certificados médicos e de internamento em clínicas, de óbito, etc.).

11. Alterações.
A Agência se compromete a facilitar a seus clientes a totalidade dos serviços contratados através dos 
programas-oferta contidos em seus folhetos, com as condições e características estipuladas. Ficará 
eximida desta obrigação quando ocorrerem impedimentos de força maior, ou seja, circunstâncias 
alheias a quem as invoca, anormais e imprevisíveis, cujas conseqüências não possam ser evitadas 
pese a toda a diligência empregada; ou causas suficientes, que englobam situações nas quais a 
Agência, apesar de atuar com a previsão e diligência devidas, não possa facilitar os serviços contrata-
dos por razões que não lhe sejam imputáveis, entendidas ambas segundo a legislação vigente.
Caso haja a impossibilidade de prestar algum serviço por parte da Agência organizadora, depois 
de efetivado o contrato, e antes da saída da viagem, o consumidor poderá optar pela rescisão do 
contrato sem multas, ou pela aceitação de um suplemento do contrato no qual se determine as mo-
dificações introduzidas e sua implicação no preço, devendo comunicar sua decisão à Agência num 
prazo de três dias. Não se poderá solicitar a indenização por descumprimento do contrato quando a 
impossibilidade seja motivada por causas justificadas ou de força maior, ou quando o usuário tenha 
aceitado a modificação do contrato mencionado anteriormente.
Se por qualquer motivo que não seja imputável ao consumidor, nem tenha sua justificativa em cau-
sas suficientes ou de força maior, a Agência organizadora cancelar a viagem combinada depois de 
formalizado o contrato e antes da data de saída, o consumidor terá direito a outra viagem combinada 
de qualidade equivalente ou superior, ou ao reembolso do total pago, nos termos estabelecidos no 
parágrafo anterior, devendo comunicar sua decisão à Agência num prazo de 3 dias. Não é possível 
solicitar a indenização por descumprimento do contrato quando o cancelamento do mesmo ocorra 
por causa justificada ou de força maior.
Caso não se cumpra uma parte importante dos serviços previstos, por causas justificadas ou de 
força maior, a Agência organizadora optará por outras soluções adequadas para a continuação da 
viagem combinada, sem nenhum custo supl. para o consumidor, e, se for o caso, devolverá a este 
último a diferença entre as prestações estabelecidas e as oferecidas. Se tais soluções forem inviáveis 
ou se o consumidor não as aceitar por razões objetivamente válidas, a Agência lhe proporcionará 
o regresso até o ponto de origem, através de um meio de transporte equivalente, devolvendo as 
quantidades que proporcionalmente lhe correspondam. Nestas situações o consumidor poderá exigir 
uma indenização por descumprimento do contrato à Agência organizadora. A indenização não será 
procedente caso estejam envolvidas causas suficientes ou de força maior. Não se realizarão reembol-
sos por serviços não utilizados voluntariamente pelo viajante. Qualquer impossibilidade de prestação 
dos serviços ou alteração dos elementos dos mesmos (incluídos no preço), manifestada pela Agência 
organizadora ao usuário antes da efetivação do contrato, não poderá justificar uma solicitação de 
indenização à Agência por parte do consumidor por descumprimento do contrato, posto que este 
ainda não se tornou efetivo, enquadrando-se citada modificação do programa-oferta dentro do 
processo natural de negociação do contrato. O serviço de traslado do aeroporto, porto ou estação 
ao hotel ou outro lugar previsto na viagem, encontra-se contratado como norma geral, até uma hora 
depois da hora de chegada oficial prevista do usuário aos mesmos. Sendo assim, se a chegada do 
usuário ocorrer depois deste prazo, mesmo por causas de força maior, o serviço de traslado poderá 
não ser prestado. Se os traslados/assistência do hotel-aeroporto ou vice-versa ou outros similares, 
incluídos na oferta, não forem cumpridos, fundamentalmente por causas alheias ao responsável pelo 
serviço e não imputáveis ao Organizador, será feito um reembolso unicamente pelo valor do trans-
porte alternativo utilizado pelo cliente, prévia apresentação do recibo ou fatura correspondente. Como 
condição para ter as saídas garantidas, a PANAVISION reserva-se o direito, se o número de passa-
geiros for inferior a 20, de realizar o circuito sem a assistência técnica do guia acompanhante. Neste 
caso, serão tomadas as providências necessárias, no caso de existir transporte em ônibus, para que 
o motorista seja um bom conhecedor do percurso, e segundo o caso desempenhe as funções de 
responsável pelo grupo. No caso de que alguma das saídas não garantidas não alcançar o mínimo 

de 20 inscrições, a viagem será anulada, devendo ser comunicado aos consumidores com um míni-
mo de 10 dias antes da saída. Para a prestação do restante de serviços não garantidos oferecidos, é 
necessário um mínimo de 20 pessoas.

12. Responsabilidades.
A Agência de Viagens Organizadora e a Agência vendedora final da viagem combinada responderão 
perante o consumidor, em função das obrigações que lhes correspondam por seu âmbito respectivo 
de gestão da viagem combinada, pelo correto cumprimento das obrigações derivadas do contrato, 
independentemente de que estas devam ser executadas por eles ou por outros prestadores de ser-
viços, e sem prejuízo do direito dos Organizadores e Intermediários a atuar contra ditos prestadores 
de serviços. A titulo informativo, o Organizador manifesta que assume as funções de organização e 
execução da viagem.
Quando o consumidor comprovar “in situ” a falta dos serviços contratados ou má execução dos 
mesmos, deverá comunicar imediatamente o fato ao prestador de serviços e à Agência Organizado-
ra, a fim de poder solucionar a situação imediatamente.
Caso o consumidor considere que as soluções arbitradas pela Agência Organizadora foram insatisfa-
tórias, poderá reclamar por escrito no prazo de 1 mês a partir da data de regresso da viagem perante 
a citada Agência Organizadora, que será apresentada através da Agência Intermediária que vendeu 
a viagem. Isso, sem prejuízo da possível interposição de qualquer outra reclamação que estime per-
tinente. O prazo de prescrição das ações derivadas dos direitos reconhecidos pela Lei 21/1995 será 
de dois anos, conforme estabelece o Artículo 13 de citada Lei.
Quanto ao limite de ressarcimento por danos corporais resultantes do descumprimento ou da má 
execução das prestações incluídas na viagem combinada, se baseará no que está disposto pelos 
Convênios Internacionais sobre a matéria. No que se refere aos danos que não sejan corporais, a 
indenização nunca poderá ser superior ao preço total da viagem inicialmente contratada. Em nenhum 
caso a Agência se responsabiliza pelos gastos de alojamento, manutenção, transportes e outros 
que se originem como conseqüência de atrasos em saídas ou regressos de meios de transporte por 
causas meteorológicas, técnicas, greves ou outras de força maior.
Quando a viagem for realizada em ônibus próprios ou alugados pela Agência Organizadora, em 
caso de acidente, seja qual for o país onde se produza, o consumidor se submete expressamente 
à legislação que regula os acidentes em estrada da nação em que o veículo se encontre registrado, 
podendo acionar, no que a danos pessoais se refere, o seguro do mesmo de acordo com o corres-
pondente quadro de indenizações previstas, e em virtude do qual tais indenizações seriam pagas aos 
interessados, beneficiários ou seus representantes legais no país de registro do veículo e precisamen-
te na moeda legal do mesmo.
Para um bom começo das viagens nas quais se utiliza o avião como meio de transporte, é conve-
niente apresentar-se no aeroporto no mínimo com uma hora e meia de antecedência do horário ofi-
cial de saída, e ajustar-se estritamente às recomendações específicas detalhadas na documentação 
informativa de viagem.
As companhias aéreas, marítimas e terrestres que intervenham na realização das viagens oferecidas 
neste folheto não se considerarão responsáveis de nenhum dos atos, omissões ou irregularidades 
que possam afetar ao viajante durante o tempo que permaneça fora dos respectivos meios de 
transporte. O contrato da passagem constituirá o único laço que une a companhia de transporte ao 
consumidor ou viajante.

13. Vigência.
A programação do presente folheto tem validade de 01-01 a 31-12-16 sendo vinculativa para a 
Agência Organizadora durante esse período. Não obstante, serão válidas as mudanças na citada 
informação quando se tenha comunicado ao consumidor antes da celebração do contrato; ou se 
tenham acordado modificações entre as partes contratantes.

Notas importantes sobre cruzeiros
–  As companhias navais cujos cruzeiros aqui oferecemos, advertem do necessário cumprimento 

das normas a bordo descrita nos avisos oficiais em vários idiomas.
–  Reservam-se o direito de fazer mudanças no itinerário, e/ou escalas programadas devido a 

quaisquer circustâncias técnicas de navegação, passagem por eclusas, névoa, etc, ou introduzir 
alguma mudança motivada no itinerário e/ou escalas programadas. Isto se aplica a todos os 
Cruzeiros de recreio aqui publicados, a suas paradas e/ou visitas.

–  Como regra geral nos Cruzeiros R.D.L. e V.R.C. não está permitido fumar nos camarotes e em 
outras zonas comuns fechadas, exceto nas mesas “ad hoc” do bar panorâmico e no solarium.

–  No restaurante, o lugar é determinado no primeiro dia, e esta ordem é mantida durante toda a 
travessia.

– Programa diário de atividades.
–  Qualquer serviço extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) pode ser pago em dinheiro ou mediante 

assinatura. Ao finalizar a travessia paga-se a fatura completa dos gastos pessoais para sua 
liquidação. 

– O transporte de animais fica excluído devido às especiais condições de espaço a bordo.
–  A navegação por estes rios está bem controlada tanto internamente na segurança a bordo, 

como externamente nos momentos de ancoragem, acesso ao cruzeiro (muitas vezes através de 
outros cruzeiros), horários e operação de eclusas, etc.

–  As gorjetas não estão incluídas, as companhias navais recomendam aprox. 6/10 euros por 
pessoa e dia. A gorjeta é recolhida em envelopes anônimos no último dia.

DATA DE EDIÇÃO: Madri, Janeiro 2016

Documentação para passageiros com nacionalidade espanhola: Itália: passaporte ou DNI em vigor / 
França: passaporte ou DNI em vigor / Benelux: passaporte ou DNI em vigor / Grã Bretanha: passapor-
te ou DNI em vigor / Alemanha: passaporte ou DNI em vigor / República Tcheca: passaporte em vigor 
/ Hungria: Passaporte em vigor / Áustria: passaporte ou DNI em vigor / Suíça: passaporte ou DNI em 
vigor. / Grécia: passaporte ou DNI em vigor / Polônia passaporte em vigor / Turquia passaporte em 
vigor e visto. • Os descontos não são acumuláveis, nem aplicáveis a programas especiais. • Nossas 
tarifas são válidas somente para os residentes das ilhas Canárias. • Os quartos triplos possuem duas 

camas, e uma cama extra que em muitos hotéis pode ser um sofá cama. • Todos os circuitos que 
pernoitam em Veneza, incluem no preço, além do traslado ao embarcadouro para a visita à cidade, 
o traslado até o embarcadouro também no dia de chegada depois do jantar e inclui uma estada em 
Veneza de aproximadamente uma hora e meia. • Para os circuitos que tenham incluído o serviço de 
carregadores, o mesmo será feito somente nas cidades onde se pernoita mais de uma noite. • Du-
rante períodos de feiras ou congressos o pernoite em algumas cidades será alterado e feito em outra 
cidade próxima em casos como: Colônia, Frankfurt, Milão, Genebra, Munique, etc.

NOTAS comuns a todos os cruzeiros
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