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8 días
DESDE

1.415€
ITINERÁRIO DO CRUZEIRO

Versão “A” (Cruzeiro Estr/Col)
Mai 21
Jun 04 18
Jul 02 16 30
Ago 13 27
Set 10 24
Out 08
Versão “B” (Cruzeiro Col/Estr)
May 14 28
Jun 11 25
Jul 09 23
Ago 06 20
Set 03 17
Out 01
SERVIÇOS INCLUIDOS NO CRUZEIRO
• Guia de bolso da rota e documentação.
• Bebida de boas vindas.
• Pensão completa a bordo (bebidas
não incluidas, com primeiro serviço jantar e último serviço café da
manhã).
• Gastronomia de alta qualidade com
seleção de menús diários (buffet).
• Atribuição de mesa no restaurante
(alguns jantares serão servidos.)
• Café e chá gratuitos depois das refeições.
• Guias acompanhantes , locais,
animação, tudo em Espanhol com
músico a bordo.
CARTÕES DE CRÉDITO
• Aceites a bordo, exceto para o pagamento de visitas opcionais
IDIOMA A BORDO
• Espanhol e multilingue
GORJETAS
• Não estão incluidas. A naviera aconselha dar 6/8 Eur por pessoa e dia
NOTAS IMPORTANTES
• As atividades e visitas indicadas
estão sujeitas a alterações dependendo do nivel do rio, condições
ambientais, etc. Os horários de
embarque e desembarque são
aproximados. O comandante pode
se ver obrigado a modificar o programa por motivos de segurança
não havendo assim motivo de reclamação.
• Consulte na página 307 fotos e
outros datos de interesse sobre o
barco M.S Swiss Pearl – 4* onde
será realizado o cruzeiro
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Cruzeiro fluvial pelo Reno
Romântico
(Barco M.S Swiss Pearl - 4*)
VERSÃO “A”
ESTRASBURGO/COLÔNIA
DÍA 01 (SEGUNDA) ESTRASBURGO
Cena a bordo
Embarque en el puerto fluvial a partir de
las 18.00h, en el barco “MS Swiss Pearl”.
Alojamiento a bordo.
DÍA 02 (TERÇA) ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo
Día libre con posibilidad de visitar opcionalmente Estrasburgo, capital de
Alsacia, donde podemos admirar su casco histórico presidido por su Catedral
y rodeado por los canales. Por la tarde
posibilidad de realizar una excursión
opcional a Alsacia. Copa de bienvenida
y presentación de la tripulación. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
DÍA 03 (QUARTA) SPIRA (SPEYER) –
HEIDELBERG – WORMS – MAGUNCIA
(MAINZ)
Pensión completa a bordo
Chegada a Spira de madrugada. Tiempo
libre. Visita opcional en autobús a Heidelberg sobre el rio Neckar (afluente),
con visita de esta Cidade caracterizada
por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su romántico puente
de piedra y ambiente animado de sus
calles peatonales (almuerzo o pic nic incluido). Tiempo libre . El autobús regresa directamente a la Cidade de Worms,
gran legado histórico medieval donde el

barco nos estará esperando. Visita a pie
y regreso al barco (en el caso de no efectuar esta visita se haría la navegación de
Spira a Worms) . Continuaremos el viaje
en barco hasta Maguncia. Alojamiento
a bordo.

mañana llegaremos a Cochem, “burgo”
medieval que al pie del majestuoso Castillo Imperial (Reichburg). Visita a pie y
tiempo libre. Regreso al barco para continuar hasta Linz. Alojamiento a bordo.
Navegación nocturna.

DÍA 04 (QUINTA) MAGUNCIA
(MAINZ) - RUDESHEIM
Pensión completa a bordo
Visita a pie de la Cidade de Maguncia. Regreso al barco y continuación de
nuestro viaje hasta Rudesheim. Chegada y visita a pie de la Cidade que
debe su fama al cultivo de la vid. Tiempo libre. Alojamiento a bordo.

DÍA 07 (DOMINGO) LINZ – BONN COLÔNIA
Pensión completa a bordo
Chegada a Linz de madrugada. A la hora
prevista visita a pie de esta típica Cidade medieval alemana con encanto.
Regreso al barco para continuar hasta Bonn. Visita a pie de la Cidade de
Beethoven y antigua capital federal de
Alemania. Continuación hasta Colônia.
Cena y fiesta de despedida. Alojamiento a bordo.

DÍA 05 (SEXTA) RUDESHEIM –
COBLENZA
Pensión completa a bordo
Disfrutaremos durante toda la mañana
del paisaje del Valle del Loreley, con sus
castillos en ambas riberas del Rhin, hasta nuestra Chegada a Coblenza. Visita a
pie de la también Cidade fundada por
los romanos, situada en la confluencia
de los ríos Mosela y Rhin. Tiempo libre.
Alojamiento a bordo.
DÍA 06 (SÁBADO) COBLENZA –
COCHEM
Pensión completa a bordo
Tomaremos la variante del río Mosela, que surca serpenteante entre altos
valles jalonados de viñedos. A media

DÍA 08 (SEGUNDA) COLÔNIA –
CIDADE DE ORIGEN
Desayuno a bordo
Desembarco a las 09.00 hrs. Visita a pie
de Colônia, cuarta Cidade más populosa
de Alemania y en la que destaca, entre
otras cosas, su imponente Catedral Gótica. Fin de nuestros servicios.

VERSÃO “B”
COLÔNIA/ESTRASBURGO
En este caso el itinerario del Cruzeiro
se realizará a la inversa. Veáse itinerario, fechas y horarios en los cuadros detallados.

Itinerario del crucero: Versão A – Estrasburgo/Colônia

Itinerario del crucero: Versão B – Colônia/Estrasburgo

Día
Segunda
Terça
Quarta
		
		
Quinta
		
Sexta
		
Sábado
		
Domingo
		
		
Segunda

Día
Segunda
Terça
		
Quarta
		
Quinta
Sexta
		
Sábado
		
Domingo
		
		
Segunda

Cidade
Estrasburgo
Estrasburgo
Spira
Worms
Maguncia
Maguncia
Rudesheim
Rudesheim
Coblenza
Coblenza
Cochem
Linz
Bonn
Colônia
Colônia

Chegada
Partida
Embarque 18.00
--20.30
05.00
13.00
16.00
19.00
22.00
----13.30
15.30
----09.30
14.00
----01.00
08.30
17.00
02.30
13.00
15.00
21.00
22.30
--Desembarque 09.00

Cidade
Colônia
Colônia
Bonn
Bonn
Linz
Cochem
Coblenza
Rudesheim
Rudesheim
Maguncia
Maguncia
Worms
Spira
Estrasburgo

Chegada

Partida
Embarque 18.00

--17.00
01.00
16.00
10.00
02.30
20.30
--15.30
--08.00
13.00

13.30
--13.00
24.00
18.00
13.30
--13.00
--03.00
08.30
21.00
Desembarque 09.00

Os itinerários e horários são aproximados e estão sujeitos a eventuais trocas por causas técnicas e/ou força maior.

EXTENSÕES PRÉ-PÓS CRUZEIRO
Existe a possibilidade de viajar num circuito por Europa antes ou depois
de seu cruzeiro, propômos as seguintes opções :
VERSÕES “A E B”
• PRE-CRUZEIRO. Podemos facilitar traslados desde o aeroporto de
Frankfurt até aos portos fluviais de Estrasburgo ou Colônia desde onde
começa o cruzeiro (embarque as 18h). Desta forma podemos tomar
qualquer circuito de nossa programação que finalize numa Segunda em
Frankfurt de dese aqui traslado de partida ao porto fluvial de acordo com a
versão escolhida (consultem preço traslado).
VERSÕES “A
• POST-CRUZEIRO. Se pode fazer se tomamos em primeiro lugar o
cruzeiro e depois o circuito com chegada a Colônia os Domingos. Será
facilitado as Segundas a primeira hora desde o porto até no hotel em
Frankfurt onde o circuito está alojado (consultem preços)
No caso de estar interessado em alguma destas opções, por favor consulte
preços e disponibilidade.

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS
VERSÃOS “A” Y “B”

Mai 14 / Oct 08
Mai 21, 28 / Oct 01
Jun 04, 11, 18 / Ago 13 / Set 03, 10
Jun 25 / Jul 09, 30 / Ago 27 / Set 17, 24
Jul 02, 16, 23
Ago 06, 20
Supl. Cabina doble uso single
Pacote bebidas “TI” (de 8h ate 24h) (liquido)
Pacote bebidas (almoços/jantares) (liquido)
Taxas porto e VAT Alemanha (liquido)

Cub.
Principal
“B2”
Em duplo
1.415
1.445
1.560
1.500
1.520
1.605

Cub.
Cub.
Principal Superior
“B1”
“A”
Em duplo Em duplo
1.500
1.685
1.530
1.710
1.650
1.830
1.585
1.765
1.605
1.785
1.690
1.870
+60%
267
123
90

DESCONTOS
• 3ª pessoa adulta em cabine tripla (3 camas baixas) 20% de desconto.
• Crianças de 2 a 12 anos: 50% de desconto em cabine tripla (beliche alta) partilhando
cabine com 2 adultos e/ou partilhando cabine dupla com 1 adulto.
• Crianças menores de 2 anos: Grátis! (partilhando cabine com 2 adultos);os bebês terão
berço (sujeito a disponibilidade), os que não utilizem berço deverão partilhar cama com
1 adulto.
• Os menores de 16 anos deverão ocupar cabine sempre acompanhados por um adulto
responsável.
*Promoções para lugares limitados, não acumuláveis a outras promoções nem descontos.
Todos os passageiros deverão realizar a reserva ao mesmo tempo e pertencer à mesma
reserva, não válido para reservas encadeadas ou com conexão.
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