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8 días
DESDE

1.200€
ITINERÁRIO DO CRUZEIRO

Versão “A” (Cruzeiro Ams/Bru)
Mai 06 20
Jun 03 17
Jul 01 15 29
Ago 12 26
Set 09
Versão “B” (Cruzeiro Bru/Ams)
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

13
10
08
05
02

27
24
24
19

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 Switzerland II – 4*
onde será realizado o cruzeiro
308
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Cruzeiro fluvial pela Bélgica
e Holanda
(Barco M.S Switzerland II - 4*)
VERSÃO “A”
AMSTERDÃ/BRUXELAS
DIA 01 (DOMINGO) AMSTERDÃ
Jantar a bordo
Embarque a partir das 18hrs no navio
“MS Switzerland II” onde realizaremos
o cruzeiro. Tempo livre. Apresentação
da tripulação e bebida de boas vindas.
Jantar e alojamento a bordo.
DIA 02 (SEGUNDA) AMSTERDÃ
Pensão completa a bordo
Visita a pé de Amsterdã, também
conhecida como a Veneza do Norte
pelas centenas de pontes que têm seus
canais e as mansões que ainda restam
na cidade. Se trata de uma das cidades
favoritas para os viajeiros de todas as
idades, se definindo como dinâmica,
livre, divertida, moderna e, sobretudo
hospitaleira. Pela noite possibilidade
de realizar a excursão opcional de
Amsterdã pelos canais e bairro vermelho.
Alojamento a bordo.
DIA 03 (TERÇA) AMSTERDÃ – ROTTERDÃ
Pensão completa a bordo
Partida depois do meio dia. Após
o almoço possibilidade de realizar
opcionalmente uma excursão a Haya e
Delft. Navegação a Rotterdã cujo porto
é um dos mais importantes da Europa.
Esta cidade holandesa é também
conhecida por sua arquitetura moderna
onde se destacam as famosas Casas

Cúbicas. Pela tarde vista panorâmica
desde o barco. Pela noite passeio a
pé até às Casas Cúbicas. Regresso ao
barco. Alojamento a bordo.
DIA 04 (QUARTA) ROTTERDÃ MIDDELBURG
Pensão completa a bordo
Partida com direção a Middelburg, onde
poderemos desfrutar de uma manhã
preciosa de navegação com conversas
e atividades. Pela tarde visita a pé
de Middelburg, uma das cidades com
mais história e melhor conservadas da
Holanda, responsável pelo comércio da
companhia das Índias Orientais, situada
num dos estuários do mar do Norte.
Tempo livre. Alojamento a bordo.
DIA 05 (QUINTA) MIDDEELBUG (BRUJES) – GANTE
Pensão completa a bordo
Pela manhã navegação até Gante.
Possibilidade
de
realizar
uma
excursão opcional em ônibus a Brujes.
Continuação em ônibus a Gante e pela
tarde visita a pé de Gante (com traslado
em ônibus ao centro incluído), a capital
da Flandes Oriental conserva o maior
número de monumentos de toda a
Bélgica. Alojamento a bordo.
DIA 06 (SEXTA) AMBERES
Pensão completa a bordo
Nos encontramos no centro da cidade

de Amberes, sobre a escalada. Este porto
foi o mais importante do mundo no séc.
XV e onde se sucederam os conflitos
religiosos que separaram a Europa.
Conhecida também como o centro
mundial da indústria do diamante, conta
com uma infinidade de estabelecimentos
especializados onde se poderá adquirir
com todas as garantias. Visita a pé da
cidade. Tarde livre. Alojamento a bordo.
DIA 07 (SÁBADO) AMBERES - BRUXELAS
Pensão completa a bordo
Navegação noturna para chegarmos
bem cedo a Bruxelas, capital da
Bélgica, Visita panorâmica da cidade
destacando seu centro histôrico onde
encontramos o Grand Place, assim como
museus, jardins e uma infinidade de
restaurantes típicos onde desfrutaremos
de sua rica gastronomia, e que
aconselhamos não deixar de provar os
mexilhões e o chocolate. Tempo livre.
Jantar de gala e alojamento a bordo.
DIA 08 (DOMINGO) BRUXELAS
Café da manhã a bordo
Desembarque às 9hrs e fim dos nossos
servicios.

VERSÃO “B”
BRUXELAS/AMSTERDÃ

Neste caso o itinerário do cruzeiro se
realizará ao contrário. Veja itinerário,
datas e horários nos quadros detalhados.

Itinerário do cruzeiro: Versão A – Amsterdã/Bruxelas

Itinerário do cruzeiro: Versão B – Bruxelas/Amsterdã

Día
Domingo
Segunda
Terça
		
Quarta
		
Quinta
		
Sexta
		
Sábado
		
Domingo

Día
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
		
Quinta
		
Sexta
		
Sábado
Domingo

Cidade
Amsterdã
Amsterdã
Amsterdã
Rotterdã
Rotterdã
Middelburg
Middelburg
Gante
Gante
Amberes
Amberes
Bruxelas
Bruxelas

Chegada
Partida
Embarque 18.00
------12.30
20.00
----06.00
16.00
----07.00
14.00
---01.30
10.00
---03.00
09.00
--Desembarque 09.00

Cidade
Bruxelas
Bruxelas
Amberes
Gante
Middelburg
Middelburg
Rotterdã
Rotterdã
Amsterdã
Amsterdã
Amsterdã

Chegada
Partida
Embarque 18.00
--20.30
01.30
23.00
07.30
15.30
22.30
----12.30
22.30
----08.30
16.00
------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 :
VERSÃO “A” - CRUZEIRO AMSTERDÃ-BRUXELAS
• PRE-CRUZEIRO. Pode viajar em qualquer circuito que termine em
Amsterdã num DOMINGO (por exemplo “Paris, Londres + Ext.
Amsterdã”). O traslado de partida seria ao porto fluvial .
• POST-CRUZEIRO. Depois do cruzeiro pode viajar em qualquer circuito
que comece por Paris num DOMINGO . Só teriamos que reservar trem
Bruxelas- Paris (duração 1h25m) e desde aí começar qualquer programa
com inicio ao domingo em Paris
VERSÃO “B” - CRUZEIRO BRUXELAS-ÁMSTERDÃ.
• PRE-CRUZEIRO. Pode viajar em qualquer circuito que finalize em Paris
num DOMINGO (por exemplo “Normandia e Castelos do Loire” “Três
Capitais II” ,“Duas Capitais II”). No dia de partida de Paris seria reservado
um trem Paris-Bruxelas (duração 1h25m) e o traslado de chegada Apt/
Porto em Bruxelas.
• POST-CRUZEIRO. Depois do cruzeiro pode viajar em qualquer circuito
que comece por Paris num DOMINGO . Só teriamos que reservar trem
Amsterdã- Paris (duração 3h16m) e desde aí começar qualquer programa
com inicio ao domingo em Paris .
No caso de estar interessado em alguma destas opções, por favor consulte
preços e disponibilidade.

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

Mai 06, 13, 20, 27
Jun 03, 24 / Ago 26
Jun 10, 17 / Jul 01, 08, 15, 22 / Ago 12 / Set 02, 09
Jul 29
Ago 05, 19
Supl. Cabina dupla uso single
Pacote bebidas (almoços/jantares) (Liquido)
Pacote bebidas “TI” (de 8h a 24h) (Liquido)
Taxas portuarias (Liquido)

Cub.
Principal
“B2”
Em duplo
1.200
1.390
1.445
1.410
1.500

Cub.
Cub.
Principal Superior
“B1”
“A”
Em duplo Em duplo
1.285
1.435
1.475
1.625
1.530
1.680
1.500
1.650
1.585
1.735
+60%
123
267
45

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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