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Descrição:Descrição:Descrição:Descrição:    
CroisiEurope 2018 - Cruzeiro com 8 dias  
 
Visitando: AMSTERDÃ - KINDERDIJK - ROTTERDÃ - COLONIA - COBLENZA - RUDESHEIM - 
DUSSELDORF - ÁMSTERDÃ 
 
Roteiro: Roteiro: Roteiro: Roteiro:     
 
1º dia | AMESTERDÃ • KINDERDIJK 
Embarque a bordo as 18h00 em Amsterdam. 
Será servido um Cocktail de boas vindas e apresentação da tripulação. Depois do jantar, 
excursão opcional de barco pelos canais de Amsterdã. Navegação noturna ate Kinderdijk.  
 
2º dia | KINDERDIJK • ROTERDÃ • NIMÉGA 
Todas as refeições servidas a bordo. Pela manha, excursão opcional para visitar os 
moinhos de vento em Kinderdijk(1) a pé Tarde em navegação ate Nijmegen. Noite de 
entretenimento. 
 
3º dia | NIMÉGA • COLONIA 
Todas as refeições servidas a bordo. Tempo livre durante a manha em Nimega. Excursão 
opcional CLÁSSICA: Visita ao museu Kroller Muller(2), que alberga uma importante coleção 
de obras de Van Gogh. Excursão opcional ATIVA (reserva obrigatória na sua agencia de 
viagens, não se pode contratar a bordo): passeio em bicicleta pelo parque de Hoge Veluwe, 
com 5.500 hectares de bosque. Tarde de navegação ate Colônia. 
 
4º dia | COLÓNIA • COBLENÇA 
Todas as refeições servidas a bordo. Durante a manha, visita guiada opcional a Colônia. 
Tarde em navegação em direção a Coblenca com chegada prevista ao anoitecer. Noite 
livre.  
 
5º dia | COBLENÇA • RUDESHEIM• BOPPARD  
Todas as refeições servidas a bordo. De manhã, navegação pelo “vale do Reno romântico”. 
Passaremos em frente ao lendário Rochedo de Loreley. Em Rudesheim, tarde livre para 
conhecer a cidade. Excursão opcional CLÁSSICA: visita guiada pelas vinhas de Rudesheim 
em comboio turístico e visita ao museu de musica mecânica. Paragem em frente a 
histórica adega de Bassenheimer Hof, onde poderá efetuar uma degustação. Continuação 
com a visita do museu da musica mecânica. Excursão opcional ATIVA (reserva obrigatória 
na sua agencia de viagens, não se pode contratar a bordo): passeio pela vinha de 
Rudesheim. Encontro no centro de Rudesheim, ponto de partida dos teleféricos para 
chegar ao monumento de Niederwald, de onde poderá apreciar a impressionante vista 
sobre a cidade, vinhas e Reno. Continuação com a caminhada através das vinhas ate a 
abadia de Santa Hildegarda. Navegação ate Boppard. Pela noite, passeio pela cidade na 
companhia de uma tripulante de bordo. 



6º dia | BOPPARD • DUSSELDORF 
Todas as refeições servidas a bordo. Manha em navegação ate Dusseldorf. Excursão 
opcional ATIVA (reserva obrigatória na sua agencia de viagens, nao se pode contratar a 
bordo): depois de uma visita guiada pelo centro histórico de Dusseldorf, ira subir no 
ascensor de Rheimturm, que alcança em segundos uns impressionantes 174,5 metros de 
altura. Excursão opcional CLÁSSICA: visita guiada a pé por Dusseldorf (segundo o local 
onde o barco atraque ira ser preparado um transfer em ônibus, suplemento pago a bordo). 
 
7º dia | DUSSELDORF • AMESTERDÃ 
Todas as refeições servidas a bordo. Chegada a Amsterdam ao inicio da tarde. Excursão 
opcional CLÁSSICA: visita guiada de Amsterdam em ônibus. Paragem no moinho de De 
Gooyer, com uma envergadura de 26,6 metros. Depois ira visitar uma das numerosas 
oficinas de diamantes da cidade. Continuação de ônibus ate ao famoso mercado das 
flores. Excursão opcional ATIVA (reserva obrigatória na sua agencia de viagens, não se 
pode contratar a bordo): visita guiada a Amsterdam em bicicleta. Durante 3 horas e meia 
ira percorrer os canais e descobrir os locais mais insólitos. Noite de gala.  
 
8º dia | AMESTERDÃ 
Café da manhã a bordo. Desembarque as 09h00. Fim dos nossos serviços. 
 
Inclui: 

• Bebidas durante as refeições a bordo: 
           Agua, vinho, cerveja, refrigerantes e um café, assim como as bebidas no bar 
              (exceto champanhe e carta de vinhos). 

• Fone de ouvido durante as excursões 
• Pensão completa a bordo 
• Wifi gratuito a bordo 

• Cabine Externa  
• Climatizado, WC com Chuveiro, TV via Satélite, radio e cofre. 
• Todas as refeições desde o jantar do primeiro dia ate ao café da manha do ultimo  
• Assistencia a bordo 
• Cocktail de boas vindas 
• Noite de Gala 
• Taxas portuárias 

 
Não Inclui: 

• Bebidas presentes na carta dos vinhos, adquiridas durante as refeições, em 
excursões ou transferes, assim como o champanhe no bar. 

• Excursões opcionais 
• Transfers e voos não mencionados no itinerário 
 

VALORES EM EURO POR PESSOA EM CABINE DUPLA. 

Cruzeiro de 4 Cruzeiro de 4 Cruzeiro de 4 Cruzeiro de 4 ––––    Ancoras.Ancoras.Ancoras.Ancoras.    Ponte Principal Ponte Superior 
Suplemento 
Individual 

Abril 1 € 1.289 € 1.469 € 555 
    

Cruzeiro de 5Cruzeiro de 5Cruzeiro de 5Cruzeiro de 5    ––––    Ancoras.Ancoras.Ancoras.Ancoras.    
Ponte 
Principal 

Ponte 
Intermediaria 

Ponte 
Superior 

Suplemento 
Individual 

Maio 20 € 1.559 € 1.739 € 1.784 

€ 675 
Junho 7 

€ 1.489 € 1.669 € 1.714 
Julho 14,21 
Setembro 9 € 1.559 € 1.739 € 1.784 
    
    



Os preços incluem:          Os preços incluem:          Os preços incluem:          Os preços incluem:              
• Cruzeiro de 8 dias em regime de pensão completa;         
• Bebidas durante as refeições a bordo e no bar do navio;         
• Wi-Fi Gratuito a bordo;           
• Áudio guia (Fone de ouvidos)          
• Taxas portuárias           
• Noite de gala           

    
Os preços não incluemOs preços não incluemOs preços não incluemOs preços não incluem:         :         :         :             
• Excursões opcionais (reservadas e pagas a bordo);         
• Bebidas durante as excursões opcionais;          
• Despesas de caráter pessoal;          
• Taxas de serviço e Gratificações.          

 
• Notas:           
• Bebidas incluídas às refeições a bordo (água, vinho, cerveja, sucos de fruta e café) 

e servidas no bar (exceto champanhe e carta de vinhos); 
• Por motivos de segurança em navegação, a companhia e o comandante do navio 

reservam o direito de alterar o itinerário ou navio;      
• Passaporte com a validade de 6 meses 

 

Importante: 

Por razões de navegação e segurança dos passageiros, a companhia e o capitão têm o 
direito de modificar o itinerário previsto se necessário. 

CAMAROTES 
Todos os camarotes são exteriores, encontram‑se climatizados individualmente e dispõem 
de duchas, wc completo, radio televisão via satélite, secador e cofre. O barco não dispõe de 
berços nem camas extra. 
 
IDIOMA A BORDO 
Em todos os nossos cruzeiros os documentos escritos como menus, cartas de bebidas e 
outras informações diversas encontram‑se em espanhol. Nos nossos cruzeiros encontra 
também Saídas garantidas em espanhol.  
 
WI‑FI GRATUITO A BORDO 
Os navios de 4 ancoras tem serviço de Wi‑Fi apenas no salão‑bar. Nos navios de 5 
ancoras, (exceto no MS Seine Princess e no MS La Belle de Cadiz) a Wi‑Fi esta disponível 
em todo o navio. No MS La Belle de l’Adriatique a conexao e feita por cabo nos camarotes. 
Em qualquer caso, a conexão Wi‑Fi esta sujeita a cobertura das operadoras que oferecem 
o serviço, pelo que pode existir momentos durante a navegação que não exista cobertura 
e, assim, o serviço Wi‑Fi não se ira encontrar disponível.  
 
EXCELENTE GASTRONOMIA 
Desenhamos e planificamos cuidadosamente a nossa cozinha e menus. Cada refeição 
será uma agradável experiência de alta cozinha francesa. Os nossos chefs trabalharam em 
conjunto com estrelas Michelin, como e o caso de Alain Bohn que foi recentemente 
nomeado membro dos Mestres Cozinheiros de Franca. Esta desejada associação francesa, 
criada ha 50 anos, inclui apenas 250 chefs de todo o mundo.  
 
 
 



RESTAURANTE 
Cada dia ira começar por um impressionante café da manha buffet, no restaurante, onde 
estará incluído bolos, café, chá, sucos, pães, fruta fresca, iogurtes e marmelada. Também 
esta disponível uma seleção de produtos quentes como salsichas e ovos, entre outros. 
Apenas existe um turno de refeição ao jantar. O restaurante e suficientemente espaçoso 
para servir todos os passageiros de uma vez. O horário das refeições pode variar segundo 
o programa do dia mas em geral o almoço será servido perto das 13h00 e o jantar pelas 
19h30. No primeiro dia será atribuída uma mesa a cabine que servira para toda a viagem. 
O cardápio esta elaborado com especialidades locais preparadas diariamente com 
ingredientes frescos. Os passageiros que necessitarem de uma refeição especial, derivado 
a alergias ou intolerâncias alimentares, devem informar no momento da reserva. 
 
BEBIDAS A BORDO 
Estão incluídas as bebidas durante as refeições a bordo (agua, vinho, cerveja, sumo e um 
café) e no bar (exceto Champanhe e carta de vinhos). Para as bebidas que não estão 
incluídas, a sua aquisição será através de cartões internos no valor de 30€. Com o primeiro 
consumo, compra o cartão de consumo do qual será retirado o valor que vai consumindo. 
No final do cruzeiro, se ainda restar dinheiro no cartão de consumo, será reembolsado. Em 
cada itinerário são indicadas as bebidas que estão incluídas, assim como as que não 
estão.  
 
GRATIFICACOES VOLUNTARIAS 
Em todos os nossos cruzeiros (a exceção dos cruzeiros pelo Mekong) as gratificações são 
totalmente voluntarias e pagas a bordo ao finalizar o cruzeiro.  
 
NOTAS 
Em caso do aumento ou descida do nível da agua do rio ou de qualquer outro evento de 
forca maior, o comandante pode ser obrigado a modificar o programa por motivos de 
segurança sem que isto possa ser considerado motivo de reclamação. Os horários de 
navegação são retrativos e podem sofrer variações sem que isto possa ser motivo de 
reclamação. Documentação para cruzeiros na Europa: cidadãos de nacionalidade 
Brasileira, passaporte com no mínimo de 6 meses de validades. Para o resto das 
nacionalidades devera consultar as autoridades competentes.  

 


