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vegação de Spira a Worms) . Continua-
remos a viagem em barco até Magun-
cia. Alojamento a bordo. 

Dia 04 (Quinta) Maguncia (Mainz) - 
Rudesheim
Pensão completa a bordo
Visita a pé de Maguncia. Regresso ao 
barco e continuação da nossa viagem 
até Rudesheim. Chegada e visita a pé 
da cidade que deve sua fama ao culti-
vo da vide. Tempo livre. Alojamento a 
bordo.

Dia 05 (Sexta) Rudesheim - Coblenza
Pensão completa a bordo
Desfrutaremos durante toda a manhã 
da paisagem do Vale del Loreley, com 
seus castelos em ambas ribeiras do 
Reno, até à nossa chegada a Coblenza. 
Visita a pé da também cidade fundada 
pelos romanos, situada na confluência 
dos rios Mosela e Reno. Tempo livre. 
Alojamento a bordo.

Dia 06 (Sábado) Coblenza – Cochem 
- Linz
Pensão completa a bordo
Tomaremos a variante do rio Mosela, 
que passa serpenteante entre altos vales 
de vinhas. A meio da manhã chegare-
mos a Cochem, “burgo” medieval que 
perto do majestoso Castelo Imperial 
(Reichburg). Visita a pé e tempo livre. 
Regresso ao barco para continuar até 
Linz. Alojamento a bordo. Navegaçao 
noturna.

Dia 07 (Domingo) Linz – Bona - Co-
lônia
Pensão completa a bordo
Chegada a Linz e visita a pé de Linz, 
típica cidade medieval alemã com en-
canto. Regresso ao barco para continu-
ar até Bona. Visita a pé da cidade de 
Beethoven e antiga capital federal da 
Alemanha. Continuação até Colônia. 
Jantar e festa de despedida. Alojamen-
to a bordo.
 
Dia 08 (Segunda) Colônia – cidade de 
origem
Café da manhã a bordo
Desembarque às 9hrs. Visita a pé de 
Colônia, quarta cidade mais povoada 
da Alemanha e onde destacamos, entre 
outras cosas, sua imponente Catedral 
Gótica. Fim do nossos serviços

Versão “B” – Colônia/ Estrasburgo

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

Versão “A” – Estrasburgo/Colônia

Dia 01 (Segunda) Estrasburgo 
Jantar a bordo.
Embarque a partir das 18hrs no barco 
“MS Swiss Pearl” onde realizaremos o 
cruzeiro. Alojamento a bordo.

Dia 02 (Terça) Estrasburgo 
Pensão completa a bordo
Dia livre com possibilidade de visitar op-
cionalmente Estrasburgo, capital da Al-
sácia, onde podemos admirar sua zona 
histórica presidida por sua Catedral e ro-
deada pelos canais. Pela tarde excursão 
opcional a Alsacia. Bebida de boas vin-
das e apresentação da tripulação. Alo-
jamento a bordo. Navegaçao noturna. 

Dia 03 (Quarta) Spira (Speyer) – 
Heidelberg – Worms – Maguncia 
(Mainz)
Pensão completa a bordo
Partida de Spira e visita opcional em 
ônibus à cidade de Heidelberg sobre o 
rio Neckar (afluente), com visita desta 
cidade caraterizada por seu ambiente 
universitário, seu Castelo semi desmoro-
nado, sua romântica ponte de pedra e 
ambiente animado de suas ruas pedes-
tres (almoço ou pic nic incluido). Tempo 
livre. Regresso em ônibus à cidade de 
Worms, grande legado histórico medie-
val onde o barco nos estará esperando. 
Visita a pé e regresso ao barco (no caso 
de não efetuar esta visita fariamos a na-

Datas de inicio
Versão “A” (Cruzeiro Estr/Col)
Mai 22
Jun 05 19
Jul 03 17 31
Ago 14 28
Set 11 25
Out 09
Versão “B” (Cruzeiro Col/Estr)
Mai 15 29
Jun 12 26
Jul 10 24
Ago 07 21
Set 04 18
Out 02  

Cruzeiro fluvial pelo Reno 
Romântico
(Barco M.S Swiss Pearl - 4*)

Serviços incluidos no cruzeiro
• Guia de bolso da rota e documen-

tação
• Bebida de boas vindas
• Pensão completa a bordo (bebidas 

não incluidas, com primeiro ser-
viço jantar e último serviço café 
da manhã)

• Gastronomia de alta qualidade 
com seleção de menús diários (bu-
ffet)

• 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 pa-

gamento de visitas opcionais . 
Idioma a bordo
• Espanhol e multilingue
Gorjetas
• Não estão incluidas. A naviera acon-

selha dar 6/8 Eur por pessoa e dia

“Notas importantes”
• As atividades e visitas indicadas 

estão sujeitas a alterações depen-
dendo do nivel do rio, condições 
ambientais, etc. Os horários de em-
barque e desembarque são aproxi-
mados. O comandante pode se ver 
obrigado a modificar o programa 
por motivos de segurança não ha-
vendo assim motivo de reclamação.

• Consulte na página 301 fotos e 
outros datos de interesse sobre o 
barco M.S Swiss Pearl – 4* onde 
será realizado o cruzeiro 

8 días
DESDE

1.340€
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Itinerário do cruzeiro: Versão A – Estrasburgo/Colônia

Día Cidade Chegada Partida
Segunda Estrasburgo Embarque 18.00 
Terça Estrasburgo --- 20.30
Quarta Spira 05.00 13.00
  Worms 16.00 19.00
  Maguncia 22.00 ---
Quinta Maguncia --- 13.30
  Rudesheim 15.30 ---
Sexta Rudesheim --- 09.30
  Coblenza 14.00 --- 
Sábado Coblenza --- 01.00
  Cochem 08.30 17.00
Domingo Linz 02.30 13.00
  Bona 15.00 21.00
  Colônia 22.30 --- 
Segunda Colônia Desembarque 09.00 

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

Itinerário do cruzeiro: Versão B – Colônia/Estrasburgo 

Día Cidade Chegada Partida
Segunda Colônia Embarque 18.00 
Terça Colônia --- 13.30
  Bona 17.00 --- 
Quarta Bona 01.00 13.00
  Linz 16.00 24.00
Quinta Cochem 11.00 19.00
Sexta Coblenza 01.30 12.00
  Rudesheim 14.30 16.30
Sábado Rudesheim --- 13.00
  Maguncia 15.30 ---
Domingo Maguncia --- 03.00
  Worms 08.00 08.30
  Spira 13.00 21.00
Segunda Estrasburgo Desembarque 09.00 
 
 

Preços por pessoa em €uros
Cub. Principal

“B2”
Cub. Principal

“B1”
Cub. Superior

“A”

Versãos “A” e “B” Em duplo Em duplo Em duplo

Mai 15 1.395 1.480 1.705

Mai 22 1.415 1.500 1.730

Mai 29 1.495 1.575 1.810

Jun 05, 12, 19 / Set 04, 11 1.575 1.670 1.900

Jun 26 1.600 1.690 1.910

Jul 03, 10, 17, 24 1.470 1.565 1.780

Jul 31 / Ago 07 1.675 1.760 1.985

Ago 14 1.625 1.715 1.945

Ago 21 1.615 1.700 2.030

Ago 28 1.565 1.650 1.875

Set 18 1.510 1.610 1.830

Set 25 1.435 1.530 1.750

Oct 02 1.350 1.435 1.650

Oct 09 1.340 1.425 1.640

Supl. Cabina doble uso single +60%

Pacote bebidas “TI” (de 8h ate 24h) (liquido) 255

Pacote bebidas (almoços/jantares) (liquido) 115

Taxas porto e VAT Alemanha (liquido) 75

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 adul-
tos e/ou partilhando cabine dupla 
com 1 adulto.

• Crianças menores de 2 anos: 
Grátis! (partilhando cabine com 2 
adultos);os bebês terão berço (sujei-
to a disponibilidade), os que não uti-
lizem berço deverão partilhar cama 
com 1 adulto. 

• Os menores de 16 anos deverão 
ocupar cabine sempre acompanha-
dos por um adulto responsável. 

*Promoções para lugares limitados, 
não acumuláveis a outras pro-
moções nem descontos. Todos os 
passageiros deverão realizar a reser-
va ao mesmo tempo e pertencer à 
mesma reserva, não válido para re-
servas encadeadas ou com conexão. 

Extensões pré-pós cruzeiro
Existe a possibilidade de viajar num circuito por Europa antes ou depois de seu cruzeiro, propômos 
as seguintes opções

• Versãoes “A y B”: 
- PRÉ-Cruzeiro. Podemos facilitar traslados desde o aeroporto de Frankfurt até aos portos 

fluviais de Estrasburgo ou Colônia desde onde começa o cruzeiro de acordo com a versão 
escolhida (o horario varia entre as 14h e as 17h a confirmar). Desta forma podemos to-
mar qualquer circuito de nossa programação que finalize numa Segunda em Frankfurt. O 
traslado de partida incluído no circuito seria Hotel/ Apt Frankfurt e desde aquí ao porto 
(consultem preço traslado). 

- PÓS-Cruzeiro. Igualmente se pode fazer se tomamos em primeiro lugar o cruzeiro e depois o 
circuito. Seria facilitado o traslado desde os portos fluviais ao aeroporto de Frankfurt (consul-
tem preço) e desde o aeroporto de Frankfurt podem tomar vôo e se incorporarem a qualquer 
de nossos circuitos com começo à Segunda. Na segunda se facilitaria o traslado desde o porto 
fluvial ao aeroporto de Viena (consultem preços) e posteriormente  

 No caso de estar interessado em alguma destas opções, por favor consulte preços e 
disponibilidade.


