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CRUZEIROS FLUVIAI S

¡¡Tempo de felicidade!!

érias. Uma palavra, mil promessas: descanso, aventura, relaxamento, 
novos amigos, e muito, muito mais. Sem dúvida, a melhor época do 

ano. A PANAVISIÓN oferece várias opções em um ambiente único. Com a 
gente, você aproveita seu tempo livre sem pressa, como preferir. 

Nosso programa oferece um amplo e diversificado leque de perspectivas. Num 
determinado trecho, você entra em contato com a natureza em seu estado mais 
puro, conhecendo o que há de mais belo e, no meandro seguinte, percorre o 
centro de uma animada metrópole. Para mais sensações, sinta todo o prazer 
de relaxar em nosso SPA ou participe de uma de nossas excursões e faça 
descobertas inesperadas.

Uma de nossas onze modernas e confortáveis embarcações será sua nova 
casa no decorrer da viagem. Nossa excelente tripulação vai assegurar que 
suas férias sejam acompanhadas de um serviço de primeira qualidade e uma 
cozinha requintada. O melhor de tudo isso é que, com nossa tarifa Premium 
tudo incluso, quase todos os serviços a bordo estão inclusos no preço.

Esperamos poder recebê-lo em breve a bordo e contar com sua presença para 
passar suas férias com a gente.

Atenciosamente,

Panavisión-Cruzeiro

F
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Diante da porta de sua cabine, um ligeiro nervosismo toma 
conta de você. Como será minha nova casa? Vou conseguir 
dormir bem? Vou me sentir confortável? Você abre a porta 

cautelosamente e se depara com um lugar bem iluminado e de 
dimensões generosas.

Os raios de sol iluminam o mobiliário moderno e a cama. "Vou me deitar 
só um pouco para experimentar." Nesse momento você percebe que se não 
sair imediatamente de sua "cama fluvial", ou "só um pouco" pode durar 
bastante tempo.

CABINES PARA SENTIR-SE 

Ben e Descansar

• Todas as cabinas são externas e quase todas têm varanda francesa
• Design elegante e materiais nobres
• Generosos 14,5 a 16,5 metros quadrados
• Equipamento de alta qualidade com TV de tela plana, secador de  

cabelos, cofre, ar condicionado  individual, banheiro com ducha…

CABINES PARA SENTIR-SE BEM E DESCANSAR:
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AQUA,  **** PLUS

NOSSOS NAVIOS no   RENO



NOSSOS NAVIOS no   RENO



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

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 Espaço exterior do Spa
12 Jacuzzi
13 Espaço para fitness
14 Área de relaxamento
15 Massagem-Beleza

16 Sauna
17 Recepção do Spa
18 Vestuario
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.
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As cabines 
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
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MS DUTCH MELODY, 4****

• Elevador grande e confortável

• Cabines confortáveis com banheiros modernos

• Magníficos restaurantes

• Áreas comuns acolhedores



• Elevador grande e confortável

• Cabines confortáveis com banheiros modernos

• Magníficos restaurantes

• Áreas comuns acolhedores
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Restaurante a bordo
Deixe-se mimar com a nossa oferta gastronómica, a 

refeições e jantares são servidos pela nossa excelente 

equipe de garçons. 

MS Dutch Melody 
Este navio elegante e acolhedor para 140 passageiros, tem 4 pavimentos e 70 cabines amplas, todas externas. Conta com um restau-

rante elegante, um lounge com seu próprio bar e um lounge panorâmico. Entre as comodidades de suas instalações destacamos o 

elevador, uma área fitness para manter a forma e uma biblioteca acolhedora localizada no convés Serenade.

Salão panorâmico
Aprecie as excelentes vistas do Reno das mais amplas janelas do 

nosso salão panorâmico.

Instalações e serviços
... navio exclusivo Ms Dutch Melody
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Suas cabines
• Todas as cabines são externas
• Deck prelúdio: cabine com pequena janela
• Deck Sonata e Cantata com janela panorâmica
• Deck Serenade com varanda francesa.
• Equipamento de cabine: com cofre, banheiro com 

chuveiro, secador de cabelo, ar condicionado individual, 
TV e telefone.
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Decks e cabines 
Com grande varanda francesa, 2 camas, ar condicionado, TV ...

A   41 cabines 

Deck Sonata - Cantata

14 m2 Deck intermediária

S   14 cabines 

Deck Prelúdio

14 m2 Deck inferior

C   15 cabines

Deck Serenade

14 m2 Deck superior

Instalações comuns do  
Ms Dutch Melody
Passageiros: 140
Comprimento: 110 m
Largura: 11,4 m
Velocidade:  22 km/h
Tração:  4 x
Bandeira:  holandesa
Ano de construção:  1999.
Remodelação 2018
Elevador entre os decks Serenade, Sonata e Cantata.
Área de fitness, Livraria

DECK SERENADE

DECK PRELUDE

DECK SONATA

DECK SERENADE

DECK SONATA

DECK PRELUDE

DECK CANTATA

DECK CANTATA
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O MELHOR DO RENO

DIA Cidades

1 BRASIL-AMSTERDÃ (Holanda)  –  – 
 Noite a bordo

2   AMSTERDÃ (Holanda) (1) 
  (1) Transfer para o hotel. Tempo livre. Hospedagem.

 Início do cruzeiro  chegada saída

 3 AMSTERDÃ (Holanda) – – 
 Café da manhã. Traslado para o porto 
 Embarque 
 Canais e bairro vermelho (opcional

 4 AMSTERDÃ (Países Baixos)  –  15.00 
 Tour panorâmico de Amsterdã

 5  COLÔNIA (Alemanha)  13,00  – 
 Tour panorâmico da cidade

 6  COLÔNIA (Alemanha)  –  06.00 
 COBLENZA (Alemanha)  14,00  – 
 Visita de Koblenz

 7 COBLENZA (Alemanha)  –  06.00 
 RUDESHEIM (Alemanha)  13,00  – 
 Visita de Rudesheim

 8 RUDESHEIM (Alemanha)  – 05.00 
 MANNHEIM  13,00 17,00

 9 ESTRASBURGO (França)  09.00  – 
 Tour panorâmico da cidade 
 Baden-Baden (opcional)

10 ESTRASBURGO (França)  – – 
 Desembarque e traslado ao aeroporto.

Ámsterdam

Colonia

Coblenza

Rudesheim
Mannheim

Breisach

Speyer

Maguncia

Basilea

Estrasburgo

Loreley

IJSSELMEER

BÉLGICA

M
AR 

DEL
 

NORT
E

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIA
HOLANDA

O melhor do Reno, de Amsterdã a Estrasburgo
Excelente relação custo benefício 

10 dias  a partir de  1.765 $

Navio DUTCH MELODY  4****                              
FLETADO EN

EXCLUSIVA
"NOVIDADE": navio muito  

confortável com amplo elevador!

(1) O itinerário para o melhor do Reno II com a noite antes do cruzeiro 
zero em Estrasburgo.
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O melhor do Reno, de Amsterdã a Estrasburgo
Excelente relação custo benefício 

DIA 1. BRASIL - AMSTERDÃ
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Amsterdã. Noite a bordo.

DIA 2. AMSTERDÃ
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 3. AMSTERDÃ
Traslado ao porto para Embarque no exclusivo 
cruzeiro DUTCH MELODDY.Hospedagem. Tempo 
livre. Taça e Jantar de boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 4. AMSTERDÃ
Pensão completa a bordo. Pela manhã estaremos 
atracados no porto de Amsterdã. Depois do café da 
manhã, vamos começar a nossa visita incluída para a 
cidade de Amesterdã. A coisa mais maravilhosa sobre 
Amsterdã é o charme pessoal com o qual combina 
todas as vantagens de uma cidade grande com 
atrativos de uma aldeia histórica que a caracterizam. 
Sem dúvida, se destacam os canais e a fachada 
antiga, uma das mais extensos e melhor preservada 
na Europa; Praça Dam, em pleno o centro de 
Amesterdã, cercado por edifícios do Séculos XVI e 
XVII; o bairro judeu; a Casa de Rembrandt, convertido 
em museu, onde se expõe uma extensa coleção 
de gravuras do pintor (incluindo quatro placas) e 
várias fotos do professor, de seus alunos e de alguns 
pintores contemporâneos; e a Sinagoga Portuguesa 
e o Mercado de flores Singel. Retorno para o navio 
para o almoço. Navegação à tarde em direção à 
Colônia. Jantar e hospedagem a bordo.

DIA 5. COLÔNIA 
Pensão completa a bordo. Quando você acordar 
nós estaremos velejando. Às 13:00 estaremos 
ancorado em Colônia. Depois do almoço você 
pode fazer uma visita incluída a pé pela cidade. A 
antiguidade da cidade permitiu-lhe manter uma 
esplêndida coleção de igrejas românicas, com 12 
templos deste estilo espalhados pela cidade, uma jóia 
autêntica da Alemanha e de toda a Europa. Uma das 
atrações mais importantes para ver em Colônia é a 
Catedral de San Pedro e Santa María. Admirar suas 
impressionantes torres, que se elevam até 157 metros 
de altura, o que tornou o templo edifício mais alto da 
Europa há séculos. Esta catedral é a obra-prima do 
gótico alemão, com um maravilhoso refinamento nos 
ornamentos e seu espetacular vitral. Jantar e noite a 
bordo. 

DIA 6. COBLENÇA 
Pensão completa a bordo. Manhã de navegação para 
apreciar as paisagens do Reno. Chegada e visita a pé 
incluída de Koblenz, cidade onde o Reno converge e o 
Moselle, bem no chamado canto alemão. Tempo livre. 
Opcionalmente, podemos subir a Fortaleza de Koblenz 
da qual vamos desfrutar vistas magníficas da cidade e 
da união dos dois rios. Jantar e noite a bordo.

DIA 7. ROCHENDO LORELEY - RUDESHEIM
Pensão completa a bordo. Manhã de navegação por 
uma das mais belas passagens do Reno. Poderemos 
admirar a famosa rocha “Loreley” ou “Sirena del 
Rhin” uma enorme rocha sólida que aparece na 
margem à direita do rio; nesta parte, o Reno forma 
um “S” perfeito, estreita e corre entre montanhas 

de 130 mts de altura mostrando-nos em ambos os 
lados suas atrações “Castelos fortaleza”. Às 13:00 
chegamos a Rudesheim, alegre e movimentada 
capital do vinho. Visita de a cidade com o nosso guia. 
Noite a bordo.

DIA 8. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensão completa a bordo. Às 13:00 chegaremos para 
Mannheim, uma cidade localizada na foz dos rios 
Reno e Neckar e que tem o segundo porto fluvial da 
Alemanha. Tempo livre para aproveitar. Depois do 
almoço sugerimos que você faça opcionalmente a 
visita de Heidelberg, uma das cidades mais bonitas 
da Alemanha, caracterizada por seu ambiente 
universitário, sua romântica ponte de pedra e ruas 
animadas e, claro, a seu famoso castelo. Retorno ao 
navio e navegação para o Estrasburgo. Jantar e noite  
a bordo.

DIA 9. ESTRASBURGO
Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã 
começaremos a visita incluída de Estrasburgo, bela 
cidade, cuja centro histórico foi declarado patrimônio 
da humanidade pela UNESCO. Estrasburgo retém 
charme de ser uma cidade adaptada ao homem, fácil 
para ir, com belos edifícios, cantos românticos becos 
estreitos com belas casas adornadas com madeira 
entalhada. Se desejar, participe opcionalmente de uma 
excursão a Baden-Baden (50 km), uma das “Cidades 
termais” mais emblemáticas da Alemanha. Noite a 
bordo.

DIA 10. ESTRASBURGO - BRASIL
Buffet de café da manhã no barco. No horário 
indicado, traslados para o aeroporto. Fim da viagem e 
de nossos serviços.

INCLUI

•  Cruzeiro MS DUTCH Melody, pensão completa a 
bordo, café da manhã, almoço e jantar.

•  Pensão completa “Plus”:  café y te diario. Snack de 
media Noite: dependiendo del programa del DIA.

•  Alojamento em cabines duplas com 2 camas e ban-
heiro.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•  Jantar do capitão.

•  Excursões em espanhol: 
Panorâmica de Amesterdã, Colônia com degustação de 
cerveja, Rudesheim Koblenz e Estrasburgo..

•  Navio fretado exclusivamente pela Panavisión  
Cruzeiros

Descontos de venda antecipada

•    Reservas com 60 dias de antecedência

 8%  Datas com quadro    
reservando 60 dias antes da partida

 5%  Restante de datas,  
reservando 60 dias antes da partida

•  Outros descontos::

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 

anos 

Este desconto não acumulado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados

Itinerario nº 1: 
Ámsterdã, Colônia, Coblença, Rochendo Loreley, Mannheim, Rudesheim, Estrasburgo 

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo em $ USA

Salidas
Cabine S Cabine A Cabine C

Deck Prelude Deck Cantata Deck Serenade

Maio  16        23*     30 1.765 1.940 1.975

Junho    6*      13 1.775 1.955 1.995

Junho  20*      27   1.770 1.945 1.985

Julho    4*      11       25 1.770 1.945 1.985

Julho  18*       1.775 1.955 1.995

Agosto    1*      15* 1.775 1.955 1.995

Agosto    8        22       29* 1.770 1.945 1.985

Septembro    5      1.770 1.945 1.985

Septembro  12*      1.770 1.945 1.985

Taxas portuárias: $ 150 neto
Não há cabines individuais. Se utiliza duplo como single, o suplemento é de 80%.
(*) Datas operam itinerário reverso. Começa em Estrasburgo e termine em Amsterdã.

NOTAS
O preço não inclui: taxas portuárias e aeroportuárias, gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa por dia), telefone e outras despesas não espe-
cíficas como incluído no itinerário.

No caso de uma inundação ou uma diminuição no rio ou qualquer outro evento que impeça o desenvolvimento normal do itinerário, por 
razões de segurança, a companhia de navegação pode modificar o programa e a rota mesmo para executar alguma parte dela por estra-
da, constituindo essa possibilidade é uma condição assumida pelo cliente ao contratar a viagem. Os horários indicados são aproximados.



Navio  A-ROSA AQUA...                      de AMSTERDÃ à BASILÉIA

Grande Cruzeiro pelo Reno I
Amsterdã, Colônia, Rudesheim, Coblença, Estrasburgo,  
Basiléia...

10 dias  a partir de 2.045 $

(1) Por reserva antes de 31 de Janeiro de 2018

FRETADO EM

EXCLUSIVO

GRANDE CRUZEIRO PELO RENO I

Dia Cidade
1 BRASIL-AMSTERDÃ (Holanda)  –  – 
 Noite a bordo

2   AMSTERDÃ (Holanda) (1) 
  (1) Transfer para o hotel. Tempo livre. Hospedagem.

 Inicio cruzeiro chegada saída

 3 AMSTERDÃ (Holanda) – – 
 Café da manhã. Traslado ao porto 
 Embarque 
 Canais e Bairro da Luz Vermelha (opcional)
 4 AMSTERDÃ (Holanda) –  13.00 
 Visita panorâmica de Amsterdã
 5 COLÔNIA (Alemanha) 14.00  23.00 
 Visita panorâmica de Colônia
 6 COBLENÇA (Alemanha) 08.00  12.00 
 Visita panorâmica de Cobleza 
 Rochedo Loreley 
 RUDESHEIM 20.00 – 
 Visita panorâmica
 7 RUDESHEIM (Alemanha) – 02.00 
 MANNHEIM 10.30 14.00 
 Visita de Heidelberg (opcional)
  SPEYER (Alemanha) 18.30 19.00
 8 ESTRASBURGO (Kehl Alemanha) 09.00  – 
 Visita panorâmica da cidade 
 Baden-Baden (opcional)
 9 ESTRASBURGO (Kehl Alemanha) –  01.00
  BREISACH (Alemanha) 09.00  19.00 
 Visita de Colmar (opcional) 
 Visita de Friburgo (opcional)
10 BASILÉIA (Suiça) 06.00 
 Desembarque. Traslado ao aeroporto.

Assistência  
a bordo e visitas  

turísticas em 
“espanhol”
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DIA 1. BRASIL - AMSTERDÃ
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Amsterdã. Noite a bordo.

DIA 2. AMSTERDÃ
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 3. AMSTERDÃ
Apresentação no porto de Amsterdã, onde estará 
atracado o A-ROSA AQUA. Check in e acomodação no 
navio, tempo livre. Coquetel de boas-vindas e jantar. 
Noite a bordo.

DIA 4. AMSTERDÃ 
Pensão completa a bordo. De manhã o navio A-ROSA 
AQUA estará atracado no porto de Amsterdã. Depois 
do café da manhã, começaremos nossa visita incluída 
à cidade de Amsterdã. Certamente incluem os canais, 
a cidade velha e a Praça Dam, em pleno centro de 
Amsterdã, rodeado de edifícios dos séculos XVI e XVII, 
entre os quais se destacam a Câmara Municipal, o 
Bairro Judeu ... Retorno ao navio para o almoço. Tarde 
de navegação para Colônia. Jantar e entretenimento 
a bordo.

DIA 5. COLÔNIA
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, nós 
estaremos navegando. Às 14:00 estaremos atracados 
em Colônia. Depois do almoço, você pode fazer uma 
visita incluída a pé pela cidade. Nós vamos passar pela 
parte histórica, onde se encontra os monumentos da 
época dos romanos e igrejas medievais. Vamos visitar 
a Catedral em estilo gótico, considerado uma das 
maiores da Europa. No final da visita, vamos provar 
um copo da cerveja típica de Colónia “Kolsh”. Jantar a 
bordo. Noite de navegação.

DIA 6. COBLENÇA-ROCHEDO LORELEY-
RUDESHEIM
Quando você acordar, nós estaremos atracados em 
uma das cidades mais emblemáticas da Alemanha. 
Depois um esplêndido buffet de café da manhã, uma 
visita será feita a pé incluída a partir de Coblença, 
cidade onde convergem o Reno e o Mosela, bem no 
chamado esquina alemã. Tempo livre. Almoço buffet. 
Pela tarde, nós vamos navegar através de uma das 
mais belas passagens de Reno. Podemos admirar a 
famosa rocha “Loreley” ou “Sereia do Reno “uma 
enorme rocha sólida que aparece na margem direita 
do rio. Nessa parte, o Reno forma um perfeito “S”, 
estreita e corre entre montanhas de 130 m de altura 
nos mostrando lados seus atrativos “castelos fortaleza”. 
Às 20:00, chegaremos a Rudesheim, animada e 
movimentada, a capital do vinho. Visita à cidade. Noite 
à bordo.

DIA 7. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã 
chegaremos em Mannheim, uma cidade localizada 
na foz do Rios Reno e Neckar e que tem o segundo 
principal porto fluvial da Alemanha. Tempo livre para 
aproveitar a sua vontade. Depois do almoço, sugerimos 
que você faça, opcionalmente, a visita de Heidelberg, 
uma das cidades mais bonitas da Alemanha, 
caracterizado por seu ambiente universitário, sua 
romântica ponte de pedra, ruas animadas e, claro, o 
seu famoso castelo. De Heidelberg iremos para Speyer, 

onde nos espera atracado o navio AQUA A-Rosa. Jantar 
e noite a bordo.

DIA 8. ESTRASBURGO (KHEL) -BADEN-BADEN
Pensão completa a bordo. Quando você acorda 
estaremos ancorados em Kehl, de onde vamos fazer 
a visita incluída à Estrasburgo, linda cidade, cujo 
centro histórico foi declarado Património Mundial pela 
UNESCO. Estrasburgo mantém o charme de ser uma 
cidade feito sob medida para o homem, fácil de andar, 
com belos edifícios, românticos becos estreitos, e com 
belas casas adornadas com madeira esculpida. É um 
autêntico prazer caminhar pelo centro histórico. Se 
desejar, opcionalmente você pode fazer uma excursão 
para Baden-Baden (50 km), uma das “cidades termais” 
mais emblemático da Alemanha. Noite a bordo.

DIA 9. BREISACH: FRIBURGO E COLMAR
Pensão completa a bordo. Hoje nós temos um dia 
inteiro livre pela frente. Nós iremos, opcionalmente, 
visitar Freiburg, capital de uma das mais belas regiões 
da Europa (Floresta Negra). Retorno ao navio para o 
almoço. Pela tarde, visita opcional à Colmar (capital 
da Alsácia). Em Colmar, vamos visitar a interessante e 
atraente parte histórica. Retorno ao navio. Tempo livre 
para passear em Breisach até a hora de partir. Jantar e 
noite a bordo.

DIA 10. BASEL
Buffet de café da manhã. Desembarque e fim da 
viagem e de nossos serviços.

INCLUIDO 

•   Cruzeiro A-ROSA AQUA: pensão completa a bordo. 
Café da manhã, almoço e jantar em excelentes 
buffets. 
Água mineral incluída.

•   Pensão completa “Plus”: Snack ao meio-dia no dia 
do embarque. Durante a estadia no navio, oferecemos 
às 15:00 horas, café e chá acompanhado de bolos. 
Água mineral na cabine: 1 garrafa por pessoa na 
chegada.

•   Acomodação em cabines duplas com 2 camas e 
banheiro.

• Maleteiros: para embarque e desembarque.

• Assistência permanente a bordo em espanhol.

•   Visitas incluídas em espanhol: 
Amsterdã panorâmico. 
Colônia panorâmica com degustação de cerveja. 
Rudesheim panorâmico (itinerário de Reno I). 
Mainz panorâmica (itinerário Reno II). 
Cobertura Panorâmica. 
Estrasburgo panorâmico.

• Barco fretado exclusivamente pela Panavisión 
Cruzeiros.

n Bebidas Premium 315 $
n Bebidas Clasic 190 $

Itinerário nº 2
Amesterdã, Colônia, Coblença, Loreley Rock, Mannheim, Rudesheim, Estrasburgo, Breisach, Basiléia 

NOTAS
O preço não inclui: taxas portuárias e aeroportuárias, gorjetas (en-
tre 5 e 8 euros por pessoa por dia), telefone e outras despesas não 
específicas como incluído no itinerário.

No caso de uma inundação ou uma diminuição no rio ou qualquer 
outro evento que impeça o desenvolvimento normal do itinerário, 
por razões de segurança, a companhia de navegação pode mo-
dificar o programa e a rota mesmo para executar alguma parte 
dela por estrada, constituindo essa possibilidade é uma condição 
assumida pelo cliente ao contratar a viagem. Os horários indicados 
são aproximados.

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo em $ USA

Salidas
Cabine S Cabine A Cabine C Cabine D

Exterior doble Exterior doble con varanda con varanda

Julho  4 2.225 2.245 2.530 2.585

Julho  11* 2.215 2.045 2.520 2.575

Julho 18 2.230 2.255 2.540 2.595

Julho   25* 2.225 2.245 2.530 2.585

Agosto  1 2.230 2.255 2.540 2.595

Agosto   8* 2.225 2.245 2.530 2.585

Impuestos y tasas de puerto:  150 $ 
Crianças livres  (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis na categoria S. De 2 a 12 anos incluído, compartil-
hando cabine com desconto de 20% para adultos. Não há cabines individuais. O duplo deve ser usado como uso single, o 
suplemento é 80%.
Desconto de cabine tripla: 10% por pessoa no preço da cabine S..
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Descontos de venda antecipada

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com quadro    
reservando 60 dias antes da partida

 5%  Restante de datas,  
reservando 60 dias antes da partida

•  Outros descontos::

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 

anos 

Este desconto não acumulado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados



RIVA,     **** PLUS

DONNA,**** PLUS

NOSSOS NAVIOS no   DANÚBIO



NOSSOS NAVIOS no   DANÚBIO
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Os decks dos nossos navios
…são idênticos para os dois barcos

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

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

Instalações comuns
A-ROSA DONNA 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.
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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

D   6 cabinas 
2 camas exterior  
16,5 m2, Puente 3

S   4 cabines 
2 camas, externa 
14,5 m2, Deck 1

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



10 dias    a partir de 2.220 $Danúbio Clássico 
Viena, Esztergom, Budapeste, Bratislava, Vale do Danubio...

DANÚBIO CLÁSSICO

Dia Cidades

  1 BRASIL-MUNIQUE (Alemanha) –  – 
 Noite a bordo 

  2  MUNIQUE (Alemanha)    
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída

  3 ENGEHARTSZELL (Áustria)  –  – 
 Transferência para o porto e embarque

  4  VIENA (Áustria)     
 À tarde visita à cidade. À noite concerto  
 de música de Mozart e Strauss (opcional).

  5  VIENA (Áustria)  –  17.00 
 Visita a Viena Artística (opcional).

  6 ESZTERGOM (Hungria)  12.00  – 
 Visita a Curva do Danúbio 
 BUDAPESTE (Hungria) 
 Visita Panorâmica de Budapeste. 
 Budapeste à noite com folclore (opcional).

  7 BUDAPESTE (Hungria)  –  18.30 
 Visita Artística de Budapeste (opcional).

  8 BRATISLAVA (Eslovaquia) 09.00 16.30 
 Passeio a pé pela cidade

  9 VALE DO WACHAU (Áustria) – – 
 MELK (Austria) 12.00 16.00 
 Visita à Abadia (opcional).

10 ENGEHARTSZELL (Austria) 07.00 – 
 Desembarque e transferência  
 ao aeroporto

Navio  A-ROSA DONNA  4**** Plus                              de Viena à Budapeste

Budapest

Bratislava
Krems

Engelhartszell

AUSTRIA

CROACIA

SUIZA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk

IJSELMEER

WATTENMEER

WARKERMEER

Esztergom

Harlingen

Viena

FRETADO

PARCIALMENTE

Assistência  
a bordo e visitas  

turísticas em 
“espanhol”
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Itinerario nº 3: 
Engehartszell, Viena, Esztergom, BudapestE, Bratislava, Wachau

DIA 1. BRASIL - MUNIQUE
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Munique. Noite a 
bordo..

DIA 2. MUNIQUE
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel.
Tempo livre. Hospedagem. 

DIA 3. MUNIQUE-ENGEHARTSZELL
Apresentação no cais de Engehartszell, onde está 
atracado o A-ROSA DONNA. Check in e acomodação 
no barco, tempo livre. Coquetel de boas-vindas e 
jantar. Noite a bordo

DIA 4. VIENA
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, A 
ROSA DONNA continuará navegando através de uma 
das partes mais bonitas do Danúbio. Desfrute de um 
excelente café da manhã e as vistas do deck-solarium.
Almoço buffet a bordo. Às 14:00 o navio vai atracar 
em Viena. À tarde, visita à cidade incluída em nossa 
programação. Antiga capital do Império Austrohún-
garo, uma maravilha para os sentidos. Tempo livre 
na cidade. Volte para o navio. Oportunidade também 
para assistir a um concerto de música clássica (opcio-
nal) com obras de Mozart e Strauss. Buffet de jantar 
e noite a bordo.

DIA 5. VIENA
Pensão completa a bordo. Nós temos o dia todo 
pela frente (até as 20 horas) para continuar visitando 
Viena. De manhã, visita opcional ao Palácio Schonn-
brunn, a antiga residência de verão dos imperadores. 
Visita, também opcional, para o Opera de Viena. Re-
torno ao navio para o nosso almoço, buffet a bordo. 
Tarde livre para continuar caminhando por esta cida-
de maravilhosa. Às 20:00 vamos navegar em direção 
a Hungria. Navegação. Jantar e noite a bordo.

DIA 6. ESZTERGOM - BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, 
estaremos na Hungria, especificamente em 
Estzergorm. Depois de um excelente café da manhã, 
faremos uma visita incluída à Curva do Danúbio. 
Às 10h30 vamos navegar para Budapeste. Almoço 
buffet a bordo. Na parte da tarde, visita incluída a 
esta linda cidade. Podemos admirar o Parlamento, 
a Ópera, a Catedral de San Esteban, o Castelo, etc. 
Buffet de jantar e noite a bordo. Se desejar, participe 
de uma visita noturna à Budapeste (opcional) para 
admirar suas iluminações, declarado pela UNESCO 
como Patrimônio da Humanidade, vamos terminar a 
visita com a assistência a um show folclórico. Noite 
a bordo.

DIA 7. BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Nós temos o dia todo para 
continuar visitando e desfrutando desta bela cidade. 
Entre outras atividades, propomos uma visita ao 
Parlamento, à Basílica e também à sinagoga judia, 
que é a segunda maior do mundo, apenas superada 
pelo de Jerusalém. Almoço buffet a bordo. Tempo 
livre para continuar a passear por Budapeste. Às 
16:00, vamos navegar para a Eslováquia. Noite a 
bordo.

DIA 8. BRATISLAVA
Pensão completa a bordo. Às 9:00, nós estaremos 
entrando na Bratislava, a capital da Eslováquia. Após 
o café da manhã, visita a pé pela cidade. Visitaremos 
seu centro histórico com múltiplos palácios, igrejas e 
museus. Retorno ao navio para o almoço a bordo em 
buffet. À tarde tempo livre. Às 18:00 vamos navegar 
em direção ao Wachau. Buffet de jantar a bordo. 
Navegação.

DIA 9. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensão completa a bordo. Navegação de manhã 
para uma das áreas mais bonitas pelas quais passa 

o Danúbio, o chamado “Wachau”. Às 12.30, 
chegaremos a Melk. Participe de uma excursão 
opcional pela qual visitaremos Melk com sua abadia 
Beneditino. Almoço buffet a bordo. Tarde livre. Buffet 
de jantar. Noite a bordo.

DIA 10. ENGEHARTSZELL
Buffet de café da manhã Desembarque e fim da 
viagem e de nossos serviços.

INCLUIDO 

•  Crucero A-ROSA DONNA, pensão completa. Almoço 
e jantar em excelentes buffets. Incluído água mineral.

•  Pensão completa “Plus”

•  Acomodação em cabines duplas com 2 camas e 
banheiro. 

•  Maleteiros: para embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•  Visitas incluídas em espanhol: Visita panorâmica em 
Viena, Curva do Danúbio, vsista panorâmica em Buda-
peste, visita panorâmica na Bratislava.

n Bebidas Premium 315 $
n Bebidas Clasic 190 $

NOTAS

El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas 
(entre 5 y 8 euros por persona y DIA), teléfono y otros gastos no 
especificados como incluidos en el itinerario.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento 
que impida el desarrollo normal del itinerario, por motivos de 
seguridad, la naviera puede modificar el programa y la ruta 
incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, 
constituyendo esta posibilidad una condición asumida por el 
cliente al contratar el viaje. Los horarios indicados son apro-
ximados.

HOTEL previsto, o similar
 Munich: Holiday Inn City Center**** Ciudad

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo em $ USA

Salidas
Cabine S Cabine A Cabine C

Externa doble Externa tripla con varanda

Abril 26 2.220 2.550 2.800

Maio 3 10 17 2.220 2.550 2.800

Maio 24 2.230 2.560 2.815

Junho 14 21 28 2.230 2.560 2.815

Agosto 16 2.240 2.570 2.830

Agosto 30 2.230 2.560 2.815

Setembro   6 2.230 2.560 2.815

Setembro 13 20 27 2.220 2.550 2.800

Outubro   4 11 2.220 2.550 2.800

Crianças grátis  (2 a 12 anos): em quarto triplo, com 2 adultos, grátis. Na categoria A. De 2 a 12 anos, em quarto duplo, 
compartilhando com um adulto, desconto de 20%.  
Não há cabines individuais. Duplo deve ser usado como um único uso, o suplemento é de 80%.
Impostos e taxas portuárias:  90 $

Descontos de venda antecipada

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com quadro    
reservando 60 dias antes da partida

 5%  Restante de datas,  
reservando 60 dias antes da partida

•  Outros descontos::

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 

anos 

Este desconto não acumulado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados



Assistência  
a bordo e visitas  

turísticas em 
“espanhol”

Danúbio Azul 
Linz, Salzburgo, Melk, Viena, Bratislava, Budapeste .... 10 dias    a partir de 2.045 $

FLETADO EN

EXCLUSIVANavio A-ROSA RIVA  4**** Plus                              de Linz à Budapeste

Budapest

Bratislava
Krems

Engelhartszell

AUSTRIA

CROACIA

SUIZA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk

IJSELMEER

WATTENMEER

WARKERMEER

Esztergom

Harlingen

Viena

DANÚBIO AZUL

Dia Cidades

  1 BRASIL-MUNIQUE (Alemanha) –  – 
 Noite a bordo 

  2  MUNIQUE (Alemanha)    
 Traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

 Inicio cruzeiro chegada saída

  3 ENGEHARTSZELL (Áustria)  –  – 
 Transferência para o porto e embarque

  4  VIENA (Áustria)     
 À tarde visita à cidade. À noite concerto  
 de música de Mozart e Strauss (opcional).

  5  VIENA (Áustria)  –  17.00 
 Visita a Viena Artística (opcional).

  6 ESZTERGOM (Hungria)  12.00  – 
 Visita a Curva do Danúbio 
 BUDAPESTE (Hungria) 
 Visita Panorâmica de Budapeste. 
 Budapeste à noite com folclore (opcional).

  7 BUDAPESTE (Hungria)  –  18.30 
 Visita Artística de Budapeste (opcional).

  8 BRATISLAVA (Eslovaquia) 09.00 16.30 
 Passeio a pé pela cidade

  9 VALE DO WACHAU (Áustria) – – 
 MELK (Austria) 12.00 16.00 
 Visita à Abadia (opcional).

10 ENGEHARTSZELL (Austria) 07.00 – 
 Desembarque e transferência  
 ao aeroporto



DIA 1. BRASIL - MUNIQUE
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Munique. Noite a bordo..

DIA 2. MUNIQUE
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel.
Tempo livre. Hospedagem. 

DIA 3. MUNIQUE-ENGEHARTSZELL
Apresentação no cais de Engehartszell, onde está 
atracado o A-ROSA DONNA. Check in e acomodação 
no barco, tempo livre. Coquetel de boas-vindas e 
jantar. Noite a bordo

DIA 4. VIENA
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, A 
ROSA DONNA continuará navegando através de uma 
das partes mais bonitas do Danúbio. Desfrute de um 
excelente café da manhã e as vistas do deck-solarium.
Almoço buffet a bordo. Às 14:00 o navio vai atracar 
em Viena. À tarde, visita à cidade incluída em nossa 
programação. Antiga capital do Império Austrohún-
garo, uma maravilha para os sentidos. Tempo livre na 
cidade. Volte para o navio. Oportunidade também 
para assistir a um concerto de música clássica (opcio-
nal) com obras de Mozart e Strauss. Buffet de jantar e 
noite a bordo.

DIA 5. VIENA
Pensão completa a bordo. Nós temos o dia todo 
pela frente (até as 20 horas) para continuar visitando 
Viena. De manhã, visita opcional ao Palácio Schonn-
brunn, a antiga residência de verão dos imperadores. 
Visita, também opcional, para o Opera de Viena. Re-
torno ao navio para o nosso almoço, buffet a bordo. 
Tarde livre para continuar caminhando por esta cida-
de maravilhosa. Às 20:00 vamos navegar em direção 
a Hungria. Navegação. Jantar e noite a bordo.

DIA 6. ESZTERGOM - BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, 
estaremos na Hungria, especificamente em 
Estzergorm. Depois de um excelente café da manhã, 
faremos uma visita incluída à Curva do Danúbio. 
Às 10h30 vamos navegar para Budapeste. Almoço 
buffet a bordo. Na parte da tarde, visita incluída a 
esta linda cidade. Podemos admirar o Parlamento, 
a Ópera, a Catedral de San Esteban, o Castelo, etc. 
Buffet de jantar e noite a bordo. Se desejar, participe 
de uma visita noturna à Budapeste (opcional) para 
admirar suas iluminações, declarado pela UNESCO 
como Patrimônio da Humanidade, vamos terminar a 
visita com a assistência a um show folclórico. Noite 
a bordo.

DIA 7. BUDAPESTE
Pensão completa a bordo. Nós temos o dia todo para 
continuar visitando e desfrutando desta bela cidade. 
Entre outras atividades, propomos uma visita ao 
Parlamento, à Basílica e também à sinagoga judia, 
que é a segunda maior do mundo, apenas superada 
pelo de Jerusalém. Almoço buffet a bordo. Tempo 
livre para continuar a passear por Budapeste. Às 
16:00, vamos navegar para a Eslováquia. Noite a 
bordo.

DIA 8. BRATISLAVA
Pensão completa a bordo. Às 9:00, nós estaremos 
entrando na Bratislava, a capital da Eslováquia. Após 
o café da manhã, visita a pé pela cidade. Visitaremos 
seu centro histórico com múltiplos palácios, igrejas e 
museus. Retorno ao navio para o almoço a bordo em 
buffet. À tarde tempo livre. Às 18:00 vamos navegar 
em direção ao Wachau. Buffet de jantar a bordo. 
Navegação.

DIA 9. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensão completa a bordo. Navegação de manhã 
para uma das áreas mais bonitas pelas quais passa 

o Danúbio, o chamado “Wachau”. Às 12.30, 
chegaremos a Melk. Participe de uma excursão 
opcional pela qual visitaremos Melk com sua abadia 
Beneditino. Almoço buffet a bordo. Tarde livre. 
Buffet de jantar. Noite a bordo.

DIA 10. ENGEHARTSZELL
Buffet de café da manhã Desembarque e fim da 
viagem e de nossos serviços.

Itinerario nº 4:  Viena, Esztergom, Budapest, Bratislava, Valle del Wachau...

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo em $

Saídas
Cabine S Cabine A Cabine C Ventana B

Externa Externa Com varanda Panorâmica
Julho  4 25 2.200 2.285 2.730 2.730

Julho 11 2.190 2.045 2.725 2.725

Julho 18 2.215 2.295 2.740 2.740

Agosto   1 2.215 2.295 2.740 2.740

Agosto   8 2.200 2.285 2.730 2.730

Tasas de puerto: 150 $  neto.
Niños gratis (2 a 12 años): en categoría A, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble com-
partiendo con 1 adulto descuento del 20% sobre precio de cabina.  
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.

NOTAS

O preço não inclui: taxas portuárias e aeroportuárias, gorje-
tas (entre 5 e 8 euros por pessoa por dia), telefone e outras 
despesas não especificado como incluído no itinerário. Em 
caso de inundações ou diminuições imprevistas do rio ou de 
outro evento de força maior, o comandante pode ser visto 
forçada a modificar o programa e a rota por razões de segu-
rança, os horários indicados são aproximados.

INCLUIDO 

•  Cruzeiro A-ROSA RIVA, pensão completa a bordo.
Café da manhã, almoço e jantar em excelentes buffets. 
Incluído água mineral.

•  Pensão completa “Plus”: Snack ao meio-
dia no dia do embarque Durante a estadia no 
barco, ofereceremos às 15:00 horas, café e chá 
acompanhado de bolos. Água mineral na cabine: 1 
garrafa por pessoa na chegada.

•  Alojamiento em cabines duplas com 2 camas e ban-
heiro. 

•  Maleteiros: para embarque e desembarque.

•  Assistência permanente a bordo em espanhol.

•   Visitas incluídas em espanhol: 
Panorâmica de Viena. Visão geral de Budapeste.  
Panorâmica de Bratislava. Passeio a pé pela Dürnstein. 
Curva do Danúbio

n Bebidas Premium 315 $
n Bebidas Clasic 190 $

HOTÉIS previstos, ou similar
 Munich: Holiday Inn City Center**** Ciudad
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Descontos de venda antecipada

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com quadro    
reservando 60 dias antes da partida

 5%  Restante de datas,  
reservando 60 dias antes da partida

•  Outros descontos::

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel
•  5% de desconto para pessoas com mais de 65 

anos 

Este desconto não acumulado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados
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MS KRASIN,   3*** SUP
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Instalaçoes comuns
• 2 restaurantes
• 2 bares
• Sala de conferencias
• Enfermería
• Lonja Souvenir
• Lavandería
• Espaço de leitura

Instalaçoes cabines
• Ar condicionado
• Baño (lavabo, ducha, wc)
• Frigorífico
• Voltagem  (220V)
• Armario
• Armario

Ficha técnica 
• Passageiros: 240
• Tamanho: 125 m
• Targura: 16,7 m
• Altura: 2,76 m

Os decks dos nossos navios
MS Krasin  3*** SUP.

Doble Individual Junior Suite

4  Deck Lanchas

3  Deck Superior

2  Deck Principal

1  Deck Inferior

Junior Suite

SuiteDeck Superior

Deck LanchasDeck Principal

Deck Inferior
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Restaurante a bordo
Deixe-se mimar com a nossa oferta gastronómica, a 

refeições e jantares são servidos pela nossa excelente 

equipe de garçons. 

MS Ms Krasin 
Este navio elegante e acolhedor para 250 passageiros, tem 5 pavimentos e 142 cabines amplas, todas externas. Conta com um res-

taurante elegante, um lounge com seu próprio bar e um lounge panorâmico.

Salão panorâmico
Aprecie as excelentes vistas do nosso café-bar.

Instalações e serviços
... navio exclusivo Ms Krasin
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MS KRASIN  3***...  de São Petersburgo a Moscou

13 dias      a partir de  1.700 $
A Grande Rússia I
São Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritsky, Yaroslavl, 
Uglich, Moscou...

Dia Porto chegada saída

  1 BRASIL-SÃO PETERSBURGO

Noite a bordo

– –

  2 SÃO PETERSBURGO
Traslado ao porto e embarque

  3 SÃO PETERSBURGO
Visita à cidade (inclusa)
Museu Hermitage (incluso)

– –

  4 SÃO PETERSBURGO
Jardins de Pushkin (opcional)

– 16:45

  5 SÃO PETERSBURGO

  6 MANDROGI
Visita à cidade (inclusa)

10.30 15:00

  7 KIZHI
Museu de Madeira a céu 
aberto (incluso)

08:00 12:00

  8 GORITSKY
Mosteiro de São Cirilo (incluso)

13:00 16:00

  9 YAROSLAVL
Visita à cidade (inclusa)

15:00 20:00

 10 UGLICH
Visita Kremlin e igreja de Dimi-
tri (inclusa)

09:00 12:30

11 MOSCOU
Panorâmica pela cidade 
(inclusa)

13:00 –

12 MOSCOU
Visita Kremlin (inclusa)

– –

13 MOSCOU
Traslado ao aeroporto

– –

A GRANDE RUSIA II
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Itinerário nº 5 
São Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritsky, Yaroslavl, Uglich, Moscou

DIA 1. BRASIL - SÃO PETERSBURGO
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para São Petersburgo. Noite a 
bordo.

DIA 2. SÃO PETERSBURGO
Chegada, assistência e traslado ao porto para 
embarcar no MS. Krasin. Jantar e noite a bordo. 
Depois do jantar, você pode desfrutar das atrações que 
estadia no navio lhe proporciona.

DIA 3. SÃO PETERSBURGO
Pensão Completa a bordo. Café da manhã. Visita a 
uma das cidades mais belas do mundo, conhecida 
como a "Veneza do Norte" por suas vias navegáveis. 
O centro da cidade é considerado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. À tarde você vai poder 
descobrir a cidade por conta própria, descansar a 
bordo ou participar de uma excursão opcional. Jantar e 
acomodação a bordo.

DIA 4. SÃO PETERSBURGO
Pensão Completa a bordo. Na parte da manhã 
visitaremos um dos museus mais famosos do mundo, 
o Hermitage, antigo palácio de inverno e residência 
dos imperadores que abriga uma importante coleção 
de mais de três milhões de obras. Tarde livre para fazer 
compras. Noite a bordo.

DIA 5. SÃO PETERSBURGO
Pensão Completa a bordo. Dia livre em São 
Petersburgo para passear ou fazer compras. 
Possibilidade de fazer excursões opcionais, como por 
exemplo, a visita aos jardins do palácio Pushkin. No 
final da tarde, zarparemos para Mandrogi. Hoje será 
feita a apresentação da tripulação, que irá desejar a 
todos um feliz cruzeiro. Noite a bordo.

DIA 6. MANDROGI
Pensão Completa a bordo. Nossa navegação nos 
conduzirça à diminuta aldeia de Mandrogui, às 
margens do rio Suir, a via fluvial que conecta os lagos 
Onega e Ládoga. Restaurada depois da 2ª Guerra 
Mundial, é atualmente uma aldeia hospitaleira e bem 
cuidada. Durante seu tempo livre, você vai poder 
entrar nas oficinas dos artesãos, comprar souvenirs, ou 
mesmo participar de sua criação. Você também pode 
visitar o minizoo por conta própria, dar um passeio de 
carruagem, entrar na cafeteria para provar os doces 
com frutas do bosque e outros recheios, ou degustar 
a vodca do museu dedicado a esta bebida nacional. 
Se as condições meteorológicas forem favoráveis, 
o almoço será feito ao ar livre, nas margens do rio. 
Jantar a bordo.

DIA 7. ILHA DE KIZHI
Pensão Completa a bordo. Café da manhã. 
Chegaremos à ilha de Kizhi bem cedo. A ilha possui 
um Museu de Arquitetura de Madeira declarado 
Patrimônio Mundial pela UNESCO. Retorno a 
bordo e almoço. Tarde de navegação durante a 
qual poderemos continuar aumentando nossos 
conhecimentos de russo e de canções russas.

DIA 8. GORITSKY
Pensão Completa a bordo. Pela manhã, durante a 
navegação, receberemos algumas informações sobre 
Goritsky. Desembarque e visita à cidade, situada na 

margem esquerda do rio Cheksna. Sua maior atração 
turística é o mosteiro de São Cirilo do Lago Branco.

DIA 9. YAROSLAVL
Pensão completa a bordo. Chegada, desembarque 
e visita a esta antiga cidade russa localizada na 
confluência dos rios Volga e Kotorosl. Visita inclusa à 
igreja do profeta Elias. Descobriremos o território do 
mosteiro da Transfiguração que data do século XII e é 
um dos mais antigos da região do Volga. Retorno ao 
navio. Noite a bordo.

DIA 10. UGLICH
Pensão Completa a bordo. Chegada a Uglich nas 
primeiras horas da manhã, 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. Retorno ao navio. Almoço a bordo. 
Na parte da tarde, durante a navegação, teremos 
uma aula de canções russas. Jantar com o capitão. 
Navegação para Moscou.
 
DIA 11. MOSCOU
Pensão Completa a bordo. Desembarque para realizar 

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. Tarde livre para passear 
pela cidade. Retorno a bordo. Jantar. Finalizado o 
passeio, você poderá optar por realizar a visita opcional 
a Moscou de noite incluindo o metrô, conhecido 
como Palácio Subterrâneo, ou descansar no navio 
desfrutando de uma noite musical.
 
DIA 12. MOSCOU
Pensão Completa a bordo. Visita inclusa e com guia 
no Kremlin, antiga residência dos czares russos, 
atual sede da presidência. Admiraremos a mágica 
Praça das Catedrais da Anunciação, de São Miguel 
Arcanjo e da Assunção, a mais importante da Rússia. 
Retorno a bordo para almoçar. Na parte da tarde 
você poderá participar de diversas excursões opcionais 
como: famoso Circo de Moscou, ou assistir ao show 
Kostroma de folclore nacional. Jantar a bordo. 
 
DIA 13. 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.

VISTOS
Não inclusos. Serão tramitados pela Panavisión. O custo 
varia de acordo com o tempo de antecedência solicitado. 
Consulte no momento da reserva.

INCLUSO 

•  Traslados aeroporto-porto-aeroporto.

•  Acomodação em camarotes conforme categoria es-
colhida. 

•  Estadia de 11 noites a bordo do MS Krasin, com pensão 
completa (primeiro dia, jantar e último, café da manhã) 1 
garrafa de água (0,5 l) por pessoa diariamente.

•  Chá quente e bebidas refrescantes depois das excursões.

•  Guias falando espanhol.

•  Cocktail de boas-vindas com o capitão.

•  Jantar de despedida do capitão. 

•  Carregadores: para o embarque e desembarque.

•  Atividades de entretenimento a bordo.

•  Visitas inclusas em castelhano: 
Visita a Moscou, Kremlin, Uglich, Yaroslav, Goritsky, 
Mosteiro de São Cirilo, Ilha de Kizhi, visita a Mandrogi, 
São Petersburgo e Museu Hermitage. 

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo $

Salidas
Confort
Suite

Deluxe
Suite Suite

Panorama
Suite

Maio 26 1.700 1.775 1.900 1.990
Junho 17 1.795 1.820 1.930 2.140
Julho  1.850 1.920 1.990 2.175
Julho 1.850 1.920 1.990 2.175
Agosto 22 1.700 1.775 1.900 1.990
Suplemento por cabina individual: 50%. 
Desconto 3º passageiro em triplo: 10% pára terceira pessoa em coberta inferior

NOTAS

O preço não inclui: taxas portuárias e aeroportuárias, gorjetas 
(entre 5 e 8 euros por pessoa por dia), telefone e outras des-
pesas não especificado como incluído no itinerário. Em caso 
de inundações ou diminuições imprevistas do rio ou de outro 
evento de força maior, o comandante pode ser visto forçada 
a modificar o programa e a rota por razões de segurança, os 
horários indicados são aproximados.

9
31

Descontos de venda antecipada

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com quadro    
reservando 60 dias antes da partida

 5%  Restante de datas,  
reservando 60 dias antes da partida

•  Outros descontos::

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel

Este desconto não acumulado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados
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MS ROSSIA  5*****...  de Moscou a São Petersburgo

A Grande Rússia II
Moscou, Uglich, Goritsky, Kizhi, Mandrogi, São Petersburgo...

Dia Porto chegada saída

  1 BRASIL-MOSCOU
Noite a bordo

– –

  2 MOSCOU 
Traslado ao porto e embarque

  3 MOSCOU
Visita a Moscou e Kremlin 
(inclusa)
Moscou de noite (opcional)

– –

  4 MOSCOU
Metrô de Moscou (opcional)

– –

 5 MOSCOU
Dia livre

17:30

  6 UGLICH
Visita à cidade (inclusa)

16.30 19:30

  7 YAROSLAVL
Visita à cidade (inclusa)

08:00 12:00

  8 GORITSKY
Mosteiro de São Cirilo (incluso)

10:00 14:00

  9 ILHA DE KIZHI
Museu de Madeira a céu 
aberto (incluso)

16:30 20:00

 10 MANDROGI
Visita à cidade (inclusa)

11:00 13:30

 11 SÃO PETERSBURGO
Visita à cidade (inclusa)
Museu Hermitage (incluso)

08:00 -

12 SÃO PETERSBURGO
Jardins de Pushkin (opcional)

- -

13 SÃO PETERSBURGO
Desembarque e traslado ao 
aeroporto

- -

13 dias      a partir de  1.700 $
A GRANDE RUSIA II
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Itinerário nº 6
Moscou, Uglich, Goritsky, Kizhi, Mandrogi, São Petersburgo.

INCLUSO 

•  Traslados aeroporto-porto-aeroporto.

•  Acomodação em camarotes conforme categoria es-
colhida. 

•  Estadia de 11 noites a bordo do MS Rossia, com pen-
são completa (primeiro dia, jantar e último, café da ma-
nhã) 1 garrafa de água (0,5 l) por pessoa diariamente.

•  Chá quente e bebidas refrescantes depois das excursões.

•  Guias falando espanhol.

•  Cocktail de boas-vindas com o capitão.

•  Jantar de despedida do capitão. 

•  Carregadores: para o embarque e desembarque.

•  Atividades de entretenimento a bordo.

•  Visitas inclusas em castelhano: 
Visita a Moscou, Kremlin, Uglich, Yaroslav, Goritsky, 
Mosteiro de São Cirilo, Ilha de Kizhi, visita a Mandrogi, 
São Petersburgo e Museu Hermitage. 

NOTAS IMPORTANTES

Válidas para todos os 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. BRASIL - MOSCOU
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Moscou. Noite a bordo.

DIA 2. MOSCOU
Chegada, assistência e traslado ao porto para 
embarcar no cruzeiro MS. Rossia. Check-in. 
Acomodação e tempo livre. Jantar e noite a bordo.

DIA 3. MOSCOU 
Pensão Completa. 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 
Anunciação, de São Miguel Arcanjo e da Assunção, 
a mais importante da Rússia. Retorno a bordo para o 
jantar. Finalizado o passeio, você poderá optar entre 
fazer a visita opcional a Moscou de noite incluindo 
o metrô, conhecido como Palácio Subterrâneo, ou 
ainda, descansar a bordo desfrutando de uma noite 
musical.

DIA 4. MOSCOU 
Pensão Completa a bordo. Aproveite o dia livre em 
Moscou para fazer compras ou participar de uma 
de nossas diversas excursões opcionais, como por 
exemplo: a metro de Moscou. 

DIA 5. MOSCOU 
Pensão Completa a bordo. No fim da tarde 
seguiremos para Uglich. Hoje a tripulação vai se 
apresentar diante de todos para desejar um feliz 
cruzeiro.

DIA 6. 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 inclusa ao Kremlin e à 
igreja de São Dimitri ensanguentado. Entre os muitos 
belos monumentos, destacamos a igreja da Assunção 
(1628). Retorno ao navio. Jantar e bordo e navegação 
para Yaroslavl. Programa de entretenimento.

DIA 7. YAROSLAVL 
Pensão completa a bordo. Desembarque e visita a 
esta antiga cidade russa localizada na confluência dos 
rios Volga e Kotorosl. Visita inclusa à Igreja do profeta 
Elias (por fora), e ao Mosteiro da Transfiguração, uma 
das atrações mais interessantes da cidade. Retorno a 
bordo. Almoço e navegação para Goritsky. Tarde a 
bordo durante a qual podemos continuar a cultivar 
nossos conhecimentos de russo, jogar uma partida de 
bingo russo. Jantar a bordo.

DIA 8. GORITSKY 
Pensão Completa a bordo. Chegada a Goritsky. 
Desembarque e visita à cidade, situada na margem 
esquerda do rio Cheksna. Sua maior atração turística 
é o mosteiro de São Cirilo do Lago Branco. Tarde de 
navegação. Opcionalmente, você pode participar de 
uma festa de degustação de vodca e blini, produtos 
típicos russos por excelência.

DIA 9. ILHA DE KIZHI 
Pensão Completa a bordo. Durante este dia, 
navegaremos ao longo do grandioso lago Onega. 
Almoço a bordo e, em seguida, visita à ponte de 
comando da embarcação. Chegada a Kizhi por 
volta das 17 horas. Desembarque e visita a pé pelos 
lugares mais emblemáticos. A ilha possui um Museu 
de Arquitetura de Madeira declarado Patrimônio 
Mundial pela UNESCO. Retorno a bordo e jantar 
pirata. Navegação para Mandrogi.

DIA 10. MANDROGI 
Pensão Completa a bordo. Enquanto navegamos pelo 
rio Suir, depois do café da manhã, participaremos de 
uma pequena reunião informativa sobre Mandrogi. 
Chegada a Mandrogi no meio da manhã. Visita 
aos lugares mais interessantes: Vilarejo tradicional 
russo; interior e exterior de suas típicas casas de 
madeira. Almoço/churrasco russo “Shashlik” ao ar 
livre. Retorno ao navio 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 11. SÃO PETERSBURGO 
Pensão Completa a bordo. Chegamos a São 

Petersburgo!!! uma das cidades mais belas 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, música 
ao vivo. Opcionalmente você vai poder assistir a um 
Show Folclórico.

DIA 12. SÃO PETERSBURGO 
Pensão Completa a bordo. Hoje oferecemos 
diferentes excursões opcionais, como por exemplo, 
a visita aos jardins do palácio Pushkin. Na parte da 
tarde, assista, opcionalmente, a um ballet ou faça 
uma visita noturna em São Petersburgo. Se você 
prefere ficar no navio, poderá desfrutar de um 
musical ao vivo interpretado pelos músicos a bordo.

DIA 13. SÃO PETERSBURGO - BRASIL
Café da manhã. No horário marcado, traslado ao 
aeroporto para embarcar no voo com destino a 
Espanha. Fim da viagem e de nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo $

Saídas
Confort
Suite

Deluxe
Suite Suite

Panorama
Suite

Maio 15 1.700 1.775 1.900 1.990
Junho 28 1.795 1.820 1.930 2.140
Julho 20 1.745 1.920 1.990 2.175
Agosto 11 1.745 1.920 1.990 2.175
Suplemento por cabina individual: 50%. 
Desconto 3º passageiro em triplo: 10% pára terceira pessoa em coberta inferior

Descontos de venda antecipada

•    Reservas com 60 dias de antecedência

10%  Datas com quadro    
reservando 60 dias antes da partida

 5%  Restante de datas,  
reservando 60 dias antes da partida

•  Outros descontos::

•  10% de desconto em grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel

Este desconto não acumulado com outras ofertas ou promoções.
Não se aplica a taxas, vistos, aumento de combustível.
Os descontos não são cumulativos entre si. Lugares limitados
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