
BRASIL

Cruzeiros Fluviais pela
 

EUROPA
Tours em

e outros do Mundo

www.politourslatinoamerica.com

com a garantia da

 Iates pela Costa Croata  Mega Veleiros e Mega Iates pelas Ilhas Gregas, 
Islândia, Israel/Egito/Jordânia, Seychelles, Cuba e Bali 
 Cruzeiros por Alaska/Canadá, América do Sul e Australia/Nova Zelândia

Cruzeiros 
marítimos

• MAAS E ESCALDA 
(Países Baixos e Bélgica) 

• DANÚBIO 
(Áustria, Eslováquia e Hungria) 

• DANÚBIO ORIENTAL 
(+ Servia e Romênia) 

• RENO E MOSELA I e II 
(Alemanha e França) 

• SENA (França) 

• GRANDE EUROPA 
(Países Baixos, Alemanha, 
Áustria, Eslováquia e Hungria) 

• VOLGA (Rússia) 

• DNIÉPER (Ucrania)

2019
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Descubra os “Cruzeiros Fluviais”,o meio mais cômodo e 
despreocupado de conhecer outros países, outras culturas, pai-
sagens e pessoas; a forma mais relaxada de viajar. 

Percorrer toda Europa, saboreando as ricas culturas origina-
das ao longo de suas bacias fluviais, é uma experiencia tão 
atrativa quanto inesquecível.
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Conheça a cultura da Europa e do Mundo, 
através de seus rios mais emblemáticos !
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2 a 13 Mapa - Índice - Venda Antecipada - Nossa Frota Fluvial - Por que “descobrir o Mundo” viajando em Cruzeiros Fluviais? 
Vantagens únicas e exclusivas dos Cruzeiros Politours River Cruises - Calendário de Cruzeiros pelos rios europeus.  

Países Baixos/Bélgica 
14 a 19 Grande Cruzeiro da Bélgica (Flandes) e Holanda (P. Baixos) - MS Switzerland II 

Itinerário: Amsterdã, Rotterdam, Middelburg, Gante, Amberes, Bruxelas (ou V.V.) 8 dias desde 1.200 € / 1.380 USD 

Danúbio 
20 a 25 Grande Cruzeiro pelo Danúbio I - MS Swiss Diamond 

Itinerário: Linz, Melk, Dürnstein, Viena, Bratislava, Esztergom, Budapeste (ou V.V.) 8 dias desde 1.385 € / 1.595 USD 

26 e 27 Grande Cruzeiro pelo Danúbio II - MS Bolero /MS Maxima 
Austria / Eslovaquia / Hungría 
Itinerario: Linz, Melk, Dürnstein, Viena, Bratislava, Esztergom, Budapeste (ou V.V.) 8 dias desde 1.715 € / 1.970 USD 

28 a 31 Grande Cruzeiro pelo Danúbio Oriental I - MS R. Navigator / MS R. Discovery II 
Austria / Eslovaquia / Hungria / Croacia / Servia /Bulgaria / Romania 
Itinerário: Viena, Bratislava, Budapeste, Osijek, Novi Sad, Belgrado, Iron Gates, 11 dias desde 1.930 € / 2.220 USD 
Vidin, Turnu Magurele/Bucareste (ou V.V.) 

Reno e Mosela (França/Alemanha) 
32 a 37 Grande Cruzeiro pelo Reno Romântico e o Mosela I - MS Swiss Pearl 

Itinerário: Estrasburgo, Spira, Worm, Maguncia Rüdesheim, Coblenza, Cochem, 8 dias desde 1.415 € / 1.630 USD 
Linz, Colonia, Düsseldorf (ou V.V.) 

38 a 41 Cruzeiro pelas Margens do Mosela e Castelos do Reno Romântico II 
MS Swiss Crystal - Itinerário: Tréveris, Bernkastel, Cochem, Coblenza, 8 dias desde 1.400 € / 1.610 USD 
Rüdesheim, Maguncia, Spira, Estrasburgo (ou V.V.) 

Sena (França) 
42 a 45 Grande Cruzeiro pelo Sena - MS Seine Princess 

Itinerário: Paris, Vernon, Honfleur, Rouen, Paris 8 dias desde 1.575 € / 1.810 USD 

Grande Cruzeiro pela Europa 
46 a 51 Cruzeiro pelo Reno, C. Meno/Donau e o Danúbio - MS River Navigator 

Itinerário: Amsterdã, Colonia, Rüdesheim, Maguncia, Frankfurt, Werthein, 15 dias desde 2.950 € / 3.390 USD 
Würzburg, Bamberg, Nüremberg, Regensburg, Linz, Melk, Dürnstein, Viena, 
Bratislava e Budapeste (ou V.V.) 

Rússia (Volga) 
52 a 57 Grande Cruzeiro da Rússia - MS Konstantin Fedin 

Itinerário: Moscou, Uglich, Goritsy, Kizhi, Mandroga, San Petesburgo (ou V.V.) 11/12 dias desde 1.500 € / 1.725 USD 

58 e 59 Notas gerais e informação útil sobre os cruzeiros russos 

60 e 61 A Grande Rota do Volga até o Mar Caspio (A Rússia Profunda I) 
Itinerário: Moscou Uglich, Yaroslavl, Kostroma, Nizhny Novgorod, Cheboksary, 14 dias desde 2.150 € / 2.472 USD 
Kazán, Samara, Saratov, Volgogrado (Stalingrado), Astracán (ou V.V.) 

62 e 63 A Grande Rota do Volga até o Mar de Azov (A Rússia Profunda II) 
Itinerário: Rostov on Don, Volgogrado (Stalingrado), Saratov, Samara, Uljanovsk, 13 dias desde 1.930 € / 2.220 USD 
Kazán, Nizhny Novgorod, Yaroslav, Uglich, Moscou (ou V.V.) 

Ucrânia (Dniéper) 
64 a 67 Grande Cruzeiro da Ucrânia - MS Princesa do Dniéper 

Itinerário: Kiev, Zaporizhia, Kherson, Odesa, Vilkovo, Izmail, Fetesti (ou V.V.) 12 dias desde 1.500 € / 1.725 USD 

68 e 69 Informações - Condições Particulares - Notas importantes 

Cruzeiros Fluviais / Outros do Mundo 
Egito 

70 e 73 Egito Fluvial 
Itinerário: Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor, Cairo 8 dias desde 1.160 € / 1.334 USD

Cruzeiros Fluviais / Europa 2019

Os Cruzeiros com este símbolo estao fretados total 
ou parcialmente exclusivamente por Politours
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Os Cruzeiros com este 
símbolo tem “Desconto” 
por Venda Antecipada(*)

DESCONTOS POR VENDA ANTECIPADA 
5% reservando 75 dias antes da data de saída

Venda Antecipada
Aproveite nossos descontos !

porém não durma, já que são “Lugares Limitados”

*Sem restrições de data e aplicável durante todo o ano 2019.

4Outras Vantagens 
- Preço garantido e protegido: Qualquer eventual aumento 

posterior a data de sua reserva, não lhe afeta o preço. 
- Assistência local.

(*) Condições de pagamentos com Venda Antecipada: 
- 50% do valor PVP (descontada bonificação) na data da confirmação da reserva. 
- 50% restante 30 dias antes da data da saída.

Estes descontos não são acumuláveis; Lugares limitados; Estes 
são os descontos genéricos. Não são aplicáveis em todos os 
barcos. Consultar em cada caso.

DESCONTOS A GRUPOS/FAMILIAS 
10% para grupos 10 a 20 pessoas, sobre preços publicados. (Consultar para grupos superiores). 
- Familias ou grupos 5, 7 ou 9 pessoas: 1 cabine individual não pagará o suplemento de 60%. 
- Grupos de 20 a 40 pessoas têm preços especiales.

DESCONTOS PERMANENTES 
5% maiores de 60 anos; 20% desconto para a 3ª pessoa adulta na cabine tripla.

DESCONTOS CRIANÇAS 
Menores de 2 anos Gratis! (compartilhando cabine com 2 adultos). 
50% para crianças de 2 a 11 anos (em cabine tripla compartihando cabine com 2 

adultos e/ou compartilhando cabine dupla com 1 adulto).

74 e 75 Cias Marítimas: Apresentação e calendário 

Croacia 
76 a 81 Tour em Cruzeiro-Yate pelas Ilhas Dálmatas - MY Le Cordea I e II 

Itinerário: Zadar, PN Ilhas Kornati, Sibenik, Trogir, Split, Bol (Brac) ou 8 dias desde 1.495 € / 1.719 USD 
Jelsa (Hvar),Korcula, Mljet, Dubrovnik (ou V.V.) 

82 a 85 Cruzeiros com Holland America Line 
86 a 89 Cruzeiro do Alaska (Canadá Costa Oeste) 8 dias desde 525 € / 603 USD 

90 e 91 Cruzeiros Cone Sul da América do Sul: Chile, Uruguai e Argentina 15 dias desde 1.385 € / 1.593 USD 

92 e 93 Australia e Nova Zelandia 15 dias desde 965 € / 1.110 USD 

Mega-Yates e Mega-Veleiros 
94 e 95 Mega-Veleiro MS GALILEO / Mega-Yate MY HARMONY G 

- Joia das Cíclades: Ilhas Gregas 10 dias desde 2.619 € / 3.011 USD 
- Cruzeiro da Grécia Clássica: Ilhas Gregas 10 dias desde 2.999 € / 3.499 USD 

96 e 97 Mega-Yate MY HARMONY V/G - Cruzeiro Israel + Egito + Jordania 
Itinerário: Herzliya/Tel Aviv, Port Said, Canal de Suez, Suez, Hurghada, 
(Luxor), Aqaba (ou V.V.) 8 días desde 1.800 € / 2.070 USD 

98 e 99 Mega-Yate MY PEGASUS - Cruzeiro Seychelles 
Itinerários 1, 2 e 3: 4, 5 e 8 dias 4/5/8 dias desde 1.060 € / 1.219 USD 

100 e 101 Mega-Yate MY VARIETY VOYAGER - Cruzeiro de Cuba 
Itinerário: Havana, María La Gorda, Ilha da Juventude, Casilda (Trinidad) 
Cienfuegos, Havana 8/9/11 dias desde 2.790 € / 3.208 USD 

102 e 103 Mega-Veleiro MS PANORAMA II - Bali 
Itinerário: Benoa, Saringi, Ilha de Keramat, Satonda, Ilha de Flores, Ilha Rinca,  
PN de Komodo, Ilha de Padar, Ilha de Moyo, Ilha de Lombok, Benoa 8 dias desde 1.365 € / 1.570 USD 

104 e 105 Notas Importantes e Condições de Contratação Cruzeiros de Mar 

Poli-Vantagens - Condições Gerais - Nossos Seguros (ver páginas 138 e 139 “Tours Internacionais”)

Cruzeiros de Mar

págs. 14 a 73 
e 76 a 81
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M.S. SWITZERLAND II •••• (Saídas de 5 Maio a 8 Setembro ‘19)

(Saidas de 13 Maio a 16 Setembro ‘19)

(Saídas de 13 Maio a 7 Outubro ‘19)

(Saídas 5 Agosto a 22 Setembro ‘19)

NOSSA
Os Cruzeiros com este símbolo significa que estão 

total ou parcialmente fretados pela Politours

n  Todas as cabines são exteriores 
com janela panorâmica, dispõem 
de ar condicionado, televisão, 
rádio, frigobar, cofre, secador de 
cabelo e ducha/WC independente. 

n  Conta com recepção, boutique, 
salão e bar panorâmico, solário e 
sala de leitura. 

(mais informações nas págs. 14 a 19)

Caraterísticas 

           Construido  1991 
 Última renovação  2015 
       Comprimento  101,10 m 
                Largura  11,20 m 
                  Decks  3 
           Camarotes  55 
          Capacidade  110 passageiros 
    Idioma a bordo  Espanhol e 
                              multilingue

FROTA  FLUVIAL

BÉLGICA e P. BAIXOS
Maas e Escalda

M.S. SWISS DIAMOND ••••

DANÚBIO I n  Todas as cabines são exteriores 
com janela panorâmica, dispõem de 
ar condicionado, televisão, rádio, fri-
gobar, cofre, secador de cabelo e 
ducha/WC independente. 

n  Conta com recepção, boutique, 
salão e bar panorâmico área de spa 
com banho turco e sauna, jacuzzi 
exterior, solário e sala de leitura. 

(mais informações nas págs. 20 a 25)

Caraterísticas 

           Construído  1996 
 Última renovação  2006 
       Comprimento  101 m 
                Largura  11,40 m 
                 Calado  1,30 m 
                  Decks  3 
           Camarotes  61 
          Capacidade  123 passageiros 
    Idioma a bordo  Espanhol e 
                              multilingue

M.S. SWISS PEARL ••••Sup
RENO I e Mosela n  Todas as cabines são exteriores com 

janela panorâmica, dispõem de ar 
condicionado, televisão, rádio, frigo-
bar, cofre, secador de cabelo e 
ducha/WC independente. 

n  Conta com recepção, boutique, 
salão e bar panorâmico, sauna, pis-
cina, solário e sala de leitura. 

(mais informações nas págs. 32 a 37)

Caraterísticas 

           Construído  1993 
 Última renovação  2012 
       Comprimento  110 m 
                Largura  11,40 m 
                 Calado  1,30 m 
                  Decks  3 
           Camarotes  62 
          Capacidade  123 passageiros 
    Idioma a bordo  Espanhol e 
                              multilingue

Mosela e RENO II

M.S. SWISS CRYSTAL ••••

n  Todas as cabines são exteriores 
com janela, dispõem de ar condi-
cionado, televisão, rádio, frigobar, 
cofre, secador de cabelo e 
ducha/WC independente. 

n  Conta com recepção, boutique, 
salão e bar panorâmico, sauna, 
solário, jacuzzi exterior e sala de 
leitura. 

(mais informações nas págs. 38 a 41)

Caraterísticas 

           Construído  1995 
 Última renovação  2009 
       Comprimento  101 m 
                Largura  11,40 m 
                  Decks  3 
           Camarotes  65 
          Capacidade  125 passageiros 
    Idioma a bordo  Espanhol e 
                              multilingue

- Danúbio II: Barcos Bolero e Maxima (ver informação nas págs. 26 e 27)
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(Saídas de 7 Maio a 1 Outubro ‘19)

(Saídas 16 Jun, 16 Ago, 9 e 20 Set ‘19)

(Saídas de 25 Maio a 30 Agosto ‘19)

(Saídas 3 e 17 Agosto ‘19)M.S. SEINE PRINCESS •••••

n  Todas as cabines são exteriores 
com janela, ar condicionado, tele-
visão, secador de cabelo, cofre e 
ducha/WC independente. 

n  Conta com recepção, bar panorâ-
mico, restaurante, Wi-fi, boutique e 
solário. 

(mais informações nas págs. 42 a 45)

Caraterísticas 

           Construído  2002 
 Última renovação  2010 
       Comprimento  110 m 
                Largura  11,40 m 
                  Decks  3 
           Camarotes  65 
          Capacidade  134 passageiros 
    Idioma a bordo  Espanhol e 
                              multilingue

FRANÇA
Sena

M.S. PRINCESA DEL DNIÉPER •••

UCRÂNIA n  Todas as cabines são exteriores 
com janela, ar condicionado, seca-
dor de cabelo, cofre e ducha/WC 
independente. 

n  Conta con recepção, bar panorâmi-
co, restaurante e solarium. 

(mais informações nas págs. 64 a 67)

Caraterísticas 

                Projeto  301 (S.1) 
           Tonelagem  4.385 t 
       Comprimento  129,2 m 
                Largura  16,70 m 
                 Calado  2,90 m 
                  Decks  5 
           Camarotes  151 
          Capacidade  321 passageiros 
    Idioma a bordo  Multilingüe 
                              e espanhol

Dniéper

M.S. RIVER NAVIGATOR ••••Sup
DANÚBIO Oriental I

e Grande EUROPA

n  Todas as cabines são exteriores 
com janela ou varanda francesa, ar 
condicionado, televisão, secador 
de cabelo, cofre e ducha/WC inde-
pendente. 

n  Conta con recepção, bar panorâmi-
co, restaurante, academia, sala de 
leitura, boutique e solário. 

(mais informações nas págs. 28 a 31)

Caraterísticas 

           Construído  2002 
       Comprimento  110 m 
                Largura  11,40 m 
                 Calado  1,50 m 
                  Decks  3 
           Camarotes  68 
          Capacidade  130 passageiros 
    Idioma a bordo  Ingles e

acompanhante
em espanhol

M.S. KONSTANTIN FEDIN ••••Sup
RÚSSIA n  Todas as cabines são exteriores 

com grande janela, ar condiciona-
do, televisão, telefone, cofre, armá-
rio e ducha/WC independente. 

n  Conta com recepção, boutique, 
salão e bar panorâmico, restauran-
te, sala de leitura, enfermaria e 
solário. 

(mais informações nas págs. 52 a 57)

Caraterísticas 

                Projeto  301 
 Última renovação  2018 
           Tonelagem  3.846 t 
       Comprimento  125 m 
                Largura  16,70 m 
                 Calado  2,80 m 
                  Decks  4 
           Camarotes  108 
          Capacidade  205 passageiros 
    Idioma a bordo  Espanhol e 
                              multilingue

Volga e outros rios, 
canais e lagos

Cruzeiros do Grande Volga “A Rússia Profunda” (14 dias) 
MS Nizhny Novgorod / MS Chernishevsky / MS Stravinski 

(mais informações nas páginas 60 a 63)

- Danubio Oriental I: Barco Discovery II (ver informação nas págs. 32 a 35)(mais informações nas págs. 46 a 51)
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Nove razões: 
(opiniões de passageiros)

1 “Durante a travessia desfrutei de magníficas 
paisagens de uma forma cômoda e relaxada. 
As visitas panoramicas desde o rio adquirem 
uma dimensão diferente e muito mais 
espetacular que por terra”.

2 “Nos divertimos muito, as atividades a bordo faziam nos sentirmos partí-
cipe da experiencia da viagem em cada momento. E para o tempo livre o 
prazer da leitura, em um marco imcomparável, engrandecia as histórias”.

3 “Foi como viver de novo nossa lua de mel. 
Foi a viagem mais satisfatória que realiza-
mos. Durante a noite ríamos muito com o 
Show da Tripulação”.

4 “Não me preocupei em 
fazer e desfazer malas 
durante toda a viagem. A 
limpeza me surpreendeu”.

¿ Por que 
   “descobrir o Mundo” 

viajando em 
       Cruzeiros 
           Fluviais ?

¿ Por que 
   “descobrir o Mundo” 

viajando em 
       Cruzeiros 
           Fluviais ?
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6 “Cria-se um simpático ambiente familiar 
que transforma a viagem em uma amável 
convivencia. A melhor organização de viagem, 
a viagem da minha vida…”

5 “Pude admirar cada cidade e sua 
cultura, passeando tranquilamente 
desde o nosso mesmo barco até os 
monumentos. Não me sabotaram 
com visitas opcionais, pois haviam 
muitas incluídas”.

7 “Contemplar amanheceres e entardeceres 
em plena natureza. O barco deslizava tão 
suave que as vezes não sabíamos se nave-
gava ou se estávamos parados”.

8 “Provei os deliciosos pratos de cada região que visi-
tamos, podendo escolher durante as refeições entre 
as varias opções ‘buffet’ em um mesmo restau-
rante de luxo. Serviço de refeições “delicatesen” 
suiço (Scylla), muito melhor que o imaginado. Mas 
há que saber que o serviço normal de almoços e 
jantares dos ‘restaurantes fluviais’ são pratos 
servidos e buffet somente em cafés da manhã”.

9 “Fazem do barco sua casa, familiarizando-se 
rapidamente com os decks, bares, restaurante, 
etc., e naturalmente, nossos ‘camarotes’, que 
nos rios, por seu tamanho, os denominam 
modestamente ‘cabines’. No segundo dia já 
temos todo o barco controlado”.
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Animação dentro e fora do barco 
A bordo, todas as atividades (para todas as idades) 
de lazer e entretenimento, que uma embarcação de 
dimensões limitadas permite; animador, apoiado/a 
pela equipe de guias, e a própria tripulação que se 
sente motivada/envolvida, participa. 

Pianista, desde as 19h00 (diário).

Visitas em espanhol com áudios receptores (individuais) 
Desde o ano 2012 você não tem que colar-se ao guia para escutar suas 
explicações; proporciona grátis modernos áudio receptores que 
permitem ouvir nitidamente suas palavras nas visitas incluídas e excursões 
opcionais. O alcance do radio é de mais ou menos 150 m, de modo que você 
pode fazer fotos ou olhar as lojas, escutando como se estivesse a poucos 
metros dele/dela. É um equipamento de última geração que convém tratá-lo 
com cuidado, para não estragar ou perder.

Traslados in/out 
Nossa equipe de guias 
acompanhantes se encarre-
gará pessoalmente de rece-
bê-los nos aeroportos e dar-
lhes assistência, assim como 
levá-los do Cruzeiro aos 
aeroportos escolhidos para 
o voo de regresso, a tempo 
de tomar seus respectivos 
voos de volta para casa 
(quando este serviço estiver 
contratado.

Tarifas de 
“serviços extras” 
Por tratar-se de Cruzeiros de 
4 e 5 estrelas, se mantém 
preços razoáveis: bebidas, 
carta de vinhos, lavanderia, 
souvenir, etc.

Telefones de contato 24h 
Nossos Representantes a bordo são contatáveis 
durante todo o percurso, para qualquer problema ou 
incidência que possa surgir também fora da embar-

cação. Muito útil para comunicar-se com 
eles do primeiro ao último dia, quando 
se efetuam os traslados, que eles reali-
zam pessoalmente, para ninguém se 
sentir perdido.

Vantagens únicas e exclusivas dos   

AMÉRICA LATINA 2019 
Cruzeiros Fluviais



11 AMÉRICA LATINA 2019 
Cruzeiros Fluviais

Programas diários 
Na noite anterior será 
entregue em cada cabine o 
programa escrito de todas as 
atividades a serem realizadas 
no dia seguinte: horários, 
visitas, eventos sociais, 
excursões, propostas de 
animação, etc. Também são 
colocados no quadro de 
avisos.

Oferecemos tambén 
um mini-jornal 
com as principais 
noticias do dia. 
Resumo de impren-
sa. (5 páginas + 
passatempos).

Cartão Premium 
Politours premia a lealdade 
e a confiança de seus clien-
tes. Beneficie-se de melho-
ras de categoria (up grade), descontos em excur-
sões opcionais, tratamento VIP e outras vantagens. 
Se você já fez três viagens poderá solicitá-la 
através de sua Agência ou diretamente.

A B C do Cruzeiro 
Dossiê de informação completa de 
instruções e possibilidades para 
orientar-se sobre o operacional e 
das normas a bordo (de A/Z). 

Informação para sentir-se confortável e tirar o maior proveito da 
viagem fluvial que lhe espera.

   Enquetes 
Além do seu ponto de vista e da avaliação dos diferentes 
serviços, você tem a oportunidade de fazer chegar diretamente a 
nossa Direção seus comentários pessoais. Também sugestões e 
reclamações são bem vindas. Tudo é lido e apreciado. 

dá uma tremenda importância para escutar e estar 
perto dos nossos viajantes. 

Muitas melhorias introduzidas nos últimos anos foram postas 
em prática graças às suas sugestões.

 Cruzeiros

Acontecimentos 
(desportivos, sociais 
ou culturais) 
São colocadas em nossos 
Cruzeiros TVs gigantes 
que permitem desfrutar 
das retransmissões prefe-
ridas; concertos, desfiles, 
bodas, esportes, etc. 
(Na imagem: Mundial da 
Rússia 2018). 

Nas TVs das cabines estão 
sintonizados alguns canais 
regionais em espanhol, 
via satélite.



Margens do MOSELA e RENO Romantico II (França/Alemanha) SENA (França)

BÉLGICA (Flandres) e PAÍSES BAIXOS (Holanda e Zelanda)

CALENDÁRIO DE CRUZEIROS 
FEVEREIRO ABRIL MAIO

EGITO FLUVIAL 
de Luxor a Aswan 

2 Fev a 28 Abr (pág. 70 a 73)

DANÚBIO “SEMANA SANTA” 
MS RIVER DISCOVERY Viena/Viena 

18 a 22 Abr (consultar) 

A GRANDE ROTA DO VOLGA II 
de Rostov on Don a Moscou 

Abr 27 
(pág. 62 e 63)

BÉLGICA E PAÍSES BAIXOS 
MS SWITZERLAND II 

de Amsterdã a Bruxelas 
Mai 5 e 19 

de Bruxelas a Amsterdã 
Mai 12 e 26 

(págs. 14 a 19) 

DANÚBIO I 
MS SWISS DIAMOND 
de Linz a Budapeste 

Mai 13 e 27 
de Budapeste a Linz 

Mai 20 
(págs. 20 a 25) 

DANÚBIO ORIENTAL I 
de Turnu Magurele a Viena 

Mai 25 
(págs. 28 a 31) 

RENO I E MOSELA 
MS SWISS PEARL 

de Düsseldorf a Estrasburgo 
Mai 13 e 27 

de Estrasburgo a Düsseldorf 
Mai 20 

(págs. 32 a 37) 

RÚSSIA 
MS KONSTANTIN FEDIN 

de Moscou a São Petersburgo 
Mai 7 e 28 

de São Petersburgo a Moscou 
Mai 18 

(págs. 52 a 57)

M.S. SWISS CRYSTAL •••• M.S. SEINE PRINCESS •••• Plus

M.S. SWITZERLAND II ••••

DANÚBIO: Áustria / Eslováquia / Hungria
M.S. BOLERO/MAXIMA •••• Sup

RENO Romantico I e Mosela (França/Alemanha)
M.S. SWISS PEARL •••• Sup

As datas/Cruzeiros sublinhados 
(fretamento total ou parcial) são operacionais

DNIEPER e Delta do Danúbio (UCRANIA/Romênia)
M.S. PRINCESA DO DNIEPER •••

RÚSSIA
M.S. KONSTANTIN FEDIN •••• Sup

DANÚBIO: Áustria / Eslováquia / Hungria
M.S. SWISS DIAMOND ••••
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FLUVIAIS 
OUTROS CONTINENTES

 PELOS RIOS EUROPEUS 2019
JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

BÉLGICA E PAÍSES BAIXOS 
MS SWITZERLAND II 

de Amsterdã a Bruxelas 
Jun 2, 16 e 30 

de Bruxelas a Amsterdã 
Jun 9 e 23 

(págs. 14 a 19) 

DANÚBIO I 
MS SWISS DIAMOND 
de Budapeste a Linz 

Jun 3 e 17 
de Linz a Budapeste 

Jun 10 e 24 
(págs. 20 a 25) 

DANÚBIO II 
MS BOLERO 

de Linz a Budapeste 
Jun 3 

de Budapeste a Linz 
Jun 10 

(págs. 26 e 27) 

DANÚBIO ORIENTAL I 
de Viena a Turnu Magurele 

Jun 4 
de Turnu Magurele a Viena 

Jun 14 
(págs. 28 a 31) 

RENO I E MOSELA 
MS SWISS PEARL 

de Estrasburgo a Düsseldorf 
Jun 3 e 17 

de Düsseldorf a Estrasburgo 
Jun 10 e 24 

(págs. 32 a 37) 

RÚSSIA 
MS KONSTANTIN FEDIN 

de São Petersburgo a Moscou 
Jun 8 e 29 

de Moscou a São Petersburgo 
Jun 18 

(págs. 52 a 57) 

UCRÂNIA 
de Kiev a Kiev 

Jun 16 
(págs. 64 a 67) 

BÉLGICA E PAÍSES BAIXOS 
MS SWITZERLAND II 

de Bruxelas a Amsterdã 
Jul 7 e 21 

de Amsterdã a Bruxelas 
Jul 14 e 28 

(págs. 14 a 19) 

DANÚBIO I 
MS SWISS DIAMOND 
de Budapeste a Linz 

Jul 1, 15 e 29 
de Linz a Budapeste 

Jul 8 e 22 
(págs. 20 a 25) 

DANÚBIO ORIENTAL I 
de Viena a Turnu Magurele 

Jul 11 e 31 
(págs. 28 a 31) 

RENO I E MOSELA 
MS SWISS PEARL 

de Estrasburgo a Düsseldorf 
Jul 1, 15 e 29 

de Düsseldorf a Estrasburgo 
Jul 8 e 22 

(págs. 32 a 37) 

GRANDE CRUZEIRO DA EUROPA 
MS RIVER NAVIGATOR 

de Amsterdam a Budapeste 
Jul 13 

de Budapeste a Amsterdam 
Jul 27 

(págs. 46 a 51) 

RÚSSIA 
MS KONSTANTIN FEDIN 

de Moscou a São Petersburgo 
Jul 9 e 30 

de São Petersburgo a Moscou 
Jul 20 

(págs. 52 a 57) 

BÉLGICA E PAÍSES BAIXOS 
MS SWITZERLAND II 

de Bruxelas a Amsterdã 
Ago 4 e 18 

de Amsterdã a Bruxelas 
Ago 11 e 25 

(págs. 14 a 19) 

DANÚBIO I 
MS SWISS DIAMOND 
de Linz a Budapeste 

Ago 5 e 19 
de Budapeste a Linz 

Ago 12 e 26 
(págs. 20 a 25) 

DANÚBIO II 
MS MAXIMA 

de Linz a Budapeste 
Ago 5 e 19 

de Budapeste a Linz 
Ago 12 e 26 

(págs. 26 e 27) 

DANÚBIO ORIENTAL I 
de Turnu Magurele a Viena 

Ago 10 e 30 
(págs. 28 a 31) 

RENO I E MOSELA 
MS SWISS PEARL 

de Düsseldorf a Estrasburgo 
Ago 5 e 19 

de Estrasburgo a Düsseldorf 
Ago 12 e 26 

(págs. 32 a 37) 

MOSELA E RENO II 
MS SWISS CRYSTAL 

de Amsterdam a Tréveris 
Ago 5 

(págs. 38 a 41) 

MOSELA E RENO II 
MS SWISS CRYSTAL 

de Tréveris a Estrasburgo 
Ago 11 e 25 

de Estrasburgo a Tréveris 
Ago 18 

(págs. 38 a 41) 

SENA 
MS SEINE PRINCESS 

de Paris a Paris 
Ago 3 e 17 (págs. 42 a 45) 

GRANDE CRUZEIRO DA EUROPA 
MS RIVER NAVIGATOR 
de Viena a Amsterdã 

Ago 22 
(págs. 46 a 51) 

RÚSSIA 
MS KONSTANTIN FEDIN 

de São Petersburgo a Moscou 
Ago 10 e 31 

de Moscou a São Petersburgo 
Ago 20 

(págs. 52 a 57) 

UCRÂNIA 
de Kiev a Kiev 

Ago 16 (págs. 64 a 67)

BÉLGICA E PAÍSES BAIXOS 
MS SWITZERLAND II 

de Bruxelas a Amsterdã 
Set 1 

de Amsterdã a Bruxelas 
Set 8 

(págs. 14 a 19) 

DANÚBIO I 
MS SWISS DIAMOND 
de Linz a Budapeste 

Set 2 e 16 
de Budapeste a Linz 

Set 9 
(págs. 20 a 25) 

RENO I E MOSELA 
MS SWISS PEARL 

de Düsseldorf a Estrasburgo 
Set 2, 16 e 30 

de Estrasburgo a Düsseldorf 
Set 9 e 23 

(págs. 32 a 37) 

MOSELA E RENO II 
MS SWISS CRYSTAL 

de Estrasburgo a Tréveris 
Set 1 e 15 

de Tréveris a Estrasburgo 
Set 8 e 22 

(págs. 38 a 41) 

RÚSSIA 
MS KONSTANTIN FEDIN 

de Moscou a São Petersburgo 
Set 10 

de São Petersburgo a Moscou 
Set 21 

(págs. 52 a 57) 

 

 

A GRANDE ROTA DO VOLGA I 
de Moscou a Astracá 

Set 8 
de Astracá a Moscou 

Set 21 
(págs. 60 e 61) 

UCRÂNIA/ROMÊNIA 
de Kiev a Fetesti 

Set 9 
de Fetesti a Kiev 

Set 20 
(págs. 64 a 67)

RENO I E MOSELA 
MS SWISS PEARL 

de Estrasburgo a Düsseldorf 
Out 7 

(págs. 32 a 37) 

RÚSSIA 
MS KONSTANTIN FEDIN 

de Moscou a São Petersburgo 
Out 1 

(págs. 52 a 57) 

 

NILO (EGITO) 
Sábados 2018/2019 

27 Out ‘18 a 27 Abr’19 
e 3 Ago a 26 Out ‘19 

(págs. 70 a 73)
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GRANDE CRUZEIRO DA BÉLGICA E PAÍSES BAIXOS 
(SAÍDAS DOMINGOS: DE 5 DE MAIO A 8 DE SETEMBRO 2019)

Pelos rios 
Maas e Escalda 
(e diversos canais)

Pelos rios 
Maas e Escalda 
(e diversos canais)

Lek
Nieuw Maas

l
Bruxelas

FLANDRES

ZELÂNDIA

HOLANDA

l
Gante

Kanaal 
Terneuzen-Gent

BÉLGICA

Antuérpia

Middelburg

l

l

Escalda

Westerschelde

Oosterschelde

PAÍSES BAIXOS

l
Noord

Dorste Kill
Hollands Diep

l Utrech

Amsterdã-Rijnkanaal
l

l

l

Terneuzen

Kanaal 
van Willebroek

Desenhada especialmente pela Politours, esta 
rota a bordo do barco “M.S. Switzerland II” 
nos levará, navegando pelos rios Maas (Mosa), 
Escalda e através de diferentes canais, desde 
o coração das cidades de Amsterdã, Roterdã 
(Holanda) e Middelburg (Zelândia) nos Paí-
ses Baixos, até Gante, Amberes (Flandes) e 
Bruxelas na Bélgica (ou V.V.), desfrutando 
ao máximo de seu patrimônio monumental 
histórico e de ambiente festivo; como só dando 
um simples passeio.

8 DIAS (7N DE CRUZEIRO) DESDE ...... 1.200 €/1.380 USD

FRANÇA

A
LE

M
A

N
H

A

Mar 
do Norte

Rotterdã

Amsterdã

Breukelen

VERSÃO “A” AMSTERDÃ/BRUXELAS 
Dia Cidade Chegada Saída 
Domingo Amsterdã embarque 18,00 

Segunda Amsterdã –– –– 

terça Amsterdã –– 12,30 
Rotterdã 20,00 –– 

Quarta Rotterdã –– 05,00 
Middelburg 16,00 –– 

Quinta Middelburg –– 07,00 
Gante 14,00 –– 

Sexta Gante –– 01,30 
Antuérpia 10,00 –– 

Sábado Antuérpia –– 02,00 
Bruxelas 09,00 –– 

Domingo Bruxelas desembarque 09,00

VERSÃO “B” BRUXELAS/AMSTERDÃ 
Dia Cidade Chegada Saída 

Domingo Bruxelas embarque 18,00 

Segunda Bruxelas –– 20,30 

Terça Antuérpia 01,30 23,00 

Quarta Gante 07,30 –– 

Quinta Gante –– 01,00 
Middelburg 07,00 12,30 
Rotterdã 22,30 –– 

Sexta Rotterdã –– 08,30 
Amsterdã 16,00 –– 

Sábado Amsterdã –– –– 

Domingo Amsterdã desembarque 09,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.
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M.S. SWITZERLAND II ••••
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INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoria fluvial: •••• 
n Ano de construção: 1991 
n Última renovação: 2015 
n Comprimento: 101,10 m 
n Largura: 11,20 m 
n Calado: 1,60 m 
n Motores: 2x840 hp 
n Camarotes: 55 
n Tripulação/Passageiros: 29/108 
n Voltagem: 220 V 
n Bandeira: Holandesa 
n Elevador/cadeira elevadora: Não/Sim

n Instalações 
2 decks de passageiros, recepção, salão bar panorâmico com pista de dança, res-
taurante, biblioteca, boutique, cadeira elevadora do deck superior ao solário e 
ao restaurante. 

n Camarotes 
45 cabines duplas (13m2), 2 cabines triplas, 2 cabinas individuais, 2 Mini suítes* 
e 4 Suítes* (*com cama de casal). Todas as cabines são exteriores, climatizadas 
e dispõem de ducha, banheiro completo, secador de cabelo, televisão, frigobar 
e cofre. A limpeza é diária e dispõem de telefone que serve para ligar a outras 
cabines, à recepção ou para programar o despertador. Está proibido fumar nas 
cabines. 

n Serviços incluídos a bordo 
Guia de bolso da rota e documentação; drinque de boas vindas; pensão completa 
a bordo (bebidas não incluídas, primeiro serviço jantar, último serviço café da manhã) 
gastronomia de alta qualidade com seleção de menus diários (serviço de Buffet), 
jantar de gala, drink de champanhe durante a travessia e drink de despedida, 
mesa permanente no restaurante, alguns jantares serão servidos; café e chá gra-
tuito após as refeições; sobremesas de alta qualidade, frutas disponíveis 24 horas, 
guias acompanhantes e locais, guias e animação tudo em espanhol dentro e fora 
do barco; e músico a bordo, lanche de boas vindas no primeiro dia com bebida; 
bebida fria ou quente segundo as circunstâncias ao regresso de todas as visitas, 
jantares temáticos com gastronomia local; jantar pirata, concursos e prêmios, fil-
mes temáticos, show da tripulação, serviço de lavanderia (serão cobrados em conta). 

n Cartões de crédito 
Aceitam-se (exceto nas excursões opcionais). 

n Idioma a bordo 
Espanhol e multilíngue. 

n Gorjetas 
Não estão incluídas. É aconselhável dar 5/7 euros por pessoa/dia de cruzeiro.
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E Entrada

S Loja de presentes

R Recepção

B Biblioteca

 Cabine dupla “B2”

 Cabine dupla com 1 beliche

 Cabine dupla “B1”

 Cabine dupla “A”

 Cabine tripla

 Cabine individual

 Suíte

 Mini Suíte

Salão panorâmico

Restaurante

Motores Tripulação

Tripulação
EMERALD DECK (DECK PRINCIPAL)

RUBY DECK (DECK SUPERIOR)

SUN DECK / SOLÁRIO

Cozinha

(Plano de orientação)

CABINE DUPLA STÁNDARD

Cabine (11,5 m2) 
1. Camas 
2. Mesa 
3. TV 
4. Escritório 
5. Minibar 
6. Espelho 
7. Ducha 
8. WC 
9. Lavabo 
10. Armário 
11. Cofre 
12. Janela

Guias acompanhantes da 
POLITOURS durante 

todo o Cruzeiro

Disponibilidade
On Line
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Lek
Nieuw Maas

l

Bruxelas

Gante BÉLGICA

Antuérpial

Escalda

Westerschelde

Oosterschelde

HOLANDA

ZELANDA

PAÍSES BAIXOSMar 
do Norte

Rotterdã

Middelburg

l

Noord

Dorste Kill

Hollands Diep

l

l

Utrech

Breukelen
Amsterdam-Rijnkanaal

Delftl
l

Haya

l

l

Lovaina

FRANÇA

Malinas

Zaandaml

Amsterdãl

Edam
ll

Volendam

l

Grande Dique

Kanaal 
van Willebroek

AMSTERDÃ

Excursão a Bruges

Versão “A” 
Versão “B”

l

FLANDRES

l

Bruges

Vlissingen

DIA 5º MIDDELURG/(BRUGES)/GANTE 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Pela manhã navegação em direção a Gante. Possibilidade de 
realizar uma excursão opcional de ônibus a Bruges para reali-
zar uma visita completa a pé da cidade Patrimônio da Humani-
dade. (ônibus Vlissingen/Bruges/Gante). Pela tarde visita a pé 
de Gante (com traslado em ônibus ao centro da cidade incluí-
do), a capital do Flandres Oriental berço do imperador Carlos V, 
famosa por suas suculentas cervejas. Alojamento a bordo. 
Navegação noturna. 

DIA 1º AMSTERDÃ 
• Domingo • Jantar a bordo. 
Embarque no porto fluvial as 18,00 h aproximadamente no 
barco “MS Switzerland II”. Tempo livre. Apresentação da tripula-
ção e drinque de boas vindas. Alojamento a bordo. 

DIA 2º AMSTERDÃ 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Amsterdã, também conhecida como a “Veneza do 
Norte”. Trata-se de uma das cidades favoritas dos viajantes de 
todas as idades, podendo ser definida como dinâmica, livre, 
divertida, moderna e, sobre tudo, hospitaleira. Possibilidade de 
realizar opcionalmente a visita do “Grande Tour do Norte”. À noite 
possibilidade de realizar a excursão de Amsterdã pelos canais e 
bairro Vermelho. Regresso ao barco. Alojamento a bordo. 

DIA 3º AMSTERDÃ/ROTTERDÃ 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Tempo livre de manhã. Saída depois do meio dia. Após o almo-
ço possibilidade de realizar opcionalmente uma excursão a 
Haia e Delft. Navegação a Rotterdã cujo porto é um dos mais 
importantes da Europa. Esta cidade holandesa também é con-
hecida por sua arquitetura moderna na qual se destacam as 
famosas Casas Cúbicas. À tarde vista panorâmica desde o barco. 
À noite passeio a pé até as Casas Cúbicas. Regresso ao barco. 
Alojamento a bordo. 

DIA 4º ROTTERDÃ/MIDDELBURG 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Saída bem cedo em direção a Middelburg, onde poderemos 
desfrutar de uma manhã de navegação agradável com conver-
sas e atividades a bordo. Pela tarde, visita a pé de Middelburg, 
uma das cidades com mais história e melhor conservada da 
Holanda, responsável pelo comércio da companhia das Índias 
Orientais, capital do estado de Zelândia situada em um dos 
estuários do Mar do Norte. Tempo livre. Alojamento a bordo. 

VERSÃO “A” (AMSTERDÃ/BRUXELAS)

l

Kanaal 
Terneuzen-Gentl

l

Terneuzen



Preços por pessoa (em euros) desde Espanha 

Hotel em Paris em quarto duplo em quarto individual 
base 2 noites noite extra base 2 noites noite extra 

Tryp Francois 3* 432 115 660 227 

Meliá Vendome 4* 567 190 945 380 
- Taxas e combustível (não incluido) ................................................................................... Consultar

O preço inclui: 2 noites em Paris no hotel escolhido em regime de alojamento 
com café da manhã; bilhete de trem classe turítica Paris/Bruxelas (ou V.V.); tras-
lado aeroporto-Amsterdã-porto (ou V.V.).

PARIS PRE-POS EXTENSÃO 
(preços aproximados, a reconfirmar)

3 DIAS/2 NOITES DESDE …… 432 €

(DESDE/A BRUXELAS E/OU DESDE/A AMSTERDÃ)
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CASAS CÚBICAS - ROTTERDÃ

GANTE

DIA 6º ANTUÉRPIA 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Encontramo-nos no centro da cidade de Antuérpia, sobre o 
Escalda. Este porto foi o mais importante do mundo no século XV 
e onde se sucederam os conflitos religiosos que separaram a 
Europa. Importante centro mundial da indústria do diamante, 
capital da moda e berço dos grandes mestres do barroco, entre os 
quais se destaca Rubens. Visita a pé da cidades. Tarde livre. Aloja-
mento a bordo. 

DIA 7º ANTUÉRPIA/BRUXELAS 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Navegação noturna para chegar bem cedo a Bruxelas. Capital 
da Bélgica. É uma cidade na qual se combinam multidão de 
elementos culturais e históricos. Visita panorâmica de ônibus e 
a pé da cidade Tempo livre. À tarde possibilidade de realizar 
opcionalmente a visita a Malinas e Lovaina, para completar as 
cidades da arte na Bélgica. Jantar de Gala. Alojamento a bordo. 

DIA 8º BRUXELAS 
• Domingo • Café da manhã a bordo. 
Desembarque aproximadamente até as 09,00 h da manhã no 
porto fluvial. Fim de nossos serviços.

NOTRE DAME - PARIS
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DIA 5º GANTE/MIDDELBURG/ROTTERDÃ 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Navegação noturna até Middelburg. Na hora indicada pela 
manhã visita a pé de uma das cidades com mais história e a 
melhor conservada da Holanda, responsável pelo comércio da 
companhia das Índias Orientais, capital do estado de Zelândia, 
situada em um dos estuários do Mar do Norte. À tarde podere-
mos desfrutar de uma tranquila navegação com conversas e 
atividades até Rotterdã, cujo porto é um dos mais importantes 
da Europa. Esta cidade holandesa é também conhecida por sua 
arquitetura moderna na qual se destacam as famosas Casas 
Cúbicas. Vista panorâmica desde o barco. À noite passeio a pé 
até as Casas Cúbicas. Regresso ao barco. Alojamento a bordo. 

DIA 6º ROTTERDÃ/AMSTERDÃ 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Zarparemos bem cedo pela manhã. Possibilidade de realizar 
opcionalmente, em lugar de navegar, uma excursão a Delft e 
Haia, voltando ao barco para comer. À tarde visita a pé da cida-
de de Amsterdã, também conhecida como Veneza do Norte 
pelas centenas de pontes que têm seus canais e as mansões 
que ainda possui a cidade. Tempo livre. Depois do jantar, tere-
mos a possibilidade de realizar uma excursão de Amsterdã 
pelos canais e Bairro Vermelho. Alojamento a bordo. 

DIA 7º AMSTERDÃ 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Dia livre. Possibilidade de realizar opcionalmente a visita do 
“Grande Tour do Norte” (descobrir a autêntica Holanda entre 
povoados pitorescos de pescadores, moinhos, queijos, diques e 
a grande obra da engenharia europeia). Jantar de Gala. Aloja-
mento a bordo. 

DIA 8º AMSTERDÃ 
• Domingo •  Café da manhã a bordo. 
Desembarque por volta das 09,00 h da manhã no porto fluvial, 
situado perto da Estação Central. Fim de nossos serviços.

DIA 1º BRUXELAS 
• Domingo • Jantar a bordo. 
Embarque no porto fluvial a partir das 18,00 h aproximada-
mente no barco “MS Switzerland II”. Tempo livre. Alojamento a 
bordo. 

DIA 2º BRUXELAS 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica em ônibus e a pé a capital da Bélgica, uma 
cidade na qual se combinam abundância de elementos cultu-
rais e históricos, Tempo livre. Pela tarde possibilidade de reali-
zar opcionalmente a visita a Malinas e Lovaina para completar 
as cidades da arte da Bélgica. Apresentação da tripulação e 
coquetel de boas vindas. Navegaremos em direção a Antuérpia 
desfrutando do jantar, passando as primeiras eclusas. Aloja-
mento a bordo 

DIA 3º ANTUÉRPIA 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Encontramo-nos no centro da cidade de Antuérpia, sobre o 
Escalda. Este porto foi o mais importante do mundo no século 
XV e onde se sucederam os conflitos religiosos que separaram a 
Europa. Importante centro mundial da indústria do diamante, 
capital da moda e berço dos grandes mestres do barroco, entre 
os quais se destaca Rubens. Visita a pé da cidade. Tarde livre. 
Alojamento a bordo. Navegação noturna. 

DIA 4º GANTE/(BRUGES)/GANTE 
• Quarta-feira • Pensión completa a bordo. 
Chegada bem cedo a Gante. Manhã livre. Possibilidade de uma 
excursão opcional de ônibus a Bruges para realizar uma visita 
completa a pé da cidade Patrimônio da Humanidade. À tarde 
visita a pé de Gante (com traslado em ônibus ao centro da cida-
de incluído), a capital do Flandres Oriental, berço do imperador 
Carlos V, famosa por suas suculentas cervejas. Regresso ao 
barco. Alojamento a bordo. 

VERSÃO “B” (BRUXELAS/AMSTERDÃ)

CATEDRAL DE ANTUÉRPIA - ELEVAÇÃO DA CRUZ DE RUBENS

GRAN PLACE - BRUXELAS



ZAANDAM (EXC. GRANDE TOUR DO NORTE)

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS) 
8 DIAS/7N DE CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA
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TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS 
Bilhete aéreo Espanha/Amsterdã e Bruxelas/Espanha (o V.V.) + traslados (mínimo 10 pessoas) 

Por saida de Madri e Barcelona, desde....................................................................................................................... 295 
Por saída resto de Península e Baleares, desde ...................................................................................................... 395 
Por saída de Canárias, desde .......................................................................................................................................... 460 

Taxas de aeroporto e combustível (voo direto) ......................................................................................................... 75 
Taxas de aeroporto e combustível (voo via Madri) ................................................................................................ 105 

O preço inclui: Bilhete aéreo Espanha/Amsterdã e Bruxelas/Espanha (ou VV) + Traslados e assistência 
aeroporto-barco-aeroporto. 

Extensões: Antes ou depois do Cruzeiro podem ser solicitadas, se fizerem reservas não se esqueçam de adaptar 
o transporte aéreo correspondente. Rogamos consultar possibilidades (Exemplo: Paris 3 dias/2n desde 432 €).

SUPLEMENTOS 
Suplemento por cabine dupla uso individual............................................................................................................................ + 70% 

Suplemento por cabine Mini suíte (sobre preço por pessoa em cabine “B1”) .................................................................... 115 
Suplemento por cabine Suíte (sobre preço por pessoa em cabine “A”).................................................................................. 270 

Pacote de bebidas nas refeições (almoços/jantares) ................................................................................................................... 125 
Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h)....................................................................................................................................................... 270 

Taxas portuárias/cidades.......................................................................................................................................................................... 45 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 30

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO: 
- Grupos 10 a 20 pessoas*: 10% desconto na cabine (sobre preços 

publicados). Consultar para grupos superiores. 
- Famílias ou grupos 5, 7 ou 9 pessoas*: 1 cabine individual não 

pagará o suplemento de 70%. 
- 3ª pessoa adulta na cabine tripla*: 20% de desconto. 
- Crianças de 2 a 12 anos*: 50% de desconto em cabine tripla com-

partilhando cabine com 2 adultos e/ou compartilhando cabine 
dupla com 1 adulto. 

- Crianças menores de 2 anos*: Grátis! (compartilhando cabine com 
2 adultos); aos bebes será colocado um berço (sujeito a disponi-
bilidade), os que não utilizarem o berço deverão compartilhar a 
cama com 1 adulto. 

NOTAS: 
* Ofertas para lugares limitados, não acumuláveis a outras ofertas 

e nem descontos. Todos os passageiros de um grupo deverão rea-
lizar a reserva ao mesmo tempo e pertencer à mesma reserva 
não válido para reservas encadeadas ou em conexão. Os menores 
de 16 anos deverão compartilhar a cabine sempre acompanhada 
de um adulto responsável.

GASTOS DE CANCELAMENTO: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, 

por isso além das que aparecem no ponto 5-b-3 das “Condições 
Gerais” (Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos 
gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre 
reservas e preços confirmados: 

- Anulação com mais de 45 dias antes da data de saída 25%; de 45 a 
31 dias antes da data de saída 50%; de 30 a 15 dias antes da data 
de saída 70%; menos de 15 dias antes da data da saída 100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusive AXA. de gastos de can-
celamento e outros (desde 30 €). Ver as condições na página 139 
“Tours Internacionais”

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS OS ITINERÁRIOS) 
VISITAS A PÉ INCLUÍDAS: Amsterdã, Rotterdã, Antuérpia, 

Gante, Middelburg e panorâmica de Bruxelas. 

EXCURSÕES OPCIONAIS: 
• Grande Tour da Holanda do Norte...................................................................................................................... 45 
• Canais de Amsterdã e Bairro Vermelho ............................................................................................................ 35 
• Haia e Delft................................................................................................................................................................. 45 
• Bruges........................................................................................................................................................................... 45 
• Lovaina e Malinas..................................................................................................................................................... 45 
Notas: Estas excursões dependem de um mínimo ou um máximo de participantes (segundo cada 
caso). Os preços publicados são aproximados. As excursões são contratadas e pagas no barco, em 
dinheiro. Preços por pessoa, em euros.

Cód. 05224A / Cód. 05224AV

  DATAS VERSÃO DECK PRINCIPAL DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR 
DO CRUZEIRO CAB. “B2” CAB. “B1” CAB. “A”  

Mai 5 A 1.200 1.285 1.435 
Mai 12 B 1.200 1.285 1.435 
Mai 19 A 1.200 1.285 1.435 
Mai 26 B 1.200 1.285 1.435 
Jun 2 A 1.395 1.480 1.630 
Jun 9 B 1.445 1.530 1.680 
Jun 16 A 1.445 1.530 1.680 
Jun 23 B 1.395 1.480 1.630 
Jun 30 A 1.445 1.530 1.680 
Jul 7 B 1.445 1.530 1.680 
Jul 14 A 1.445 1.530 1.680 
Jul 21 B 1.445 1.530 1.680 
Jul 28 A 1.415 1.500 1.650 
Ago 4 B 1.500 1.585 1.735 
Ago 11 A 1.445 1.530 1.680 
Ago 18 B 1.500 1.585 1.735 
Ago 25 A 1.395 1.480 1.630 
Set 1 B 1.445 1.530 1.680 
Set 8 A 1.445 1.530 1.680

OS PREÇOS INCLUEM: 
- 7 noites de Cruzeiro no barco M.S. Switzerland II (ou similar) em 

cabine standard dupla exterior climatizada, com ducha e WC, no 
deck escolhido. 

- Regime alimentar de pensão completa a bordo (primeiro serviço 
jantar; último serviço café da manhã). 

- Programa diário de atividades e/ou entretenimento a bordo e música. 
- 6 visitas com guía de língua espanhola. 
- Guia acompanhante da Politours durante todo o percurso. 
- Seguro de viagem, bolsa Politours, guia de bolso … 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Excursões opcionais. Bebidas, gorjetas, taxas locais e/ou qualquer 

outro serviço não especificado no parágrafo anterior. 

PAQUETES DE BEBIDAS: 
- Todas as bebidas durante almoços e jantares a bordo no restaurante 

(vinho da casa, cerveja, refrescos e/ou água). 125€. 
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (exceto Champanhe) 

durante o cruzeiro, no restaurante, bar e solário. 270€. 

NOTAS MUITO IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 68 e 69. 
- É obrigatório levar seu Passaporte em vigor (validade mínima 6 

meses), outros documentos/requisitos, rogamos consultar com sua 
Embaixada/Consulado. 

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo 
do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque 
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que 
isso possa tornar-se motivo de reclamação.

MIDDELBURG
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Navegaremos pelo segundo rio mais longo da 
Europa, que nasce na Floresta Negra e flui, 
cruzando numerosos países da Europa Cen-
tral, até o Mar Negro. Admiraremos cidades 
centenárias, castelos medievais, igrejas barro-
cas e charmosos palácios, assim como as capi-
tais do Império Austro-Húngaro de Viena e 
Budapeste. Um percurso fluvial atravessando 
a Áustria, Eslováquia e Hungria, que pode 
começar ou finalizar em Praga.

GRANDE CRUZEIRO PELO DANÚBIO I 
(SAÍDAS SEGUNDAS-FEIRAS: 13 MAIO A 16 SETEMBRO 2019)

8 DIAS (7N DE CRUZEIRO) DESDE ...... 1.385 €/1.595 USD

A Rota 
Imperial

A Rota 
Imperial

VERSÃO “A” LINZ/BUDAPESTE 
Dia Cidade Chegada Saída 
Segunda Linz embarque 18,00 

Terça Linz –– 21,00 

Quarta Melk 04,30 12,00 
Dürnstein 13,30 17,30 
Viena 22,30 –– 

Quinta Viena –– –– 

Sexta Viena –– 13,15
Bratislava 17,15 23,15 

Sábado Esztergom/Stúrovo 08,15 09,30 
Budapeste 13,00 –– 

Domingo Budapeste –– –– 

Segunda Budapeste desembarque 09,00

VERSÃO “B” BUDAPESTE/LINZ 
Dia Cidade Chegada Saída 
Segunda Budapeste embarque 18,00 

Terça Budapeste –– –– 

Quarta Budapeste –– 14,00 
Esztergom/Stúrovo 19,30 20,00 

Quinta Bratislava 07,30 13,30 
Viena 19,30 –– 

Sexta Viena –– 23,59 

Sábado Dürnstein 07,30 12,00 
Melk 15,00 21,30 

Domingo Linz 07,30 –– 

Segunda Linz desembarque 09,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

Eslovênia Croácia
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Polônia
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Budapeste
Viena
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BUDAPEST



Guias acompanhantes da 
POLITOURS durante 

todo o Cruzeiro

Disponibilidade
On Line

M.S. SWISS DIAMOND ••••
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INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoria fluvial: •••• 
n Ano de construção: 1996 
n Última renovação: 2006 
n Comprimento: 101,40 m 
n Largura: 11,40 m 
n Calado: 1,30 m 
n Motores: 1500 hp 
n Camarotes: 61 
n Tripulação/Passageiros: 31/123 
n Voltagem: 220 V 
n Bandeira: Suíça 
n Elevador/Cadeira Elevadora: Sim/Sim

n Instalações 
2 Decks de passageiros, recepção, boutique, bar e restaurante panoramicos, sauna, 
grande jacuzzi exterior, sala de leitura, ar condicionado, elevador entre o Deck 
Principal e Superior, cadeira elevadora (“stair lift”) do deck superior ao solario, 
acesso entre decks mediante escada íngreme (se adverte para pessoas com mobi-
lidade reduzida). 

n Camarotes 
58 cabines duplas (12,5 m2 aprox.), 4 delas com beliche adicional no Deck Prin-
cipal, 1 individual (11.5m2 aprox.), 1 tripla (15.5m2 aprox.) e 1 Mini-Suite (18.5m2 
aprox.). Todas as cabines são exteriores, com janela panorámica, camas “Twins” 
(exceto Mini-Suite, com cama de casal), radio, TV com canais em espanhol, mini-
bar, cofre, secador de cabelo, ar condicionado e ducha/wc independente. 

n Serviços incluídos a bordo 
Guia de bolso da rota e documentação, Drinque de boas vindas; pensão com-
pleta a bordo (bebidas não incluídas, primeiro serviço jantar, último serviço café 
da manhã) gastronomia de alta qualidade com seleção de menus diários (ser-
viço Buffet); designação permanente de mesa no restaurante, alguns jantares 
serão servidos; café e chá gratuito depois das refeições; guias acompanhantes 
e locais, animação em espanhol e músico a bordo; serviços de lavanderia e 
passadoria (serão cobrados em conta). 

n Cartões de crédito 
Aceitam-se (exceto nas excursões opcionais). 

n Idioma a bordo 
Espanhol e multilíngue. 

n Gorjetas 
Não estão incluídas. A Companhia de Navegação aconselha a dar 6/8 euros por 
pessoa/dia de cruzeiro.

E Entrada

S Loja de presentes

R Recepção

SA Sauna/Solarium

B Biblioteca

L Elevador

 Cabine dupla “B2”

 Cabine dupla com 1 beliche

 Cabine dupla “B1”

 Cabine dupla “A”

 Cabine tripla

 Cabine individual

 Mini Suíte (com 3ª cama)

Salão panorâmico

Restaurante
L

L

Motores Tripulação

Tripulação EMERALD DECK (DECK PRINCIPAL)

RUBY DECK (DECK SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Cozinha

(Plano de orientação)

Cabine (12,5 m2) 
1. Cama 
2. Janela 
3. Frigobar 
4. TV 
5. Cofre 
6. Ducha 
7. Lavabo 
8. WC 
9. Espelho 
10. Escritório 
11. Armário

CABINE DUPLA STANDAR

ESZTERGOM - HUNGRÍA
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DIA 1º LINZ (ÁUSTRIA) 
• Segunda-feira • Jantar a bordoo. 
Embarque no porto de Linz, no centro da cidade. Alojamento a 
bordo. 

DIA 2º LINZ 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Linz é a capital da Alta Áustria, uma preciosa cidade barroca 
situada entre o Vale do Danúbio, e a antiga rota do sal. É desde 
o século XIX o porto mais importante do médio Danúbio. Dia 
livre para descobrir a cidade. Recomendamos realizar uma 
excursão opcional de dia completo a Salzburg. Alojamento a 
bordo. Coquetel de boas-vindas e apresentação da tripulação. 
Navegação noturna para Melk. 

DIA 3º MELK/DÜRNSTEIN/VIENA 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada ao amanhecer a Melk, cidade pitoresca situada aos 
pés de uma Abadia Beneditina de 900 anos de história, em uma 
das regiões mais belas do vale do Danúbio, Wachau. Na hora 
indicada saída para Dürnstein. Chegada e visita desta vila 
situada no coração do Vale de Wachau, uma das regiões mais 
famosas da Áustria. Foi aqui, no Castelo de Kueringer, onde 
Ricardo “Coração de Leão” esteve prisioneiro após seu retorno 
das Cruzadas. Navegação para Viena. Alojamento a bordo. 

DIA 4º VIENA 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica guiada da capital da Áustria, durante a qual 
desfrutaremos de edifícios e monumentos como a Ópera, a 
Câmara Municipal, o Parlamento, o Bairro dos Museus, e o anti-
go centro histórico, onde percorreremos a pé os arredores da 
Catedral de São Estevão. Tarde livre para atividades opcionais. 
Alojamento a bordo. 

VERSÃO “A” (LINZ/BUDAPESTE)
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Croácia

Italia

Polônia

Alemanha
Budapeste

Viena

Dürnstein

Esztergom

Salzburgo

Szentendre
Vysegrad

Melk l
l

l

l
l

l

l

l
l

Bratislava

 R
io

 D
an

úb
io

ÁUSTRIA HUNGRIA

ESLOVAQUIA

REP. TCHECA

 Rio Danúbio

Cesky 
Krumlov

Praga
Extensão 
a Praga

l

l

Linz
l

PALÁCIO IMPERIAL - VIENA

ESZTERGOM

ABADIA DE MELK



23 AMÉRICA LATINA 2019 
Cruzeiros Fluviais

DIA 5º VIENA/BRATISLAVA (ESLOVÁQUIA) 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Pela manhã, tempo livre na cidade, coração da Europa Central, 
que evoca através de seus bailes luxuosos, e de suas valsas, a 
suntuosidade do Império Habsburgo. Na hora indicada, saída 
para Bratislava. Chegada pela tarde e visita desta antiga cidade 
de coroações imperiais, hoje jovem e ativa capital da recente 
República Eslovaca. Passeio guiado pelo centro da cidade, 
durante o qual poderemos ver o Palácio do Arcebispo, o Teatro 
Nacional, a Catedral de São Martin, a Porta Michalska e a 
Câmara Municipal. Continuação para Esztergom. Alojamento a 
bordo. 

DIA 6º ESZTERGOM/BUDAPESTE (HUNGRIA) 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Escala técnica em Esztergom/Stúrovo e desembarque das pes-
soas que escolheram fazer a excursão opcional da “Curva do 
Danúbio”, na qual se sairá em ônibus para visitar a Basílica de 
Esztergom, capital religiosa da Hungria. Continuação até Vyse-
grad, o coração da famosa “Curva do Danúbio” para admirar o 
panorama do castelo a mais de 200 metros de altura. Seguire-
mos a Szentendre, cidade situada somente a vinte quilômetros 
de Budapeste onde numerosos artistas se instalaram, por isso 
conhecida como “Montmartre” húngaro. Foi dotada com uma 
igreja ortodoxa em 1690, quando uma grande maioria da popu-
lação sérvia vivia aqui. Continuação para Budapeste. Chegada 
ao barco. Pela tarde visita panorâmica de Budapeste: os gran-
des bulevares, o Parlamento, a Ópera, a Praça dos Heróis na 
zona de Peste e o Bastião dos Pescadores na margem oposta, a 
zona de Buda. Depois do jantar, espetáculo folclórico a bordo 
do barco. Alojamento a bordo. 

DIA 7º BUDAPESTE 
• Domingo • Pensão completa a bordo. 
Mais que qualquer outra capital, Budapeste está ligada ao 
Danúbio, um dos maiores rios navegáveis da Europa, que a 
atravessa de leste a oeste. Espiritual e tranquila, é uma antiga 
joia do Império Austro-Húngaro. Dia livre a sua disposição para 
conhecer a cidade. Possibilidade de realizar opcionalmente 
alguma excursão. Jantar de gala, espetáculo oferecido pela 
equipe do barco e noite de baile. Alojamento a bordo. 

DIA 8º BUDAPESTE 
• Segunda-feira • Café da manhã a bordo. 
Desembarque.

DÜRNSTEIN

Preços por pessoa, base quarto duplo 
(em hotel de 4*Sup., regime alojamento e café da manhã) 

Extensão 1 noite ..................................................................................................... 205 € 

Extensão 2 noites ................................................................................................... 315 € 

Os preços incluem: 1 ou 2 noites em regime de alojamento e café da manhã + 
traslados aeroporto – hotel (ou V.V.) + visitas panoramicas de Praga e Cesky 
Krumlov + Traslado ônibus Linz / Praga (ou V.V.). 

- Ver preços de voos no quadro de transporte aéreo.

PRAGA (REP. TCHECA) A/DESDE LINZ, DESDE … 205 €

Preços por pessoa, base quarto duplo 
(em hotel de 4*Sup., regime alojamento e café da manhã) 

Extensão 1 noite ..................................................................................................... 130 € 

Extensão 2 noites ................................................................................................... 195 € 

Os preços incluem: 1 ou 2 noites em regime de alojamento e café da manhã + 
traslado aeroporto – hotel - porto (ou V.V.). 

- Preços não válidos durante Feiras, Congressos e o Grande Premio de Formula 
1 (25 a 29 de Julho de 2019).

BUDAPESTE DESDE … 130 €

EXTENSÕES



24AMÉRICA LATINA 2019 
Cruzeiros Fluviais

DIA 5º VIENA 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica guiada da capital da Áustria, durante a qual 
desfrutaremos de edifícios e monumentos como a Ópera, a 
Câmara Municipal, o Parlamento, o Bairro dos Museus, e o anti-
go centro histórico, onde percorreremos a pé os arredores da 
Catedral de São Estevão. Tarde livre. Alojamento a bordo. (Nave-
gação noturna). 

DIA 6º  DÜRNSTEIN/MELK 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Chegada a primeira hora em Dürnstein. Tempo livre nesta vila 
situada no coração do Vale de Wachau, uma das regiões mais 
famosas da Áustria. Foi aqui, no Castelo de Kueringer, onde 
Ricardo “Coração de Leão” esteve prisioneiro após seu retorno 
das Cruzadas. Na hora indicada saída para Melk, cidade pitores-
ca situada aos pés de uma Abadia Beneditina de 900 anos de 
história, em uma das regiões mais belas do vale do Danúbio, 
Wachau. Jantar de gala, espetáculo oferecido pela equipe do 
barco e noite de baile. Alojamento a bordo. 

DIA 7º LINZ 
• Domingo • Pensão completa a bordo. 
Linz é a capital da Alta Áustria, uma preciosa cidade barroca 
situada entre o Vale do Danúbio, e a antiga rota do sal. É desde 
o século XIX o porto mais importante do médio Danúbio. Dia 
livre para descobrir a cidade. Recomendamos realizar uma 
excursão opcional de dia completo a Salzburg e a região dos 
lagos. Alojamento a bordo. 

DIA 8º LINZ 
• Segunda-feira. 
Desembarque.

DIA 1º BUDAPESTE 
• Segunda-feira • Jantar a bordo 
Embarque no porto de Budapeste. Alojamento a bordo. 

DIA 2º BUDAPESTE 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Mais que qualquer outra capital, Budapeste está ligada ao 
Danúbio, um dos maiores rios navegáveis da Europa, e que a 
cruza de leste a oeste. Espiritual e tranquila é uma antiga joia 
do Império Austro-Húngaro. Pela manhã, visita panorâmica 
guiada de Budapeste: os grandes bulevares, o Parlamento, a 
Ópera, a Praça dos Heróis na área de Peste e o Bastião dos Pes-
cadores na margem oposta, a área de Buda. Visita da Igreja de 
Matias. Coquetel de boas vindas e apresentação da tripulação. 
Depois do jantar, espetáculo folclórico a bordo do barco. Aloja-
mento a bordo. 

DIA 3º BUDAPESTE/ESZTERGOM/BRATISLAVA 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Manhã livre em Budapeste. (Possibilidade de realizar a excur-
são opcional da Curva do Danúbio, na qual se visita Szentendre, 
cidade situada apenas a 20 km de Budapeste e onde estão ins-
talados numerosos artistas, por isso é conhecida como a “Mont-
martre” húngara). Szentendre foi dotada com uma igreja orto-
doxa em 1690, quando a maioria da população servia vivia 
aqui. Faremos uma parada em Vysegrad, no coração da famosa 
curva do Danúbio para admirar o panorama e visitaremos a 
basílica de Esztergom). Escala técnica em Esztergom/Stúrovo e 
embarque das pessoas que escolheram fazer a excursão. Aloja-
mento a bordo. 

DIA 4º BRATISLAVA/VIENA 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Bratislava, antiga cidade de coroações imperiais, 
hoje jovem e ativa capital da recente República Eslovaca. 
Passeio guiado pelo centro da cidade, durante o qual podere-
mos ver o Palácio do Arcebispo, o Teatro Nacional, a Catedral de 
São Martin, a Porta Michalska e a Câmara Municipal. Continua-
ção para Viena, coração da Europa Central, que evoca, através 
de seus bailes luxuosos e de suas valsas a suntuosidade do 
Império dos Habsburgo. Alojamento a bordo. 

VERSÃO “B” (BUDAPESTE/LINZ)

BUDAPESTE

BRATISLAVA

NAVEGAÇÃO VALE DO WACHAU - CASTELO SCHÖNBÜEL
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TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS 
Bilhete aéreo Espanha/Viena/Espanha + traslados (mín. 10 pess.) 

Por saída desde Madri e Barcelona.............................................................................................................................. 290 
- Suplemento por saída desde resto da Península e Baleares (via Madri ou Barcelona) ............................ 40 
- Suplemento por saída desde Canárias (via Madri ou Barcelona) ................................................................... 140 
Aéreo para passageiros com extensão a Praga e/ou Budapeste (Espanha/Praga e Budapest/Espanha, ou V.V.)... 290 
- Suplemento temporada media (10 Junho a 8 Julho), comum a todos os voos............................................. 75 
- Suplemento temporada alta (9 Julho a 15 Setembro), comum a todos os voos ....................................... 145 
Taxas de aeroporto................................................................................................................................................. Consultar

SUPLEMENTOS 
Suplemento por cabine dupla uso individual............................................................................................................................ + 70% 
Suplemento por cabine individual (cabine tipo “B2”) ............................................................................................................. + 60% 
Suplemento por cabine Mini-Suite (sobre preço por pessoa em cabinea “B1”) ................................................................. 595 
Pacote de Bebidas nas Refeições (almoços/jantares) .................................................................................................................. 125 
Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h)....................................................................................................................................................... 270 
Taxas de portos............................................................................................................................................................................................ 58 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 30

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERÁRIOS) 

VISITAS INCLUÍDAS: Viena, Dürnstein, Bratislava e Budapeste; 
espetáculo folclórico a bordo do barco em Budapeste. 

EXCURSÕES OPCIONAIS: 
• Salzburgo e Região dos Lagos (almoço não incluído)................................................................................. 75 

(com almoço em restaurante).................................................................. 95 
• Melk (visita de Melk e Abadía) ............................................................................................................................. 35 
• Viena: Concerto na Sala Kursalon....................................................................................................................... 75 

Concerto na Sala Musikverein, Ópera e KonzertHaus (ou similares) ........................................ 90 
• Viena, visita complementar: Jardins do Palacio de Belvedere + Palacio de Schönbrunn ............... 40 
• Curva do Danúbio (Esztergom/Vysegrad/San Andrés)................................................................................. 45 
• Budapeste: Basílica, Sinagoga e Monte Gellert ............................................................................................. 40 

Notas: Estas excursões dependem de um mínimo de 25 participantes. Os preços publicados são aproxi-
mados. As excursões são contratadas e pagas no barco, em dinheiro. Preços por pessoa, em euros.

Cód. 03124A / Cód. 03124AV

   DATAS VERSÃO DECK PRINCIPAL DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR 
DO CRUZEIRO CAB. “B2” CAB. “B1” CAB. “A”  

Mai 13 A 1.385 1.470 1.645 
Mai 20 B 1.385 1.470 1.645 
Mai 27 A 1.385 1.470 1.645 
Jun 3 B 1.625 1.710 1.885 
Jun 10 A 1.625 1.710 1.885 
Jun 17 B 1.625 1.710 1.885 
Jun 24 A 1.625 1.710 1.885 
Jul 1 B 1.700 1.785 1.960 
Jul 8 A 1.625 1.710 1.885 
Jul 15 B 1.700 1.785 1.960 
Jul 22 A 1.700 1.785 1.960 
Jul 29 B 1.625 1.710 1.885 
Ago 5 A 1.745 1.830 2.000 
Ago 12 B 1.700 1.785 1.960 
Ago 19 A 1.700 1.785 1.960 
Ago 26 B 1.625 1.710 1.885 
Set 2 A 1.745 1.830 2.000 
Set 9 B 1.700 1.785 1.960 
Set 16 A 1.700 1.785 1.960

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO: 
- Grupos 10 a 20 pessoas*: 10% desconto na cabine (sobre preços 

publicados). Consultar para grupos superiores. 
- Famílias ou grupos de 5, 7 ou 9 pessoas*: 1 cabine individual não 

pagará o suplemento de 60%. 
- 3ª pessoa adulta em cabine tripla*: 20% de desconto. 
- Crianças de 2 a 12 anos*: 50% de desconto em cabine suite com 

beliche alta (sob solicitação) compartilhando cabine com 2 adultos. 
- Crianças menores de 2 anos*: Grátis! (compartilhando cabine com 

2 adultos); aos bebes será colocado um berço (sujeito a disponi-
bilidade), os que não utilizarem o berço deverão compartilhar a 
cama com 1 adulto. 

NOTAS: 
* Ofertas limitadas, não acumuláveis a outras ofertas e nem des-

contos. Todos os passageiros de um grupo deverão realizar a 
reserva ao mesmo tempo e pertencer à mesma reserva, não váli-
do para reservas encadeadas ou em conexão. Os menores de 16 
anos deverão compartilhar a cabine sempre acompanhada de um 
adulto responsável.

GASTOS DE CANCELAMENTO: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, 

por isso além das que aparecem no ponto 5-b-3 das “Condições 
Gerais” (Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos 
gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre 
reservas e preços confirmados: 

- Anulação com mais de 45 dias antes da data de saída 25%; de 45 a 
31 dias antes da data de saída 50%; de 30 a 15 dias antes da data 
de saída 70%; menos de 15 dias antes da data da saída 100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
cancelamento e outros (desde 30 €). Ver condições na página 139 
“Tours Internacionais”.

OS PREÇOS INCLUEM: 
- 7 noites de Cruzeiro no barco M.S. Swiss Diamond (ou similar) em 

cabine standard dupla exterior climatizada, com ducha e WC, no 
deck escolhido. 

- Regime alimentar pensão completa a bordo (primeiro serviço jan-
tar; último serviço café da manhã). 

- Visitas de Viena, Dürnstein, Bratislava e Budapeste; espetáculo fol-
clórico a bordo em Budapeste. 

- Guia acompanhante da Politours durante todo o passeio. 
- Seguro de viagem, bolsa Politours e guia de bolso. 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Excursões opcionais. Bebidas nas refeições, gorjetas, taxas locais 

e/ou qualquer outro serviço não especificado no item anterior. 

PACOTE DE BEBIDAS: 
- Todas as bebidas durante almoços e jantares a bordo no restaurante 

(vinho da casa, cerveja, refrescos e/ou água). 125€ 
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (exceto Champanhe) 

durante o cruzeiro, no restaurante, bar e solário. 270€. 

NOTAS MUITO IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 68 e 69. 
- É obrigatório levar seu Passaporte em vigor (validade mínima 6 

meses), outros documentos/requisitos, rogamos consultar com sua 
Embaixada/Consulado. 

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo 
do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque 
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que 
isso possa tornar-se motivo de reclamação.

LINZ

SALZBURGO
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M.S. BOLERO ••••Sup / M.S. MAXIMA ••••Sup

CABINE DUPLA (DECK INTERMEDIARIO E SUPERIOR)

SUNDECK / SOLÁRIO

DECK SUPERIOR “A” (Todas as cabines com varanda francesa)

DECK INTERMEDIÁRIO “B”(Todas as cabines com varanda francesa)

DECK PRINCIPAL
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Informação

Recepção

Restaurante
panorâmico

Bar

Salão
panorâmico

Jacuzzi

Wellness

EscadaCabines 305, 306, 201 e 202 com possibilidade de cama adicional para 3ª pessoa.

Deck Principal “C”      (2 camas) Deck Superior “A”      (2 camas)Deck Intermediário “B”      (2 camas)

INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoria fluvial: ••••Sup 
n Comprimento: 127,70 m 
n Largura: 11,40 m 
n Calado: 1,50 m 
n Camarotes: 90 
n Decks de passageiros: 3 
n Tripulação/Passageiros: 40/180 
n Voltagem: 220 V 
n Bandeira: Maltesa 
n Elevador/cadeira elétrica: Não

• Instalações 
3 decks de passageiros, recepção, bar e restaurante 
panoramicos, área de relax com spa, sauna, jacuzzi e 
fitness; solário. 

• Camarotes 
90 cabines duplas (18 cabines duplas em deck supe-
rior de 16m2 com varanda francesa e 28 cabines no 
deck principal de 16m2 com janela). Todas as cabines 
são exteriores, climatizadas e dispõem de ducha, banho 
completo, televisão, secador de cabelo e cofre. A 
limpeza é diária e dispõem de telefone que serve para 
chamadas a outras cabines, a recepção ou como des-
pertador. Está proibido fumar no barco (exceto nas 
áreas habilitadas). 

• Serviços incluídos a bordo 
Guia de bolso da rota e documentação; drink de 
boas vindas; pensão completa a bordo (bebidas não 
incluídas, primeiro serviço jantar, último serviço café 
da manhã) gastronomia de alta qualidade com sele-
ção de menus diários (serviço buffet), atribuição per-
manente de mesa no restaurante, alguns jantares serão 
servidos; café e chá gratuito depois das refeições; guias 
acompanhantes e locais, animação, em espanhol e 
músico a bordo; serviço de lavanderia e passadoria 
(serão cobrados na conta). 

• Cartões de crédito 
Aceitam-se (exceto nas excursões opcionais). 

• Idioma a bordo 
Espanhol. 

• Gorjetas 
Não estão incluídas. A Companhia de Navegação acon-
selha a dar 5/7 euros por pessoa/dia de cruzeiro.

Plano e informações comuns aos barcos MS BOLERO e MS MAXIMA
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Guias acompanhantes da 
POLITOURS durante 

todo o Cruzeiro
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GRANDE CRUZEIRO PELO DANÚBIO II 
(SAÍDAS SEGUNDAS-FEIRAS: 3 E 10 DE JUNHO; 5, 12, 19 E 26 DE AGOSTO DE 2019)

8 DIAS (7N DE CRUZEIRO) DESDE ....... 1.715 €/1.970 USD

VERSÃO “A” LINZ/BUDAPESTE 
Dia Cidade Chegada Saida 
Segunda Linz embarque 18,00 

Terça Linz –– 21,00 

Quarta Melk 04,30 12,00 
Dürnstein 13,30 17,30 
Viena 22,30 –– 

Quinta Viena –– –– 

Sexta Viena –– 13,15
Bratislava 17,15 23,15 

Sábado Esztergom/Stúrovo 08,15 09,30 
Budapeste 13,00 –– 

Domingo Budapeste –– –– 

Segunda Budapeste desembarque 09,00

VERSÃO “B” BUDAPESTE/LINZ 
Dia Cidade Chegada Saida 
Segunda Budapeste embarque 18,00 

Terça Budapeste –– –– 

Quarta Budapeste –– 14,00 
Esztergom/Stúrovo 19,30 20,00 

Quinta Bratislava 07,30 13,30 
Viena 19,30 –– 

Sexta Viena –– 23,59 

Sábado Dürnstein 07,30 12,00 
Melk 15,00 21,30 

Domingo Linz 07,30 –– 

Segunda Linz desembarque 09,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.
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VER ITINERARIOS DETALHADOS NAS PÁGINAS 20 A 25 (CRUZEIRO DANÚBIO)

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO: 
- Grupos 10 a 20 pessoas*: 10% desconto na cabine (sobre preços 

publicados). Consultar para grupos superiores. 
- Famílias ou grupos de 7 ou 9 pessoas*: 1 cabina individual não 

pagará o suplemento de 70%. 
- Crianças de 2 a 12 anos*: 50% de desconto em cabina tripla (beli-

che alta) compartilhando cabine com 2 adultos. 
- Crianças menores de 2 anos*: Grátis! (compartilhando cabine com 

2 adultos); aos bebes será colocado um berço (sujeito a disponi-
bilidade), os que não utilizarem o berço deverão   compartilhar a 
cama com 1 adulto). 

NOTAS: 
* Ofertas limitadas, não acumuláveis a outras ofertas e nem des-

contos. Todos os passageiros de um grupo deverão realizar a 
reserva ao mesmo tempo e pertencer à mesma reserva, não váli-
do para reservas encadeadas ou em conexão. Os menores de 16 
anos deverão compartilhar a cabine sempre acompanhada de um 
adulto responsável.

GASTOS DE CANCELAMENTO: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, 

por isso além das que aparecem no ponto 5-b-3 das “Condições 
Gerais” (Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos 
gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre 
reservas e preços confirmados: 

- Anulação com mais de 45 dias antes da data de saída 25%; de 
45 a 31 dias antes da data de saída 50%; de 30 a 15 dias antes 
da data de saída 70%; menos de 15 dias antes da data da saída 
100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
cancelamento e outros (desde 30 €). Ver condições na página 139 
“Tours Internacionais”.

OS PREÇOS INCLUEM: 
- 7 noites de Cruzeiro no barco M.S. Bolero ou M.S. Maxima (ou simi-

lar) em cabine standard dupla exterior climatizada, com ducha e 
WC, no deck escolhido. 

- Regime alimentar pensão completa a bordo (primeiro serviço jan-
tar; último serviço café da manhã). 

- Visitas de Viena, Dürnstein (a pé), Bratislava (a pé) e Budapeste; 
espetáculo folclórico a bordo em Budapeste. 

- Programa diario de atividades e/ou animação. 
- Guia acompanhante da Politours durante todo o passeio. 
- Seguro de viagem, bolsa Politours e guia de bolso … 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Excursões opcionais. Bebidas nas refeições, gorjetas, taxas locais 

e/ou qualquer outro serviço não especificado no item anterior. 

NOTAS MUITO IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 68 e 69. 
- É obrigatório levar seu Passaporte em vigor (validade mínima 6 

meses), outros documentos/requisitos, rogamos consultar com sua 
Embaixada/Consulado. 

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo 
do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque 
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que 
isso possa tornar-se motivo de reclamação.

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS) 
 8 DIAS/7N DE CRUZEIRO EM PENSÃO COMPLETA

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS 
Bilhete aéreo Espanha/Viena/Espanha ou Espanha/Linz e Budapeste/Espanha (ou V.V.) + traslados (mín. 10 pess.) 

Por saída desde Madri e Barcelona.............................................................................................................................. 290 
- Suplemento por saída desde resto da Península e Baleares (via Madri ou Barcelona) ............................ 40 
- Suplemento por saída desde Canárias (via Madri ou Barcelona) ................................................................... 140 

- Suplemento temporada media (10 Junho a 8 Julho), comum a todos os voos............................................. 75 
- Suplemento temporada alta (9 Julho a 15 Setembro), comum a todos os voos ....................................... 145 

Taxas de aeroporto................................................................................................................................................. Consultar

SUPLEMENTOS 
Suplemento por cabine dupla uso individual............................................................................................................................ + 70% 

Taxas de portos............................................................................................................................................................................................ 58 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 30

Cód. 03124C / 03124CV

    DATAS VERSÃO DECK PRINCIPAL DECK INTERMEDIA DECK SUPERIOR 
DO CRUZEIRO CAB. “C” CAB. “B” CAB. “A”  

Barco BOLERO 
Jun 3 A 1.870 2.040 2.140 
Jun 10 B 1.870 2.040 2.140 
Barco MAXIMA 
Ago 5 A 1.870 2.040 2.140 
Ago 12 B 1.825 2.000 2.095 
Ago 19 A 1.825 2.000 2.095 
Ago 26 B 1.715 1.890 1.990

VIENA
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Navegando para a Europa Oriental, de Viena até as terras que margeiam o Mar Negro: 
Viena e Budapeste,  jóias do Império Astro-Húngaro, passando por Bratislava, antiga 
cidade de coroações imperiais; Osijek na Croacia; Novi Sad, a segunda maior cidade da 
Sérvia; descobriremos os tesouros otomanos e europeus de Belgrado; e atravessando os 
"Portões de Ferro" chegamos à Romênia, um país que abriga as regiões históricas da 
Valáquia, Moldávia, Transilvânia, …(ou V.V.)

GRANDE CRUZEIRO PELO DANÚBIO ORIENTAL I 
(SAÍDAS: 25 DE MAIO; 4 E 14 DE JUNHO; 1, 11 E 31 DE JULHO; 10 E 30 DE AGOSTO 2019)

M.S. RIVER NAVIGATOR 4•S

INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoria fluvial: ••••Sup 
n Ano de construção: 2002 
n Última renovação: 2013 
n Comprimento: 110m 
n Largura: 11,40m 
n Calado: 1,50m 
n Motores: 2xCAT 3508B 
n Camarotes: 65 
n Tripulação/Passageiros: 40/130 
n Voltagem: 220 V 
n Bandeira: Alemã 
n Elevador/cadeira elétrica: Sim/Sim 

• Instalações 
3 decks de passageiros, recepção, bar e restaurante 
panorâmico, elevador entre o Deck Intermediário e 
Superior, academia, boutique, sala de leitura com inter-
net gratuita (wi-fi), ar condicionado. Serviço de pas-
sadoria e de lavanderia (será cobrado em sua conta). 

• Camarotes 
15 cabines duplas (15 m2) no deck superior com varan-
da francesa, 24 cabines (15m2) em deck intermediário 
com janela panorâmica grande e 13 cabines (15m2) 
com janela panorâmica dividida em dois, 8 cabines 
(15m2) no deck principal com duas janelas pequenas, 
4 Junior Suites (21m2) em cabine superior com varan-
da francesa, 1 Suite de Luxo (28m2) no deck superior 
com varanda francesa. Todas as cabines são exterio-
res, com banheiro com ducha, TV via satélite com canais 
em espanhol, rádio, telefone para chamadas internas, 
climatização individual e secador de cabelo. 

• Serviços incluidos a bordo 
Guia de bolso da rota e documentação; drink de boas 
vindas; pensão completa a bordo (primeiro serviço 
jantar, último serviço café da manhã) gastronomia de 
alta qualidade com seleção de menus diários (servi-
ço buffet), atribuição permanente de mesa no res-
taurante, alguns jantares serão servidos; café e chá 
gratuito depois das refeições; guia acompanhante em 
espanhol e música a bordo. 

• Cartões de crédito 
Aceitam-se (exceto nas excursões opcionais). 

• Idioma a bordo 
Inglês. (Guia acompanhante em Espanhol). 

• Gorjetas 
Não estão incluídas. A Companhia de Navegação acon-
selha a dar 6/8 euros por pessoa/dia de cruzeiro.

L

1

Restaurante
panorâmico

Salão panorâmico

Academia

Suite (21m2) deck Navigator
Suite 408 (28m2) deck Navigator

Cabine dupla (deck Navigator)
Cabine dupla (deck Explorer)

Cabine deck (deck Explorer) Cabine individual (deckExplorer)
Cabine deck (deck Odissey)

Enfermería

Club del Capitán

Recepção
Elevador

Elevador

Janela panorâmica (se divide em duas)

Janela pequenas
(altas)

Janela
pequenas (altas)

Janela panorâmica

Ventana panorámica (se divide em duas)Janela panorâmica

Biblioteca

Suites

Suites

Varanda francesa

Tripulação

Tripulação

Varanda francesa

DECK SUPERIOR
(Navigator Deck)

DECK INTERMEDIA
(Explorer Deck)

DECK PRINCIPAL
(Odyssey Deck)

Guía acompañante de 
POLITOURS durante 

todo el Crucero
11 DIAS (10N DE CRUZEIRO) DESDE ....... 1.930 €/2.220 USD
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M.S. RIVER DISCOVERY II 4•Sup

7 Países / 5 Capitais

INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoria fluvial: ••••Sup 
n Ano de construção: 2012 
n Comprimento: 125,50m 
n Largura: 11,50m 
n Calado: 1,70m 
n Motores: 2xCAT 32 
n Camarotes: 92 
n Tripulação/Passageiros: 40/170 
n Voltagem: 220 V 
n Bandeira: Alemã 
n Elevador/cadeira elétrica: Sim/Não 

• Instalações 
3 decks de passageiros, recepção, bar e restaurante 
panoramicos, elevador entre o Deck Intermediário e 
Superior, academia, boutique, sala de leitura com inter-
net gratuita (wi-fi), ar condicionado. Serviço de pas-
sadoria e de lavanderia (será cobrado em sua conta). 

• Camarotes 
20 cabines duplas (16 m2) no deck superior com varan-
da francesa, 12 suites de luxo (23m2) no deck superior 
com varanda francesa, 1 suite de luxo (30m2) no deck 
superior com varanda francesa, 39 cabines duplas 
(16m2) no deck intermediário com varanda francesa, 
12 cabines duplas (16m2) no deck principal com jane-
la e 4 cabines individuais (12m22) no deck principal 
com janela, todas exteriores, com banheiro com ducha, 
TV via satélite com canais em espanhol, rádio, telefo-
ne para chamadas internas, climatização individual e 
secador de cabelo. 

• Serviços incluídos a bordo 
Guia de bolso da rota e documentação; drink de boas 
vindas; pensão completa a bordo (primeiro serviço 
jantar, último serviço café da manhã) gastronomia de 
alta qualidade com seleção de menus diários (servi-
ço buffet), atribuição permanente de mesa no res-
taurante, alguns jantares serão servidos; café e chá 
gratuito depois das refeições; guia acompanhante em 
espanhol e música a bordo. 

• Cartões de crédito 
Aceitam-se (exceto nas excursões opcionais). 

• Idioma a bordo 
Inglês. (Guia acompanhante em Espanhol). 

• Gorjetas 
Não estão incluídas. A Companhia de Navegação acon-
selha a dar 6/8 euros por pessoa/dia de cruzeiro.

VERSÃO “A” VIENA/BUCARESTE 
(SAÍDAS: 4 JUN; 11 E 31 JUL) 

Dia Cidade Chegada Saída 
1º Viena embarque 15,00 

2º Viena –– 23,00 

3º Bratislava 04,00 23,00 

4º Budapeste 13,00 –– 

5º Budapeste –– 21,00 

6º Mohacs (parada técnica) 07,00
Osijek 15,00 23,00 

7º Novi Sad 08,00 23,30 

8º Belgrado 05,00 23,59 

9º Golubac 08,00 09,00 
Donji Milanovac 11,30 14,00 
Iron Gate 16,00 18,00 

10º Vidin 02,00 18,30 

11º Turnu Magurele 05,00 
desembarque 09,00

VERSÃO “B” BUCARESTE/VIENA 
(SAÍDAS: 25 MAI; 14 JUN; 10 E 30 AGO) 

Dia Cidade Chegada Saída 
1º Turnu Magurele embarque 21,00 

2º Vidin 13,00 23,00 

3º Iron Gate 09,15 11,15 
Donji Milanovac 14,00 15,30 
Golubac 18,30 19,30 

4º Belgrado 04,00 23,00 

5º Novi Sad 06,00 20,00 

6º Osijek 07,00 13,00 

7º Mohacs (parada técnica) –– ––
Budapeste 13,00 –– 

8º Budapeste –– 21,00 

9º Bratislava 14,00 21,00 

10º Viena 04,00 –– 

11º Viena desembarque 09,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

Viena Bratislava

Mar 
Adriático

Mar 
Negro

Budapeste

Novi Sad

Belgrado

Vidin

Turnu Magurele

Bucareste
Fetesti

Vilkovo

Delta do 
Danúbio

The Iron Gates 
(Portas de Ferro)

Osijek
Mohacs

l l

l

l

l

l

l

l l

l
l

l

ÁUSTRIA

HUNGRIA

SÉRVIA

BULGÁRIA

ROMÊNIA

CROÁCIA

ESLOVÁQUIA

Salão panorâmico

Restaurante

Suite (23m2) deck Navigator
Suite 400 (30m2) deck Navigator

Cabine dupla (deck Navigator)
Cabine dupla (deck Explorer)

Cabine dupla (deck Explorer)
Cabine dupla (deck Odissey)

Captain’s
Club

Recepção

Elevador

Fitness

Janela pequenas
(altas)

Janela 
pequenas (altas)

Varanda francesa

Biblioteca

Tripulação

Tripulação Tripulação

Varanda francesa

Varanda francesa

Varanda francesa

Suites

Suites

Elevador

Elevador

DECK SUPERIOR
(Navigator Deck)

DECK INTERMEDIA
(Explorer Deck)

DECK PRINCIPAL
(Odyssey Deck)
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DIA 1º VIENA (ÁUSTRIA) 
• Jantar a bordo. 
Embarque a partir das 15h00, Cocktail de boas vindas e apresentação 
do capitão e sua tripulação. Alojamento a bordo. 

DIA 2º VIENA (ÁUSTRIA) 
• Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica da cidade durante a qual conheceremos os lugares 
mais atrativos da Capital Imperial. Iniciaremos com uma parada em 
Hundertwasserhaus, umas das atrações arquitetônicas mais populares 
de Viena. Continuaremos percorrendo a Rongstrasse finalizando no 
antigo centro da cidade. Retorno ao barco passando pelo Prater e sua 
famosa roda-gigante. Resto do dia livre. Alojamento a bordo. Navega-
ção noturna. 

DIA 3º BRATISLAVA (ESLOVÁQUIA) 
• Pensão completa a bordo. 
Chegada de madrugada a Bratislava. Visita a cidade em “Old-timer 
Express” (trem turístico, único em Bratislava), que nos levará através 
das muralhas da cidade, à Cidade Velha, passando por St. Martin’s e o 
palacio presidencial Grasssalkovich. Subiremos ao Castelo de onde 
poderemos disfrutar de uma maravilhosa vista de toda a cidade, seus 
arredores e o Danubio. O percurso continuará com um passeio pela 
cidade antiga. Tempo livre e retorno ao barco. Resto do dia livre. Aloja-
mento a bordo. Navegação noturna. 

DIA 4º BUDAPESTE (HUNGRIA) 
• Pensão completa a bordo. 
Navegação durante a manhã ao longo da fronteira entre a Eslováquia e 
a Hungria. Cruzeiro panorâmico pela curva do Danúbio, que inclui a 
magnífica visita da Basílica de Esztergom, a maior da Hungria, bem 
como as ruínas do Castelo Visegrad. Chegada ao meio-dia em Budapes-
te. Panorâmica de ônibus desta bela cidade, começaremos com a área 
de Peste; Avenida Andrassy, a Opera, a Praça dos Heróis, o Parlamento. 
Continuaremos em direção à área de Buda com uma parada no Bastião 
dos Pescadores e no Monte Gellert. Tarde livre. Alojamento a bordo. 

DIA 5º BUDAPESTE (HUNGRIA) 
• Pensão completa a bordo. 
Dia livre em Budapeste. Na parte da tarde, performance de uma dupla 
zíngara a bordo (violino e piano) onde as peças clássicas e tradicionais 
mais conhecidas serão realizadas. Alojamento a bordo. Iniciamos a 
navegação, não sem antes desfrutar de uma magnífica panoramica da 
Pérola do Danúbio e seus impressionantes edifícios iluminados. Nave-
gação noturna. 

DIA 6º OSIJEK (CROACIA) 
• Pensão completa a bordo. 
Antes de deixar a Hungria, faremos uma parada técnica em Mohacs. 
Chegada em Osijek depois do almoço. Osijek é a quarta maior cidade 
da Croácia, importante centro econômico e cultural da região de Slavo-
nija. Visita panorâmica a esta bela cidade barroca, começando o per-
curso com um traslado em ônibus para a fortaleza de Tvrdja, na parte 
antiga da cidade, considerada como o maior e melhor conservado con-
junto barroco da Croácia. Caminharemos por seu centro histórico. Para-

da para desfrutar de uma bebida e continuação da visita. Tempo livre. 
Alojamento a bordo. Navegação noturna. 

DIA 7º NOVI SAD (SERVIA)  
• Pensão completa a bordo. 
Chegada a Novi Sad, a segunda maior cidade da Sérvia. Visita a pé pelo 
centro da cidade. Passearemos pelo mercado verde e centro histórico. 
Continuaremos com a excursão de ônibus até chegarmos aos pés da 
colina Petrovaradin para subir caminhando até a Fortaleza Superior, a 
segunda maior fortaleza da Europa. Tempo livre. Alojamento a bordo. 
Navegação noturna. 

DIA 8º BELGRADO (SERVIA) 
• Pensão completa a bordo. 
Chegada cedo a Belgrado. O dia começará com uma visita à bela capi-
tal da República da Sérvia: desde a Fortaleza de Kalemegdan, que paira 
sobre a confluência dos rios Danúbio e Sava, a Catedral Ortodoxa de 
São Sava, o Parlamento, etc., até acabar na área de pedestres da cidade 
onde desfrutaremos de um lanche seguido de tempo livre. Tempo livre 
à tarde com a possibilidade de realizar excursões opcionais. À noite 
espetáculo folclórico por conta de um dos conjuntos mais conhecidos 
em Belgrado. Alojamento a bordo. Navegação noturna. 

DIA 9º NAVEGAÇÃO PELOS DESFILADEIROS DE “THE IRON 
GATES” (“PORTAS DE FERRO” - SERVIA/BULGÁRIA) 
• Pensão completa a bordo. 
Ao despertar, nos encontraremos na entrada dos desfiladeiros, ao lado 
da fortaleza de Golubac. Navegação até chegar à pequena cidade de 
Donji Milanovac. Desfrute de uma manhã relaxante a bordo enquanto 
navegamos por uma das áreas mais bonitas de todo o Danúbio, os des-
filadeiros de "The Iron Gates". Salvar este obstáculo significou para a 
navegação um desafio gigantesco no mundo da engenharia, construin-
do o maior sistema hidrelétrico e de navegação do gênero na Europa. 
Possibilidade de excursão opcional. Coquetel de despedida, seguido do 
jantar de gala do capitão. Navegação noturna. 

DIA 10º VIDIN (BULGÁRIA) 
• Pensão completa a bordo. 
Bem vindo à Bulgária! Iniciaremos pela manhã com um passeio a pé 
por este charmoso porto fluvial búlgaro, onde se destaca a fortaleza do 
século XIII "Baba Vida" (avó Vida), passaremos pelo "triângulo da tole-
rância" onde convivem uma igreja cristã ortodoxa, uma sinagoga (em 
ruínas) e uma mesquita. Tempo livre à tarde com a possibilidade de 
uma excursão opcional. Alojamento a bordo. Navegação noturna. 

DIA 11º TURNU MAGURELE/BUCARESTE (ROMÊNIA) 
• Café da Manhã a bordo. 
Desembarque após o café da manhã e traslado de Turnu-Magurele para 
o "Paris do Oriente" Bucareste capital da Romênia. Chegada e percurso 
aos seus edifícios mais representativos: a Praça da Revolução, o Arco do 
Triunfo, o Teatro Nacional, o Ateneu Romeno, a enorme "Casa do Povo" 
do Presidente Ceausescu, o Parlamento Romeno (o segundo maior edi-
fício administrativo civil no mundo depois do Pentágono). Transfer para 
o aeroporto de Bucareste.

VERSÃO “A” (VIENA/BUCARESTE)

DIA 1º BUCARESTE – TURNU MAGURELE (ROMÊNIA) 
• Jantar a bordo. Traslado ao barco. Jantar. 

DIA 2º VIDIN (BULGÁRIA) 
• Pensão completa a bordo. Visita a pé. 

DIA 3º - NAVEGAÇÃO PELOS DESFILADEIROS DE “THE IRON GATES” 
(“PORTAS DE FERRO” - SERVIA/BULGÁRIA) 
• Pensão completa a bordo. 

DIA 4º BELGRADO (SERVIA) 
• Pensão completa a bordo. Visita da Capital Sérvia. 

DIA 5º NOVI SAD (SERVIA) 
• Pensão completa a bordo. Visita da cidade Sérvia 

DIA 6º OSIJEK (CROÁCIA) 
• Pensão completa a bordo. Visita panorâmica. 

DIA 7º BUDAPESTE (HUNGRIA) 
• Pensão completa a bordo. Cruzeiro panorâmico Curva do Danúbio. Chegada 
Budapeste e visita panorâmica da cidade. 

DIA 8º BUDAPESTE (HUNGRIA) 
• Pensão completa a bordo. Dia livre a disposição dos clientes. Espetáculo fol-
clórico a bordo. 

DIA 9º BRATISLAVA (ESLOVÁQUIA) 
• Pensão completa a bordo. Visita da cidade a bordo do trem turístico “Old-
timer Express”. 

DIA 10º VIENA (ÁUSTRIA) 
• Pensão completa a bordo. Visita panoramica da cidade. 

DIA 11º VIENA (ÁUSTRIA) 
• Café da Manhã a bordo. Traslado ao aeroporto.
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GASTOS DE CANCELAMENTO: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, 

por isso além das que aparecem no ponto 5-b-3 das “Condições 
Gerais” (Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos 
gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre 
reservas e preços confirmados: 

- Anulação com mais de 45 dias antes da data de saída 25%; de 45 
a 31 dias antes da data de saída 50%; de 30 a 15 dias antes da 
data de saída 70%; menos de 15 dias antes da data da saída 
100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
cancelamento e outros (desde 30 €). Ver condições na página 139 
“Tours Internacionais”.

OS PREÇOS INCLUEM: 
- 10 noites de Cruzeiro no barco M.S. River Navigator o M.S. River 

Discovery II (ou similar) em cabine standard dupla exterior climati-
zada, com ducha e WC, no deck escolhido. 

- Regime alimentar pensão completa a bordo, primeiro serviço jantar; 
último serviço café da manhã (consiste em um café da manhã buf-
fet, um buffet para o almoço sendo opção de três diferentes pratos 
principais + buffet de saladas e um menú de quatro pratos para o 
jantar sendo opção de três pratos principais diferentes que inclui 
café/chá, agua e frutas frescas durante todas as refeições). 

- Visitas de Viena (ônibus), Bratislava (a pé & Trem “old-time 
express”), Budapeste (ônibus), Osijek (ônibus), Novi Saad (ônibus), 
Belgrado (ônibus), Vidin (a pé) e Bucareste (ônibus). 

- Café/Chá cortesia no Panorama Lounge (estação 24h).  
- Acesso gratuito a wi-fi nas cabines e em todas as áreas públicas. 
- Cocktail de boas vindas com vinho espumante ou suco. 
- Café para madrugadores: meia hora antes do café da manhã(café/ 

chá, bolos e sucos). 
- Chá “das cinco”, com buffet de bolos diariamente acompanhado com 

música ao vivo de piano. Nos dias de calor este “chá das cinco” será 
substituído com uma festa de sorvetes no solário. 

- Jantar de Gala do capitão. 
- Seguro de viagem, bolsa Politours e guia de bolso … 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Excursões opcionais. Bebidas nas refeições, gorjetas, taxas locais 

e/ou qualquer outro serviço não especificado no item anterior. 

NOTAS MUITO IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 68 e 69. 
- É obrigatório levar seu Passaporte em vigor (validade mínima 6 

meses), outros documentos/requisitos, rogamos consultar com sua 
Embaixada/Consulado. 

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo 
do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque 
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que 
isso possa tornar-se motivo de reclamação.
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PETROVARADIN - NOVI SAD

EXCURSÕES OPCIONAIS: 
• Concerto em Viena de música clásica, duração 3hs (Cat. “A”) .................................................................... 70 

(Cat. “B”) ................................................................... 65 
• Palacio Schönbrunn (duração 3h,30m)............................................................................................................. 55 
• Castelo de Pedra Vermelha e degustação de vinhos em Bratislava (duração 4h)............................. 50 
• Espetáculo folclórico e Budapeste de noite (duração 4h) ......................................................................... 58 
• Hospital in the Rock (Bastião dos pescadores em Budapeste)................................................................. 38 
• Espetáculo eqüestre em Puszta, Hungria (duração 4h)............................................................................... 55 
• Monastério de Krusedol com degustação de vino e mel, Servia (duração 3h,30m) ......................... 35 
• Almoço típico em uma fazenda Servia (duração 4h) ................................................................................... 34 
• “Portas de Ferro” cenários históricos (duração 4h) ....................................................................................... 35 
• Rochas de Belogradchik, Bulgaria (duração 4h)............................................................................................. 37 

Notas: Estas excursões dependem de um mínimo de 20 participantes. Os preços publicados são 
aproximados. As excursões são contratadas e pagas no barco, em dinheiro. Preços por pessoa, em euros.

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS) 
11 DIAS/10N DE CRUZEIRO EM PENSÃO COMPLETA

Barco RIVER NAVIGATOR 

DATAS DECK DECK DECK DECK 
DO CRUZEIRO

VERSÃO PRINCIPAL INTERMEDIA INTERMEDIA SUPERIOR 
(Standard) (Standard) (varanda francesa) (varanda francesa) 

Mai 25 B 1.930 2.040 2.320 2.755 
Jun 4 A 1.930 2.040 2.320 2.755 
Jun 14 B 1.930 2.040 2.320 2.755 

Barco RIVER DISCOVERY II 

DATAS DECK DECK DECK 
DO CRUZEIRO

VERSÃO INFERIOR INTERMEDIA SUPERIOR 
(Standard) (varanda francesa) (varanda francesa) 

Jul 1 B 2.040 2.430 2.860 
Jul 11 A 2.040 2.430 2.860 
Jul 31 A 2.150 2.540 2.970 
Ago 10 B 2.150 2.645 2.970 
Ago 30 B 2.040 2.430 2.860

Cód. 03124F / Cód. 03124FV

SUPLEMENTOS 
Suplemento por cabine dupla uso individual............................................................................................................................ + 70% 

Taxas de portos............................................................................................................................................................................................ 68 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 30

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS 
Bilhete aéreo Espanha/Viena e Bucareste/Espanha (ou V.V.) + traslados (mín. 10 pess.) 

Por saída desde Madri e Barcelona preço estimado desde................................................................................. 490 

Taxas de aeroporto................................................................................................................................................. Consultar

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO: 
- Grupos 10 a 20 pessoas*: 10% desconto na cabine (sobre preços 

publicados). Consultar para grupos superiores. 
- Famílias ou grupos de 7 ou 9 pessoas*: 1 cabine individual não 

pagará o suplemento de 70%. 
- Crianças de 2 a 16 anos*: 50% de desconto em cabine suite com 

beliche alta (mediante solicitação) compartilhando cabine com 2 
adultos. 

- Crianças menores de 2 anos*: Grátis! (compartilhando cabine com 
2 adultos); aos bebes será colocado um berço (sujeito a disponi-
bilidade), os que não utilizarem o berço deverão   compartilhar a 
cama com 1 adulto. 

NOTAS: 
* Ofertas limitadas, não acumuláveis a outras ofertas e nem des-

contos. Todos os passageiros de um grupo deverão realizar a 
reserva ao mesmo tempo e pertencer à mesma reserva, não váli-
do para reservas encadeadas ou em conexão. Os menores de 16 
anos deverão compartilhar a cabine sempre acompanhada de um 
adulto responsável.
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O Reno nasce na Suíça, desemboca na Holanda, e 
atravessa, ou melhor, dizendo, margeia a França. 
Contudo, o Reno é um rio essencialmente alemão. 
Reno deriva da palavra celta que significa “corrente” 
e para os celtas, que habitaram nesta região até os 
séculos XIII e X a. C., era o protetor da honra e a pure-
za doméstica. Os celtas foram se deslocando até a 
margem esquerda enquanto que os germanos, nome 
que vem de outra palavra celta que significa “vizin-
hos”, se instalaram na margem direita. Assim, ao longo 
da história, o Reno tem servido de fronteira natural, 
além de ser a grande via de comunicação entre os povos 
que moravam à sua beira e o resto da Europa.

GRANDE CRUZEIRO PELO RENO ROMÂNTICO I E O MOSELA 
(SAÍDAS SEGUNDAS-FEIRAS: DE 13 DE MAIO A 7 DE OUTUBRO 2019)

8 DIAS (7N DE CRUZEIRO) DESDE ....... 1.415 €/1.630 USD

VERSÃO “A” ESTRASBURGO/DÜSSELDORF 
Dia Cidade Chegada Saída 
Segunda Estrasburgo embarque 18,00 

Terça Estrasburgo –– 21,00 

Quarta Spira 05,30 13,30 
Worms 16,00 19,00 
Maguncia 22,00 –– 

Quinta Maguncia –– 13,30 
Rüdesheim 15,30 –– 

Sexta Rüdesheim –– 09,30 
Coblenza 14,00 –– 

Sábado Coblenza –– 01,00 
Cochem 08,30 17,00 

Domingo Linz 02,30 12,00 
Côlonia 15,00 15,30 
Düsseldorf 18,00 –– 

Segunda Düsseldorf desembarque 09,00

VERSÃO “B” DÜSSELDORF/ESTRASBURGO 
Dia Cidade Chegada Saída 
Segunda Düsseldorf embarque 18,00 

Terça Düsseldorf –– 15,00 
Colônia 20,00 22,00 

Quarta Linz 03,30 13,00 

Quinta Cochem 00,30 17,00 
Coblenza 23,59 –– 

Sexta Coblenza –– 13,30 
Rüdesheim 20,30 –– 

Sábado Rüdesheim –– 13,15 
Maguncia 15,45 –– 

Domingo Maguncia –– 03,00 
Worms 08,00 08,30 
Spira 12,30 20,30 

Segunda Estrasburgo 09,00 
desembarque 09,00

Nota: Os itinerários e horários são aproximados e está sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

Grande Cruzeiro pela 
“Rota Romântica” 

a maior densidade de 
Castelos da Europa

Grande Cruzeiro pela 
“Rota Romântica” 

a maior densidade de 
Castelos da Europa
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Disponibilidade
On Line

Guias acompanhantes da 
POLITOURS durante 

todo o Cruzeiro
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INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoria fluvial: •••• Sup. 
n Ano de construção: 1993 
n Última renovação: 2012 
n Comprimento: 110 m 
n Largura: 11,40 m 
n Calado: 1,30 m 
n Motores: 1500 hp 
n Cabines: 62 
n Tripulação/Passageiros: 32/123 
n Voltagem: 220 V 
n Bandeira: Suíça 
n Elevador/Cadeira Elevadoras: Não/Sim

n Instalações 
2 decks de passageiros, recepção, salão bar panorâmico com pista de dança, 
restaurante, biblioteca, academia, sauna, jacuzzi climatizada, piscina interior, 
solário e boutique. 

n Camarotes 
57 cabines duplas (132), 1 cabine tripla, 2 cabines individuais e 2 Mini Suítes. Todas 
as cabines são exteriores, climatizadas e dispõem de ducha, banheiro completo, 
secador de cabelo, televisão, minibar e cofre. A limpeza é diária e dispõem de 
telefone que serve para ligar a outras cabines, à recepção ou para programar o 
despertador. Está proibido fumar nas cabines. 

n Serviços incluídos a bordo 
Guia de bolso da rota e documentação; drinque de boas vindas; pensão comple-
ta a bordo (bebidas não incluídas, primeiro serviço jantar, último serviço café da 
manhã) gastronomia de alta qualidade com seleção de menus diários (serviço de 
Buffet), jantar de gala, drink de Champanhe durante a travessia e drink de des-
pedida, mesa permanente no restaurante, alguns jantares serão servidos; café e 
chá gratuito após as refeições; sobremesas de alta qualidade, frutas disponíveis 
24 horas, guias acompanhantes e locais, guias e animação em espanhol dentro 
e fora do barco tudo em espanhol e músico a bordo, lanche de boas vindas no 
primeiro dia com bebida; bebida fria ou quente segundo as circunstâncias no 
regresso de todas as visitas, jantares temáticos com gastronomia local, jantar pira-
ta, concursos e prêmios, filmes temáticos, show da tripulação, serviços de lavan-
deria e passadoria (serão cobrados em conta). 

n Cartões de crédito 
Aceitam-se (exceto nas excursões opcionais). 

n Idioma a bordo 
Espanhol e multilíngue. 

n Gorjetas 
Não estão incluídas. É aconselhável dar 6/8 euros por pessoa/dia de cruzeiro.

M.S. SWISS PEARL •••• Sup.

E Entrada
S Loja de presentes
R Recepção
B Biblioteca
P Minipiscina interior
W Centro de saúde

 Cabine dupla “B2”
 com beliche rebatível

 Cabine dupla “B1”
 Cabine dupla “A”
 Cabine tripla
 Cabine individual
 Mini Suíte (possibilidade

 de tripla)

RUBY DECK (Deck Superior “A”)

EMERALD DECK (Deck Principal “B”)

SUN DECK / SOLARIUM

Salão panorâmico

(Plano de orientação)

Restaurante Cozinha
PW

Motores Tripulação

Tripulação

CABINA DOBLE “A”MINIPISCINA INTERIOR

Cabine (13 m2) 
1. Camas 
2. Mesinhas 
3. Frigobar 
4. TV 
5. Cofre 
6. Ducha 
7. Pia 
8. WC 
9. Espelho 
10. Escritório 
11. Armário 
12. Janela
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DIA 1º ESTRASBURGO 
• Segunda-feira • Jantar a bordo. 
Embarque no porto fluvial a partir das 18.00 horas. Acomoda-
ção nos camarotes do Cruzeiro. Tempo livre e/ou animação. Alo-
jamento a bordo. 

DIA 2º ESTRASBURGO 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita opcional a Estrasburgo, capital da Alsácia, onde podemos 
admirar seu centro histórico presidido por sua Catedral e rodea-
do pelos canais. De tarde possibilidade de realizar uma excur-
são opcional a Colmar. Coquetel de boas vindas e apresentação 
da tripulação. Alojamento a bordo. Navegação noturna. 

DIA 3º ESPIRA (SPEYER) -*HEIDELBERG-/WORMS/ 
MAGUNCIA (MAINZ) 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Espira de madrugada. Tempo livre. *Visita opcional 
de ônibus a Heidelberg sobre o rio Neckar (afluente), visita 
desta cidade caracterizada por seu ambiente universitário, seu 
Castelo semidestruído, sua romântica ponte de pedra e o 
ambiente animado de suas ruas para pedestres (almoço ou 
piquenique incluído). Tempo livre. O ônibus regressa diretamen-
te a Worms, onde o barco estará esperando. Se não realizar a 
excursão, navegação até Worms, grande legado histórico medie-
val. Visita a pé e regresso ao barco. Continuação da navegação 
até Maguncia. Tempo livre e/ou animação. Alojamento a bordo. 

DIA 4º MAGUNCIA (MAINZ)/RÜDESHEIM 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé da cidade de Maguncia, capital do Estado de Renâ-
nia Palatinado, sede bispal e pátria de Gutenberg. Em sua cate-
dral, uma das “Três Pérolas do Reno” de estilo românico, se 
coroaram entre os séculos XI e XII sete imperadores, e seu 
arcebispo foi Chanceler do Sacro Império. Além disso, temos 
que destacar o Palácio Bispal e a Igreja de São Estevão. Regres-
so ao barco e continuação da navegação a Rüdesheim. Chegada 
e visita a pé desta cidade que deve sua fama ao cultivo da 
videira. Conta com um Museu de Instrumentos Musicais e a 
famosa Drosselgasse, onde os turistas e moradores se reúnem 
para degustar o bom vinho da região. Sobre a cidade e a beira 
de Niedrwald se encontra o famoso monumento de Germânia, 
que comemora a unificação da Alemanha sob o Imperador 
Guilherme I. Tempo livre e/ou animação. Alojamento a bordo. 

DIA 5º RÜDESHEIM/COBLENZA 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Desfrutaremos durante toda a manhã da paisagem do Vale de 
Loreley, com seus castelos em ambas as margens do Reno, até 
nossa chegada a Coblenza. Visita a pé da cidade de origem 
romana, situada na confluência dos rios Mosela e Reno. Na igre-
ja de São Castor foi negociada pelos descendentes de Carlos 
Magno a divisão do Império. Foi possessão do príncipe eleito de 
Tréveris e um importante centro econômico do Reno na Idade 
Média. Existem numerosas igrejas, destacando-se a de Nossa 
Senhora, a qual se mescla o românico, gótico e barroco. No pátio 
da Prefeitura, que é o antigo colégio dos jesuítas, se encontra o 
símbolo da cidade: o Schängelbrunnen. Do outro lado do Reno e 
em frente à foz do rio Mosela ergue-se a imponente fortaleza 
de Ehrenbreitstein. Tempo livre. Alojamento a bordo. 

DIA 6º COBLENZA/COCHEM 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Tomaremos a variante do rio Mosela, que sulca serpenteando 
entre altos vales balizados de vinhedos. No meio da manhã 
chegaremos a Cochem, “burgo” medieval que ao pé do majesto-
so Castelo Imperial (Reichburg) preserva como ninguém seu 
importante passado germânico. Visita a pé e tempo livre. 
Regresso ao barco para continuar viagem até Linz. Tempo livre 
e/ou animação. Alojamento a bordo. Navegação noturna. 

VERSÃO “A” (ESTRASBURGO/DÜSSELDORF)

WORMS

COCHEM



Preços por pessoa (em euros) 

Hotel em Berlim em quarto duplo em quarto individual 
base 2 noites noite extra base 2 noites noite extra 

Park Inn 4* 482   81 643 162 

Hilton 5* 590 142 870 270 
- Taxas e combustível (não incluído) ................................................................................... Consultar

O preço inclui: 2 noites em Berlim no hotel escolhido regime AD; bilhete de 
trem classe turística Düsseldorf/Berlim (ou VV) traslado aeroporto Frankfurt/ 
porto (ou VV).

EXTENSÕES 
(preços aproximados, a reconfirmar)

BERLIM (DESDE DÜSSELDORF) DESDE …… 482 €

Preços por pessoa (em euros) 

Hotel em Estrasburgo em quarto duplo em quarto individual 
base 1 noite noite extra base 1 noite noite extra 

Monopole Metropole 3* 330   81 440 162 

Regent Contades 4* 357 114 460 216 
- Taxas e combustível (não incluído) ................................................................................... Consultar

O preço inclui: 1 noite em Estrasburgo no hotel escolhido, regime AD; traslado 
aeroporto Frankfurt/porto (ou VV).

ESTRASBURGO DESDE …… 330 €

ESTRASBURGO
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NAVEGAÇÃO - VALE DE LORELEY

DÜSSELDORF

DIA 7º LINZ/COLÔNIA/DÜSSELDORF 
• Domingo • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Linz de madrugada. Na hora indicada visita a pé 
desta típica cidade medieval alemã com encanto, cuja popula-
ção madura a faz reviver desde as suas vivendas de madeira e, 
à qual se entra pela porta dos restos de sua muralha. Regresso 
ao barco para continuar até Colonia. Parada técnica para os 
passageiros que realizam a excursão opcional da quarta cidade 
mais povoada da Alemanha e que se destaca, entre outras coi-
sas, sua imponente Catedral gótica (iniciada no Séc. XIII e fina-
lizada no Séc. XIX) onde se guardam numerosas obras de arte e 
um baú com os restos dos “Reis Magos”. (Ao finalizar a excursão, 
retorno de ônibus diretamente a Düsseldorf). Continuação da 
navegação até Düsseldorf. Tempo livre. Jantar de despedida e 
festa a bordo. Alojamento a bordo. 

DIA 8º DÜSSELDORF 
• Segunda-feira • Café da manhã a bordo. 
Desembarque às 09.00 horas. Visita a pé de Düsseldorf, conhe-
cida por alguns como “a pequena Paris”, “o Tokio do Reno” ou 
simplesmente “a Capital da Moda”, sua rica história e arquitetu-
ra moderna fazem desta cidade uma das capitais mais atrativas 
da Alemanha. Fim de nossos serviços.
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Existem numerosas igrejas, destacando-se a de Nossa Senhora, 
na qual se mescla o românico, gótico e barroco. No pátio da 
Prefeitura, que é o antigo colégio dos jesuítas, se encontra o 
símbolo da cidade: o Schängelbrunnen. Do outro lado do Reno 
e em frente à foz do rio Mosela ergue-se a imponente fortaleza 
de Ehrenbreitstein. Regresso ao barco. Continuamos a navega-
ção disfrutando da impressionante paisagem que nos oferece o 
Vale de Loreley, com seus castelos em ambas as margens do 
Reno. Chegada em Rüdesheim. Tempo livre e/ou animação. Alo-
jamento a bordo. 

DIA 6º RÜDESHEIM/MAGUNCIA (MAINZ) 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Rüdesheim, cidade que deve sua fama em todo o 
mundo ao cultivo da videira. Conta com um Museu de Instru-
mentos Musicais e a famosa Drosselgasse, onde os turistas e 
moradores se reúnem para degustar o bom vinho da região. 
Sobre a cidade e a beira de Niederwald se encontra o famoso 
monumento de Germânia, que comemora a unificação da Ale-
manha sob o Imperador Guilherme I. Regresso ao barco. Nave-
gação. Chegada depois do meio dia a Maguncia, capital do 
Estado de Renânia Palatinado, sede bispal e pátria de Guten-
berg. Em sua catedral, uma das três pérolas românicas do Reno, 
se coroaram nos séculos XI e XII sete imperadores, e seu arce-
bispo foi Chanceler do Sacro Império. Além disso, temos que 
destacar o Palácio Bispal e a Igreja de São Estevão. Realizare-
mos uma visita a pé. Tempo livre e/ou animação. Alojamento a 
bordo. 

DIA 7º MAGUNCIA (MAINZ)/WORMS -*HEIDELBERG-/ 
ESPIRA (SPEYER) 
• Domingo • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Worms. Traslado em ônibus ao centro para realizar a 
visita a pé desta cidade de grande legado histórico medieval, 
onde se destaca a Catedral. (*). Tempo livre. Retorno ao ônibus 
diretamente a Spira (Speyer), jóia medieval com sua histórica 
Catedral (S. XI) que foi nomeada pela UNESCO como Patrimônio 
da Humanidade. Jantar de despedida e festa a bordo. Alojamento 
a bordo. (Navegação noturna). 

*Possibilidade de realizar a visita opcional de ônibus a Heidel-
berg, sobre o rio Neckar (afluente), caracterizada por seu 
ambiente universitário, seu Castelo semidestruído, sua român-
tica ponte de pedra e o ambiente animado de suas ruas para 
pedestres (almoço ou piquenique incluído). O ônibus regressa 
diretamente a Spira. 

DIA 8º ESTRASBURGO 
• Segunda-feira • Café da manhã a bordo. 
Chegaremos pela manhã ao porto fluvial de Estrasburgo (Capi-
tal da Alsácia, França). Desembarque até as 09,00 h aprox. Pos-
sibilidade de realizar opcionalmente a visita da cidade. Fim de 
nossos serviços.

DIA 1º DÜSSELDORF 
• Segunda-feira • Jantar a bordo. 
Embarque no porto fluvial a partir das 18,00 h. Tempo livre 
e/ou animação. Alojamento a bordo. 

DIA 2º DÜSSELDORF/COLÔNIA 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Düsseldorf, conhecida por alguns como “a peque-
na Paris”, “o Tokio do Reno” ou simplesmente “a Capital da 
Moda”, sua rica história e arquitetura moderna fazem desta 
cidade uma das capitais mais atrativas da Alemanha. Retorno 
ao barco para começar a navegação. Possibilidade de realizar 
uma excursão opcional de ônibus a Colônia, a quarta cidade 
mais populosa da Alemanha, nela se destaca, entre outras coi-
sas, a sua imponente Catedral gótica onde se guardam nume-
rosas obras de arte e o baú com os restos dos “Reis Magos”. 
Drinque de boas-vindas e apresentação da tripulação. Tempo 
livre e/ou animação. Alojamento a bordo. Navegação noturna). 

DIA 3º LINZ 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Linz. Visita a pé desta típica cidade medieval alemã, 
a qual se entra pela porta pelos restos de sua muralha. Retorno 
ao barco. Navegação. Tomaremos a variante do Rio Mosela, que 
sulca serpenteando entre altos vales balizados de vinhedos, 
com direção a Cochem.  Tempo livre e/ou animação. Alojamento 
a bordo. 

DIA 4º COCHEM (MOSELA)/COBLENZA (KOBLENZ) 
• Quinta-feira• Pensão completa a bordo. 
Nos encontramos em Cochem “burgo” medieval que ao pé do 
majestoso Castelo Imperial (Reichburg) preserva como nin-
guém seu importante passado germânico. Visita a pé e tempo 
livre. Regresso ao barco. Tempo livre e/ou animação. Navegação 
até Coblenza. Alojamento a bordo. 

DIA 5º COBLENZA (KOBLENZ)/RÜDESHEIM 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Coblenza. cidade fundada pelos romanos e situa-
da na confluência dos rios Mosela e Reno. Na igreja de São 
Castor foi negociada pelos descendentes de Carlos Magno a 
divisão do Império. Foi possessão do príncipe eleito de Tréveris 
e um importante centro econômico do Reno na Idade Média. 

VERSÃO “B” (DÜSSELDORF/ESTRASBURGO)

LINZ

ESPIRA



37 AMÉRICA LATINA 2019 
Cruzeiros Fluviais

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS) 
8 DIAS/7N DE CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS (EM EUROS) 
Bilhete aéreo Espanha/Frankfurt/Espanha (ou V.V.) + traslados (mínimo 10 pessoas) 

Por saída de Madri (Cías. Iberia e Air Europa), desde............................................................................................. 290 
Por saída de Barcelona (Cías. Lufthansa e Vueling), desde.................................................................................. 290 
Por saída resto da Península e Baleares (Cías. Iberia, Air Europa e Lufthansa), desde .............................. 390 
Por saída das Canárias (Cías. Iberia e Air Europa), desde ..................................................................................... 450 

Taxas de aeroporto e combustível (voos diretos)...................................................................................................... 90 
Taxas de aeroporto e combustível (voos via Madri) .............................................................................................. 115 

NOTA: Os traslados (aeroporto/porto/aeroporto) se realizarão de/a Frankfurt pela tarde, com algumas Cias. Aéreas, cabe 
a possibilidade de voltar a Colônia e Estrasburgo com seus correspondentes traslados. Consultar suplemento.

SUPLEMENTOS 
Suplemento por cabine dupla uso individual............................................................................................................................ + 70% 

Suplemento por cabine Mini suíte (sobre preço por pessoa em cabina “A”) ........................................................................ 110 

Pacote de bebidas nas refeições (almoços/jantares) ................................................................................................................... 125 
Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h)....................................................................................................................................................... 270 

Taxas portuárias + VAT Alemanha ......................................................................................................................................................... 90 

Seguros Exclusive I.A. de gastos de cancelamento e outros (contratar ao reservar) desde ............................................. 30

Cód. 05028P / Cód. 05028PV

   DATAS VERSÃO DECK PRINCIPAL DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR 
DO CRUZEIRO CAB. “B2” CAB. “B1” CAB. “A”  

Mai 13 B 1.415 1.505 1.685 
Mai 20 A 1.445 1.530 1.710 
Mai 27 B 1.445 1.530 1.710 
Jun 3 A 1.560 1.645 1.830 
Jun 10 B 1.560 1.645 1.830 
Jun 17 A 1.560 1.645 1.830 
Jun 24 B 1.495 1.585 1.765 
Jul 1 A 1.520 1.605 1.785 
Jul 8 B 1.495 1.585 1.765 
Jul 15 A 1.520 1.605 1.785 
Jul 22 B 1.520 1.605 1.785 
Jul 29 A 1.495 1.585 1.765 
Ago 5 B 1.605 1.690 1.870 
Ago 12 A 1.560 1.645 1.830 
Ago 19 B 1.605 1.690 1.870 
Ago 26 A 1.495 1.585 1.765 
Set 2 B 1.560 1.645 1.830 
Set 9 A 1.560 1.645 1.830 
Set 16 B 1.495 1.585 1.765 
Set 23 A 1.495 1.585 1.765 
Set 30 B 1.445 1.530 1.710 
Out 7 A 1.415 1.505 1.685

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO: 
- Grupos 10 a 20 pessoas*: 10% desconto na cabine (sobre preços 

publicados). Consultar para grupos superiores. 
- Famílias ou grupos 5, 7 ou 9 pessoas*: 1 cabine individual não 

pagará o suplemento de 70%. 
- 3ª persona adulta en cabina triple*: 20% de descuento. 
- Crianças de 2 a 12 anos*: 50% de desconto em cabine tripla com-

partilhando cabine com 2 adultos e/ou compartilhando cabine 
dupla com 1 adulto. 

- Crianças menores de 2 anos*: Grátis! (compartilhando cabine com 
2 adultos); para os bebes será colocado um berço (sujeito a dispo-
nibilidade), os que não utilizarem o berço deverão compartilhar a 
cama com 1 adulto. 

NOTAS: 
* Ofertas para lugares limitados, não acumuláveis a outras ofertas 

e nem descontos. Todos os passageiros de um grupo deverão rea-
lizar a reserva ao mesmo tempo e pertencer à mesma reserva; 
não válido para reservas encadeadas ou em conexão. Os menores 
de 16 anos deverão partilhar a cabine sempre acompanhada de 
um adulto responsável. As cabines duplas com possibilidade de 
tripla = tripla com beliche alto dobráve.

GASTOS DE CANCELAMENTO: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, 

além das que figuram em 5-b-3 nas “Condiciones Gerais” (Ver 
detalhes nas últimas páginas de nosso folheto), se aplicarão os 
seguintes gastos de cancelamento sobre reservas e preços confir-
mado: 

- Anulação com mais de 45 dias antes da data de saída 25%; de 45 
a 31 dias antes da data da saída 50%; de 30 a 15 dias antes da 
data de saída 70%; com menos de 15 dias antes da data de saída 
100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
cancelamento e outros (desde 30 €). Ver condições na página 139 
“Tours Internacionais”.

OS PREÇOS INCLUEM: 
- 7 noites de cruzeiro no barco M.S. Swiss Pearl (ou similar) em cabi-

ne standard dupla exterior climatizada, com ducha e WC, no Deck 
escolhido. 

- Regime alimentar de pensão completa a bordo (primeiro serviço 
jantar; último serviço café da manhã). Sistema “Buffet”, exceto 
alguns jantares servidos. 

- Visitas a pé de Düsseldorf, Linz, Cochem, Coblenza, Rüdesheim, 
Maguncia e Worms. 

- Guia acompanhante da Politours durante todo o percurso. 
- Seguro de viagem, bolsa Politours, guia de bolso … 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Excursões opcionais. Bebidas nas refeições, gorjetas, taxas locais 

e/ou qualquer outro serviço não especificado no parágrafo anterior. 

PACOTES DE BEBIDAS: 
- Todas as bebidas durante almoços e jantares a bordo no restaurante 

(vinho da casa, cerveja, refrescos e/ou água). 125€. 
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (exceto Champanhe) 

durante o cruzeiro, no restaurante, bar e solário. 270€. 

NOTAS MUITO IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 68 e 69. 
- É obrigatório levar seu Passaporte em vigor (validade mínima 6 

meses), outros documentos/requisitos, rogamos consultar com sua 
Embaixada/Consulado. 

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo 
do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque 
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que 
isso possa tornar-se motivo de reclamação.

Trens desde Madri ou Barcelona: Possibilidade de transporte em trem, via Paris, a Colônia e Estrasburgo. Rogamos consultar.

COBLENZA

EXCURSÕES OPCIONAIS: 
• Estrasburgo.................................................................................................................................................................. 40 
• Colmar (somente na versão “A”) ............................................................................................................................ 45 
• Heidelberg (com piquenique) ............................................................................................................................... 55 
• Heidelberg (com almoço em restaurante, 1 bebida incluída).................................................................... 75 
• Colonia .......................................................................................................................................................................... 40 

Notas: Estas excursões dependem de um mínimo de 40 participantes. Os preços publicados são apro-
ximados. As excursões são contratadas e pagas no barco, em dinheiro. Preços por pessoa, em euros.

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERÁRIOS) 

VISITAS A PÉ INCLUIDAS: Worms, Maguncia, Rüdesheim, 
Coblenza, Cochem, Linz e Düsseldorf.

COLONIA



Guias acompanhantes da 
POLITOURS durante 

todo o Cruzeiro

E Entrada

S Loja de presentes

R Recepção

SA Sauna/Solarium

B Biblioteca

 Cabine dupla “B2”

 Cabine dupla +
 1 cama alta (beliche)

 Cabine dupla “B1”

 Cabine dupla “A”

 Cabine tripla

 Cabine individual

 Mini Suíte com cama  
 de casal

EMERALD DECK (DECK PRINCIPAL)

RUBY DECK (DECK SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Salão panorãmico

Restaurante
Cozinha

Motores Tripulação

Tripulação

(Plano de orientação)

n Instalações 
2 decks de passageiros, recepção, boutique, salão e bar 
panorâmico, sauna, jacuzzi exterior, sala de leitura, ar 
condicionado, cadeira elevadora mecânica (“stair lift”) 
do Deck Superior ao Restaurante e Deck Solário, aces-
so entre Decks mediante escadas íngremes (adverte-
se para pessoas com mobilidade reduzida). 

n Camarotes 
59 cabines duplas (11,5 m2 aprox.), 4 delas com cama 
alta adicional (beliche), 2 individuais (11,5m2 aprox.), 
1 cabine tripla (2 camas baixas + 01 cama alta, 15,5m2 
aprox.) e 1 Mini Suíte (18,5m2 aprox.), todas exterio-

res, com janela panorâmica, camas “twins” (exceto 
Mini Suíte, com cama de Casal), Radio, TV, Minibar, 
Cofre, Secador de Cabelo, Ar Condicionado e Ducha/WC 
independente. 

n Serviços incluídos a bordo 
Guia de bolso da rota e documentação; drinque de boas 
vindas; pensão completa a bordo (bebidas não incluí-
das, primeiro serviço jantar, último serviço café da manhã) 
gastronomia de alta qualidade com seleção de menus 
diários (serviço de Buffet), mesa permanente no res-
taurante, alguns jantares serão servidos; café e chá gra-
tuito após as refeições, guias acompanhantes e locais, 

guias e animação em espanhol dentro e fora do barco 
tudo em espanhol e músico a bordo, serviços de lavan-
deria e passadoria (serão cobrados em conta). 

n Cartões de crédito 
Aceitam-se (exceto nas excursões opcionais). 

n Idioma a bordo 
Espanhol e multilíngue. 

n Gorjetas 
Não estão incluídas. É aconselhável dar 6/8 euros por 
pessoa/dia de cruzeiro.

Cabine (11,5 m2) 
1. Cama 
2. Janela 
3. Minibar 
4. TV 
5. Cofre 
6. Ducha 
7. Lavabo 
8. WC 
9. Espelho 
10. Escritório 
11. Armário
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CRUZEIRO PELAS MARGENS DO MOSELA E CASTELOS DO 
RENO ROMÂNTICO II (SAÍDAS DOMINGOS: DE 5 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO 2019)

8 DIAS (7N DE CRUZEIRO) DESDE ....... 1.415 €/1.630 USD

VERSÃO “A” TRÉVERIS/ESTRASBURGO 
Dia Cidade Chegada Saída 
Domingo Tréveris embarque 18,00 

Segunda Tréveris –– 20,30 

Terça Bernkastel 03,00 13,00 
Cochem 22,00 –– 

Quarta Cochem –– 16,00 
Coblenza 23,30 –– 

Quinta Coblenza –– 13,30 
Rüdesheim 20,30 –– 

Sexta Rüdesheim –– 13,00 
Maguncia 15,30 23,59 

Sábado Maguncia –– 01,00 
Espira 09,00 20,00 

Domingo Estrasburgo desembarque 09,00

VERSÃO “B” ESTRASBURGO/TRÉVERIS 
Dia Cidade Chegada Saída 
Domingo Estrasburgo embarque 18,00 

Segunda Estrasburgo –– 21,00 

Terça Espira 06,00 19,00 

Quarta Maguncia 06,30 19,30 
Rüdesheim 15,30 –– 

Quinta Rüdesheim –– 09,30 
Coblenza 13,30 –– 

Sexta Coblenza –– 01,00 
Cochem 08,00 16,00 
Bernkastel 23,30 –– 

Sábado Bernkastel –– 13,30 
Tréveris 20,30 –– 

Domingo Tréveris desembarque 09,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

Estrasburgo

Colmar

Frankfurt

•

Luxemburgo
•

•
•

•

•

•

•

•

•
Espira

Tréveris

Cochem

•
Bernkastel Maguncia

Rio Meno

Río Neckar

Rio
 M

ose
la

Rüdesheim

Coblenza

Heidelberg

ALEMANHA

ALEMANHA

FRANÇA  Rio Ren
o 

 Rio Reno 

Disponibilidade
On Line

Bélgica

Lux.

•

INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoria fluvial: •••• 
n Ano de construção: 1995 
n Última renovação: 2007 
n Comprimento: 101 m 
n Largura: 11,40 m 
n Calado: 1,30 m 

n Motores: 1500 hp 
n Cabines: 63 
n Tripulação: 31 
n Passageiros: 125 
n Voltagem: 220 V 
n Bandera: Suíça

n Elevador/Cadeira Elevadora: Não/Sim

M.S. SWISS CRYSTAL ••••
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DIA 1º TRÉVERIS 
• Domingo • Jantar a bordo. 
Embarque no porto fluvial a partir das 18.00 horas. Tempo livre 
e/ou animação. Alojamento a bordo. 

DIA 2º TRÉVERIS 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Tempo livre pela manhã em Tréveris. Opcionalmente se pode 
realizar a visita da cidade, uma das primeiras fundações roma-
nas às margens do Reno e Mosela, junto a Coblenza, Bonn e 
Colônia. Dentre todas as construções da cidade, destaca-se a 
imponente Porta Nigra, construída no séc. II d.C. Sede bispal, na 
Sagrada Capela da Catedral está depositado o relicário da 
Santa Túnica. Abriu sua primeira universidade no séc. XV. Atual-
mente, Tréveris segue sendo uma importante cidade religiosa, 
administrativa e universitária, cheia de vida onde desfrutar da 
gastronomia da região. Imprescindível passear pela Praça do 
Mercado Principal e visitar a farmácia mais antiga da Alemanha 
a Löwen Aphoteke, do séc. XIII. Almoço a bordo. Tempo livre 
pela tarde. (Possibilidade de visitar opcionalmente Luxembur-
go). O Grande Ducado de Luxemburgo é um pequeno país loca-
lizado entre Alemanha, França e Bélgica. Para descobrí-lo, ire-
mos de ônibus à cidade de Luxemburgo e visitaremos a pé o 
centro histórico da cidade em que se destaca o Palácio Ducal, a 
Catedral e a Ponte de Adolfo. Continuaremos de ônibus até 
chegar ao povoado de Echternach onde o famoso escritor Vic-
tor Hugo se inspirou para algumas de suas obras mais famosas. 
Tempo livre e retorno ao barco de ônibus. Drink de boas-vindas 
e apresentação da tripulação. Alojamento a bordo. Navegação 
noturna. 

DIA 3º BERNKASTEL/COCHEM 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Bernkastel de madrugada. À hora indicada, visita a 
pé deste interessante povoado. Favorecida pela orografia e 
clima desta área, sabem manter desde suas origens antigas 
uma forte economia baseada no cultivo dos vinhedos e produ-
ção de vinhos. Em 1291 a cidade conseguiu seus próprios direi-
tos e levantou uma grande fortaleza de defesa “Landshut” e 
que até hoje se conservam seus restos e de onde se podem 
desfrutar de esplendidas vistas. Linda vila medieval com ruas 
de paralelepípedos e casas típicas de entramado de madeira, 
ainda hoje sob a proteção de sua torre de vigia anexa à igreja 
de San Miguel. Nesta localidade você poderá encontrar o “mila-
groso” vinho chamado Doctor. Regresso ao barco. Navegação à 
tarde, nossa equipe a bordo nos deleitará com diferentes ativi-
dades até nossa chegada a Cochem. Alojamento a bordo. 

DIA 4º COCHEM/COBLENZA (KOBLENZ) 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Cochem, “burgo” medieval que ao pé do majesto-
so Castelo Imperial (Reichburg) preserva como nenhum outro 
seu importante passado germânico. Visita a pé e tempo livre 
com possibilidade de realizar, opcionalmente, uma degustação 
de vinhos. Depois do almoço a bordo, possibilidade de realizar 
opcionalmente, uma visita ao bunker da cidade. Regresso ao 
barco. Navegação pelo rio Mosela. Chegada a Coblenza. Aloja-
mento a bordo. 

DIA 5º COBLENZA (KOBLENZ)/RÜDESHEIM 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Coblenza. cidade fundada pelos romanos, situada 
na confluência dos rios Mosela e Reno. Em sua igreja de S. Cas-
tor se negociou - por parte dos descendentes de Carlo Magno – 
a divisão do Impérioo. Foi posse do príncipe eleito de Tréveris e 

um importante centro econômico do Reno na Idade Média. Pos-
sui numerosas igrejas, destacando a de Nossa Senhora, na qual 
se mescla o românico, gótico e o barroco. No pátio da Prefeitu-
ra, que é o antigo colégio dos jesuítas, se encontra o símbolo 
da cidade: o Schängelbrunnen. Do outro lado do Reno e frente 
a desembocadura do Mosela se eleva a imponente fortaleza de 
Ehrenbreitstein. Regresso ao barco. Continuamos a navegação 
desfrutando da impressionante paisagem que nos oferece o 
Vale de Loreley, com seus castelos em ambas margens do Reno. 
Chegada a Rüdesheim. Tempo livre e/ou animação. Alojamento 
a bordo. 

DIA 6º RÜDESHEIM/MAGUNCIA (MAINZ) 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita a pé de Rüdesheim, que deve sua fama em todo o mundo 
ao cultivo de uvas. Conta com um Museu de Instrumentos 
Musicais e a famosa Drosselgasse, onde turistas e moradores se 
encontram para saborear o bom vinho da região. Sobre a cida-
de e a beira do Niederwald se encontra o famoso monumento 
da Germânia, que comemora a unificação alemã sob o impera-
dor Guilherme. Retorno ao barco. Navegação. Chegada depois 
do meio dia a Maguncia, Capital do estado de Renania-Paltina-
do, sede bispal e patria de Gutemberg. Em sua Catedral, uma 
das “Três Pérolas do Reno” de estilo Românico, se coroaram nos 
séculos XI e XII sete imperadores e seu arcebispo foi Chanceler 
do Sacro Império Romano. Além disso, temos que destacar o 
Palacio Bispal e a Igreja de São Estevão. Realizaremos uma 
visita a pé. Tempo livre e/ou animação. Alojamento a bordo 
(navegação noturna). 

DIA 7º ESPIRA (SPEYER) –*HEIDELBERG– 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Chegada a primeira hora da manhã a Espira. Visita a pé da cida-
de, jóia do medieval com sua histórica Catedral (S. XI) nominada 
pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Tempo livre. 
*Excursão opcional em ônibus a Heidelberg sobre o rio Neckar 
(afluente), visita desta cidade caracterizada por seu ambiente 
universitário, seu Castelo semidestruído, sua romântica ponte 
de pedra e ambiente animado de suas ruas de pedestres (almo-
ço ou pic-nic incluído). Regresso de ônibus a Espira. (Nota: Os 
passageiros que realizam a excursão opcional de Heidelberg 
realizam a visita a pé ao retornar). Cocktail e jantar de despedi-
da. Alojamento a bordo. (Navegação noturna). 

DIA 8º ESTRASBURGO 
• Domingo • Café da manhã a bordo. 
Chegaremos pela manhã ao porto fluvial de Estrasburgo (Capi-
tal da Alsacia-Francesa) Desembarque às 09.00 horas aprox. 
Possibilidade de realizar opcionalmente a visita da cidade. Fim 
de nossos serviços.

VERSÃO “A” (TRÉVERIS/ESTRASBURGO)

PORTA NIGRA - TRÉVERIS
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centro econômico do Reno na Idade Média. Possui numerosas 
igrejas, destacando a de Nossa Senhora, na qual se mescla o 
românico, gótico e o barroco. No pátio da Prefeitura, que é o 
antigo colégio dos jesuítas, se encontra o símbolo da cidade: o 
Schängelbrunnen. Do outro lado do Reno e frente a desemboca-
dura do Mosela se eleva a imponente fortaleza de Ehrenbreits-
tein. Tempo livre. Alojamento a bordo. Navegação noturna pelo 
rio Mosela. 

DIA 6º COCHEM 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
A primeira hora da manhã chegaremos a Cochem, “burgo” 
medieval que ao pé do majestoso Castelo Imperial (Reichburg) 
preserva como nenhum outro seu importante passado germâ-
nico. Visita a pé e tempo livre com possibilidade de realizar, 
opcionalmente, uma degustação de vinhos. Depois do almoço a 
bordo, possibilidade de realizar opcionalmente, uma visita ao 
bunker da cidade. Regresso ao barco. Navegação pelo rio Mose-
la. Convidamos a todos a desfrutar de uma bonita paisagem 
sinuosa percorrendo os meandros do rio, decorado com vinhe-
dos e típicos povoados com grande atrativo da região. Chegada 
a última hora a Bernkastel. Alojamento a bordo. 

DIA 7º BERNKASTEL/TRÉVERIS 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Visita pela manhã do interessante povoado de Bernkastel. 
Favorecida pela orografia e clima desta área, sabem manter 
desde suas origens antigas uma forte economia baseada no 
cultivo dos vinhedos e produção de vinhos. Em 1291 a cidade 
conseguiu seus próprios direitos e levantou uma grande forta-
leza de defesa “Landshut” e que até hoje se conservam seus 
restos e de onde se podem desfrutar de esplendidas vistas. 
Linda vila medieval com ruas de paralelepípedos e casas típi-
cas de entramado de madeira, ainda hoje sob a proteção de sua 
torre de vigia anexa à igreja de San Miguel. Nesta localidade 
você poderá encontrar o “milagroso” vinho chamado Doctor. 
Regresso ao barco. Navegação à tarde, nossa equipe a bordo 
nos deleitará com diferentes atividades até nossa chegada a 
Tréveris. Cocktail e jantar de despedida. Alojamento a bordo. 

DIA 8º TRÉVERIS 
• Domingo • Café da manhã a bordo. 
Desembarque as 09,00 aprox. Fim de nossos serviços. Opcional-
mente se pode visitar a cidade de Tréveris, uma das primeiras 
fundações romanas às margens do Reno e Mosela, junto a 
Coblenza, Bonn e Colônia. Dentre todas as construções da cida-
de, destaca-se a imponente Porta Nigra, construída no séc. II 
d.C., com blocos de arenito branco, mas que ao passar do 
tempo, junto com a erosão da chuva e do vento tornou-a de 
aspecto escuro, por isso seu nome. Desde sua fundação como 
Residencia Imperial Romana, sempre foi uma cidade rica e 
poderosa. Sede bispal, na Sagrada Capela da Catedral está 
depositado o relicário da Santa Túnica. Abriu sua primeira uni-
versidade no séc. XV. Atualmente, Tréveris segue sendo uma 
importante cidade religiosa, administrativa e universitária, 
cheia de vida onde desfrutar da gastronomia da região.

DIA 1º ESTRASBURGO 
• Domingo • Jantar a bordo. 
Embarque no porto fluvial a partir das 18,00 h. Acomodação 
nos camarotes do Cruzeiro. Tempo livre e/ou animação. Aloja-
mento a bordo. 

DIA 2º ESTRASBURGO 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita opcional a Estrasburgo, capital da Alsacia, onde podere-
mos admirar seu centro histórico presidido por sua Catedral e 
rodeado pelos canais. Pela tarde possibilidade de realizar uma 
excursão opcional a Colmar. Drink de boas-vindas e apresenta-
ção da tripulação. Alojamento a bordo. Navegação noturna. 

DIA 3º ESPIRA (SPEYER) –*HEIDELBERG– 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Espira de madrugada. A hora indicada visita a pé da 
cidade. Tempo livre ou saída para a *visita opcional em ônibus 
a Heidelberg sobre o rio Neckar (afluente), visita desta cidade 
caracterizada por seu ambiente universitário, seu Castelo semi-
destruído, sua romântica ponte de pedra e ambiente animado 
de suas ruas de pedestres (almoço ou pic-nic incluído). Regres-
so de ônibus a Espira. Tempo livre e/ou animação. Alojamento a 
bordo. Navegação noturna. 

DIA 4º MAGUNCIA (MAINZ)/RÜDESHEIM 
• Quarta-feira• Pensão completa a bordo. 
Chegada bem cedo a Maguncia. A hora indicada visita a pé da 
cidade, Capital do estado de Renania-Paltinado, sede bispal e 
patria de Gutemberg. Em sua Catedral, uma das “Três Pérolas do 
Reno” de estilo Românico, se coroaram nos séculos XI e XII sete 
imperadores e seu arcebispo foi Chanceler do Sacro Império 
Romano. Além disso, temos que destacar o Palacio Bispal e a 
Igreja de São Estevão. Retorno ao barco e continuação da nave-
gação até Rüdesheim. Chegada e visita a pé desta cidade que 
deve sua fama em todo o mundo ao cultivo de uvas. Conta com 
um Museu de Instrumentos Musicais e a famosa Drosselgasse, 
onde turistas e moradores se encontram para saborear o bom 
vinho da região. Sobre a cidade e a beira do Niederwald se 
encontra o famoso monumento da Germânia, que comemora a 
unificação alemã sob o imperador Guilherme I. Tempo livre 
e/ou animação. Alojamento a bordo. 

DIA 5º RÜDESHEIM/COBLENZA 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Desfrutaremos durante toda a manhã da paisagem que nos 
oferece o Vale de Loreley, com seus castelos em ambas mar-
gens do Reno, até nossa chegada a Coblenza. Visita a pé desta 
cidade também fundada pelos romanos, situada na confluência 
dos rios Mosela e Reno. Em sua igreja de S. Castor se negociou - 
por parte dos descendentes de Carlo Magno a divisão do Impé-
rio. Foi posse do príncipe eleito de Tréveris e um importante 

VERSÃO “B” (ESTRASBURGO/TRÉVERIS)

COCHEM

MAGUNCIA
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PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS) 
8 DIAS/7N DE CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS (EM EUROS) 
Bilhete aéreo Espanha/Frankfurt/Espanha (ou V.V.) + traslados (mínimo 10 pessoas) 

Por saída de Madri e Barcelona (Cías. Iberia, Air Europa e Lufthansa), desde .............................................. 295 
Por saída resto de la Península e Baleares (Cías. Iberia, Air Europa e Lufthansa), desde......................... 395 
Por saída das Canária (Cías. Iberia e Air Europa), desde ....................................................................................... 455 

Taxas de aeroporto e combustível (voos diretos)...................................................................................................... 75 
Taxas de aeroporto e combustível (voos via Madri) .............................................................................................. 105 

NOTAS: 
- Os traslados (aeroporto/porto/aeroporto) se realizarão de/a Frankfurt pela tarde. 
- Possibilidade de voos a Estrasburgo e a Luxemburgo. Rogamos consultar.

SUPLEMENTOS 
Suplemento por cabine dupla uso individual............................................................................................................................ + 70% 

Suplemento por cabine Mini suíte (sobre preço por pessoa em cabina “B1”)..................................................................... 110 

Pacote de bebidas nas refeições (almoços/jantares) ................................................................................................................... 125 
Pacote bebidas “T.I.” (de 8h a 24h)....................................................................................................................................................... 270 

Taxas portuárias + VAT Alemanha ......................................................................................................................................................... 75 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao reservar) desde ......................................... 30

Cód. 05028Q / Cód. 05028QV

    DATAS VERSÃO DECK PRINCIPAL DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR 
DO CRUZEIRO CAB. “B2” CAB. “B1” CAB. “A”  

Ago 5* *Especial 7D/6n 1.510 1.620 1.670 
Ago 11 A 1.620 1.725 1.890 
Ago 18 B 1.620 1.725 1.890 
Ago 25 A 1.510 1.620 1.835 
Set 1 B 1.620 1.725 1.890 
Set 8 A 1.510 1.620 1.835 
Set 15 B 1.510 1.620 1.890 
Set 22 A 1.400 1.510 1.620

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO: 
- Grupos 10 a 20 pessoas*: 10% desconto na cabine (sobre preços 

publicados). Consultar para grupos superiores. 
- Famílias ou grupos 5, 7 ou 9 pessoas*: 1 cabine individual não 

pagará o suplemento de 70%. 
- 3ª persona adulta en cabina triple*: 20% de descuento. 
- Crianças de 2 a 12 anos*: 50% de desconto em cabine tripla com-

partilhando cabine com 2 adultos e/ou compartilhando cabine 
dupla com 1 adulto. 

- Crianças menores de 2 anos*: Grátis! (compartilhando cabine com 
2 adultos); para os bebes será colocado um berço (sujeito a dispo-
nibilidade), os que não utilizarem o berço deverão compartilhar a 
cama com 1 adulto. 

NOTAS: 
* Ofertas para lugares limitados, não acumuláveis a outras ofertas 

e nem descontos. Todos os passageiros de um grupo deverão rea-
lizar a reserva ao mesmo tempo e pertencer à mesma reserva; 
não válido para reservas encadeadas ou em conexão. Os menores 
de 16 anos deverão partilhar a cabine sempre acompanhada de 
um adulto responsável. As cabines duplas com possibilidade de 
tripla = tripla com beliche alto dobráve.

GASTOS DE CANCELAMENTO: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, 

por isso além das que aparecem no ponto 5-b-3 das “Condições 
Gerais” (Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos 
gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre 
reservas e preços confirmados: 

- Anulação com mais de 45 dias antes da data de saída 25%; de 45 a 
31 dias antes da data de saída 50%; de 30 a 15 dias antes da data 
de saída 70%; menos de 15 dias antes da data da saída 100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusive AXA. de gastos de can-
celamento e outros (desde 30 €). Ver as condições na página 139 
“Tours Internacionais”

OS PREÇOS INCLUEM: 
- 7 noites de cruzeiro no barco M.S. Swiss Crystal (ou similar) em 

cabine standard dupla exterior climatizada, com ducha e WC, no 
Deck escolhido. 

- Regime alimentar de pensão completa a bordo (primeiro serviço 
jantar; último serviço café da manhã). Sistema “Buffet”, exceto 
alguns jantares servidos. 

- 6 visitas a pé: Espira, Maguncia, Rüdesheim, Coblenza, Cochem e 
Bernkastel. 

- Guia acompanhante da Politours durante todo o percurso. 
- Seguro de viagem, bolsa Politours, guia de bolso … 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Excursões opcionais. Bebidas nas refeições, gorjetas, taxas locais 

e/ou qualquer outro serviço não especificado no parágrafo anterior. 

PACOTE DE BEBIDAS: 
- Todas as bebidas durante almoços e jantares a bordo no restaurante 

(vinho da casa, cerveja, refrigerante e/ou água). 125€. 
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (exceto Champanhe) 

durante o cruzeiro, no restaurante, bar e solário. 270€. 

NOTAS MUITO IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 68 e 69. 
- É obrigatório levar seu Passaporte em vigor (validade mínima 6 

meses), outros documentos/requisitos, rogamos consultar com sua 
Embaixada/Consulado. 

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo 
do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque 
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que 
isso possa tornar-se motivo de reclamação.

SAÍDA 5 AGOSTO - AMSTERDÃ/TRÉVERIS 
VERSÃO ESPECIAL (7 DIAS/6 NOCHES)

DIA 1º AMSTERDÃ 
• Jantar a bordo. 
Embarque pela tarde. Navegação. 
DIA 2º NIJMEGEN 
• Pensão completa a bordo. 
Pela manhã visita da cidade. Nave-
gação. 
DIA 3º DÜSSELDORF/COLONIA 
• Pensão completa a bordo. 
Pela manhã visita de Düsseldorf. 
Pela tarde, opcional de Colonia. 
DIA 4º COBLENZA/COCHEM 
• Pensão completa a bordo. 
Pela manhã visita de Coblenza 
Navegação.

DIA 5º COCHEM 
• Pensão completa a bordo. 
Pela manhã visita de Cochem. Nave-
gação. 
DIA 6º BERNKASTEL/TRÉVERIS 
• Pensão completa a bordo. 
Pela manhã visita de Bernkastel. 
Navegação pela tarde a Tréveris e 
visita opcional. 
DIA 7º TRÉVERIS 
• Café da manhã. 
Desembarque.

EXCURSÕES OPCIONAIS: 
• Estrasburgo.................................................................................................................................................................. 40 
• Colmar (somente na versão “B”) ........................................................................................................................... 45 
• Heidelberg (com piquenique) ............................................................................................................................... 55 
• Heidelberg (com almoço em restaurante, 1 bebida incluída).................................................................... 75 
• Degustação de vinhos e visita ao bunker de Cochem.................................................................................. 25 
• Tréveris.......................................................................................................................................................................... 40 
• Luxemburgo (somente versão “A”) ....................................................................................................................... 45 

Notas: Estas excursões dependem de um mínimo de 40 participantes. Os preços publicados são aproxi-
mados. As excursões são contratadas e pagas no barco, em dinheiro. Preços por pessoa, em euros.

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERÁRIOS) 

VISITAS A PÉ INCLUIDAS: Espira, Maguncia, Rüdesheim, 
Coblenza, Cochem e Bernkastel.

Pedimos solicitar itinerario detalhado 
e especificações do programa.



Dia Cidade Chegada Saída 

  1º Paris embarque 18,00  

  2º Paris –– –– 

  3º Paris –– 19,00 

  4º Mantes la Jolie 08,30 09,00 
Vernon 13,00 17,00 
Honfleur 22,45 –– 

  5º Honfleur –– –– 

  6º Honfleur –– 01,00 
Rouen 08,00 –– 

  7º Rouen –– 06,15 
Vernon 13,00 20,00 

  8º Paris desembarque 09,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está sujeito 
a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou 
força maior.
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O Sena deve seu nome a uma deusa romana que era ado-
rada na nascente do rio, no planalto de Langres, há mais 
de 2.000 anos. O rio, de 776 quilômetros, apresenta sob 
Paris uma sucessão de meandros que atravessam Cham-
pagne, as encostas da ilha de France, Brie … Alternada 
de margens arborizadas, cumes, morros íngremes e 
terrenos planos. 

O prazer de um cruzeiro no Sena começa em Paris desco-
brindo em suas margens seus principais monumentos como 
Notre Dame, Louvre ou a famosa Torre Eiffel, mas cada 
escala adiciona seu toque de cor e beleza à nossa viagem: 
Versailles nos transportará para o século XVII com todo 
o seu luxo e esplendor. Chambord e Cheverny nos mos-
trarão a majestade da arquitetura do Vale do Loire. Hon-
fleur, onde os impressionistas encontraram a luz do mar 
que procuravam. Na costa de alabastro, vamos descobrir 
a diversidade da flora e fauna da Normandia, além do tes-
temunho de sua história com seus castelos e abadia. 

Poderemos testemunhar o lugar onde aconteceu um dos 
mais importantes cenários da nossa história e que mudou 
o futuro da Europa: as praias do desembarque. 

Rouen, célebre pelo martírio de Joana d'Arc, queimada 
viva na fogueira. 

E finalmente o castelo de Martainville, onde viajaremos 
500 anos de história da Normandia rural.

8 DIAS (7N DE CRUZEIRO) DESDE ....... 1.575 €/1.811 USDCruzeiro por Paris, 
Castelos do Loire e os 

segredos da Normandia

GRANDE CRUZEIRO PELO SENA (FRANÇA) 
(SAÍDAS SÁBADOS: 3 E 17 DE AGOSTO DE 2019)

•ParisVersalles•

Cheverny

Chambord•
•
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INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoria fluvial: ••••• 
n Construído: 2002 
n Renovado: 2010 
n Comprimento: 110 m 
n Largura: 11,40 m 
n Camarotes: 67 
n Decks de passageiros: 2 
n Tripulação: 35 (aprox.) 
n Passageiros: 134 (aprox.) 
n Voltagem: 220 V 
n Bandeira: Francesa 
n Elevador/cadeira mecânica: Não

n Instalações 
2 decks de passageiros, recepção, bar, restaurante, salão com pista de dança, 
boutique e Solário com espreguiçadeiras. Ar condicionado e Wi-fi. 

n Camarotes 
67 cabines duplas, 10m2 (24 no deck superior e 43 no deck inferior). Todas as 
cabines são exteriores, climatizadas e dispõe de ducha, banheiro completo, tele-
visão, secador de cabelo, e cofre. A limpeza é diária e dispõe de telefone que 
serve para chamadas a outras cabines, a recepção ou para programar uma hora 
para despertar. Está proibido fumar nas cabines. 

n Serviços incluídos a bordo 
Documentação, drinque de boas vindas, pensão completa a bordo bebidas 
incluídas durante as refeições a bordo ( água, vinho, cerveja, suco e um café) assim 
como as bebidas do bar, (exceto champanhe e carta de vinhos), gastronomia de 
alta qualidade com serviço Buffet no café da manhã e servido no almoço e jan-
tar, mesa permanente no restaurante. 

n Cartão de crédito 
Se aceitam (excepto em excursões opcionais). 

n Idioma a bordo 
Espanhol. 

n Gorjetas 
Não estão incluídas. A Cia de Navegação aconselha dar 5/7 euros por pessoa/dia 
de cruzeiro.

CABINE DUPLA -DECK PRINCIPAL

RESTAURANTE

SALÃO-BAR

M.S. SEINE PRINCESS •••••

DECK SOLÁRIO

DECK SUPERIOR

(Plano de orientação)

Ponte de
Comando

Recepção Salão Bar
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DIA 5º HONFLEUR 
Após o café da manhã, você poderá fazer a excursão opcional 
de Honfleur. Encontro com o guia e saída para o passeio guiado 
a pé. Começaremos no antigo porto de pescadores, "le vieux 
bassin", sem dúvida o lugar mais charmoso da cidade. Continua-
ção até a igreja de Santa Catalina, a maior igreja de madeira da 
França. Para terminar, vamos visitar a igreja de São Leonardo. 
Sua bela portada pode ser considerada como uma última 
expressão da arte medieval. Regresso a pé ao barco para o 
almoço. Na parte da tarde você poderá fazer o passeio opcional 
pela Costa do Alabastro. Nesta viagem descobriremos o patri-
mônio natural do País de Caux e do estuário do Sena. Podere-
mos admirar a beleza da Costa de Alabastro e a diversidade de 
sua fauna e flora. Primeira parada na cidade de Étretat que 
possui vários castelos, mansões ou casas notáveis. Continuação 
de ônibus para Fécamp, cidade conhecida por seu licor benedi-
tino, a Abadia da Santíssima Trindade, o Palácio dos Duques da 
Normandia e as ricas coleções do Museu da Nova Terra que tes-
temunham sua prestigiosa história. Regresso ao barco. Jantar, 
noite livre. 

Neste dia também poderá fazer a excursão opcional de um dia 
inteiro para as praias do desembarque* , com almoço incluído, 
somente com reserva e pagamento antecipado em sua agência 
de viagens, você não pode contratar a bordo, sujeito a formação 
de grupo de pelo menos 30 pessoas. Saída de ônibus de Hon-
fleur para a Pointe du Hoc, onde a partir do topo da falésia 
houve o desembarque da Normandia em 6 de junho de 1944. 
Logo, passaremos pela praia de Omaha, Coleville-sur-Mer e 
pelo cemitério americano. Almoço. De tarde, continuação em 
direção a Arromanches, local da famosa batalha. Parada em 
Arromanches 360º para ver em uma sala circular o filme: O 
Preço da Liberdade, que combina imagens de arquivo filmadas 
por correspondentes de guerra. Regresso a Honfleur, passando 
por Gold Beach, Praia Juno e Sword Beach. Chegada a Honfleur 
à tarde. Jantar, noite livre. 
- Nota importante*: Os passageiros que contratarem a excursão 

opcional às praias do desembarque não poderão visitar Hon-
fleur ou a costa de alabastro. 

DIA 6º HONFLEUR/ROUEN 
Saída do barco no início da manhã. Café da manhã no cruzeiro. 
Passaremos sob a majestosa ponte da Normandia. Chegada à 
cidade por volta das 8:00h. Excursão guiada incluída a pé de 
Rouen. Há 5 minutos a pé se encontra o centro antigo da cida-
de e sua famosa catedral. Apesar dos bombardeios que sofreu 

DIA 1º PARIS 
Embarque as 18.00h em Paris Acomodação nos camarotes. 
Coquetel de boas vindas e apresentação da tripulação. Jantar e 
saída do cruzeiro pela cidade iluminada (cruzeiro sujeito ao 
nível da água no rio. A não realização deste, não pode ser 
tomada como motivo de reclamação ou possível contrapresta-
ção). Regresso ao cais. Escala noturna. 

DIA 2º PARIS 
Pensão completa a bordo. Pela manhã visita incluída de Paris: 
Saída de ônibus acompanhada por um guia para descobrir os 
lugares míticos da capital: o Bairro Latino, St. Germain, o Lou-
vre, a Pirâmide, a Ópera Garnier, a Praça Vendôme, a Concordia, 
os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, os Inválidos, o Trocadero e 
a famosa Torre Eiffel. Regresso a bordo no cais de Grenelle. 
Escala noturna. 

DIA 3º PARIS/EXCURSÃO CASTELOS DO LOIRE 
Café da manhã a bordo. Tempo livre em Paris. Saída para o tour 
opcional dos castelos do Loire (somente com reserva prévia em 
sua agência de viagens, não se pode contratar a bordo, sujeito a 
formação de grupo de pelo menos 30 pessoas). Saída de Paris 
de ônibus para o castelo de Chambord. O enorme tamanho de 
Chambord impressiona, como a diversidade de formas e estrutu-
ras onde nada foi deixado ao acaso. Almoço em restaurante. 
Após o almoço, visita do Castelo de Cheverny, uma propriedade 
imponente que pertence à mesma família há mais de seis sécu-
los, é reconhecida como o Castelo do Loire com a melhor deco-
ração. Surpreende pelo seu mobiliário maravilhoso e sua rica 
decoração. Regresso ao barco para o jantar. Início da navegação. 

DIA 4º MANTES LA JOLIE/EXCURSÃO AO PALACIO DE 
VERSALHES/VERNON/HONFLEUR 
Café da manhã enquanto se chega a Mantes la Jolie, ponto de 
partida para a excursão incluída ao Palácio de Versalhes, por 
volta das 9h. Classificado há 30 anos como Patrimônio Mundial 
da Humanidade, o Palácio de Versalhes é uma das mais belas 
obras de arte francesa do século XVII. Após a visita do Palácio, 
você terá algum tempo livre para descobrir os jardins criados 
por André Le Notre sob a direção de Luís XIV. Regresso a bordo 
em Vernon. Almoço. Tarde de navegação para chegar a Honfleur 
durante a noite. 

PRAIAS DO DESEMBARQUE - BARRAGEM ALEMÃ



CASTELO DE CHAMBORD
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TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS 
Bilhete aéreo Espanha/Paris/Espanha (Cias. Air France, Air Europa, Vueling, Ibéria) + 

traslados aeroporto-hotel-aeroporto (mínimo 10 pessoas) 

- Por saída desde Madri, desde ..................................................................................................................................... 225 
- Por saída desde Barcelona, desde.............................................................................................................................. 295 
- Por saída desde resto da Península e Baleares (voos com conexão), desde............................................... 350 
- Por saída desde Canarias (via Madri), desde .......................................................................................................... 420 

Taxas de aeroporto e combustível ...................................................................................... Consultar em cada caso

Cód. 00026B / Cód. 00026BV

OS PREÇOS INCLUEM: 
- Cruzeiro com todas as refeições desde o jantar do primeiro dia ao 

café da manhã do último. 
- Bebidas incluídas durante as refeições a bordo (água, vinho, cerveja, 

suco e um café) assim como as bebidas do bar (exceto Champanhe 
e carta de vinhos). 

- Alojamento em camarote duplo exterior com janela e banheiro 
completo. 

- Vsitas incluídas de Paris, Palácio de Versalhes e Rouen. 
- Animação. 
- Assistência a bordo. 
- Coquetel de boas vindas e noite de gala. 
- Seguro de assistência/repatriação. 
- Taxas portuárias (38eur). 
- Bolsa Politours, guia de bolso … 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Bebidas não mencionadas acima (aquelas que figuram na carta de 

vinhos, aquelas adquiridas durante as refeições em excursões ou tras-
lados, assim como champanhe no bar); seguro de cancelamento; tras-
lado; excursões opcionais. 

NOTAS MUITO IMPORTANTES: 
- Consulte "Notas Importantes" e "Condições Particulares" referentes 

aos Cruzeiros Fluviais nas páginas 68 e 69. 
- É obrigatório levar seu Passaporte em vigor (validade mínima 6 

meses), outros documentos/requisitos, rogamos consultar com sua 
Embaixada/Consulado. 

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a alterações depen-
dendo do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de 
embarque e desembarque são aproximados. O comandante pode 
ser forçado a modificar o programa por razões de segurança sem 
que isso seja tomado como base para reclamação.  

- Consulte informações gerais e específicas da companhia de navega-
ção francesa Croisi Europe.

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS) 
 8 DIAS/7N DE CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA

   DATAS DECK PRINCIPAL DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR 
DO CRUZEIRO CAB. “B2” CAB. “B1” CAB. “A”  

Ago 3 1.575 1.705 1.920 
Ago 17 1.575 1.705 1.920

SUPLEMENTOS 
Por cabine dupla uso individuall......................................................................................................................................................... 595 
Por cabine “Suíte’ (sobre preço em Cab. “A”, por pessoa) .............................................................................................................. 270 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 30

em guerras passadas, Rouen conservou seu bairro histórico com 
suas ruas de pedestres e os numerosos edifícios medievais: A 
catedral é um belo exemplo da arquitetura gótica, a praça do 
velho mercado onde foi queimada Joana D’Arc. Finalmente, visi-
taremos a igreja de Santa Joana D’Arc, que é um monumento 
contemporâneo localizado sobre a Praça do Mercado Velho. 
Regresso a pé ao barco para o almoço. Tarde livre na cidade. 
Jantar e noite com animação. Escala noturna. 

DIA 7º ROUEN/VERNON 
Pensão completa a bordo. Saída em navegação em direção a 
Vernon passando pela eclusa de Amfreville. Oferecemos-lhe 2 
excursões opcionais: excursão opcional da fundação "Claude 

Monet" em Giverny onde se encontra a casa e os jardins, que 
inspiraram grande parte de sua obra ao genial pintor. O jardim 
com a ponte japonesa, suas glicínias e azáleas recria a magia 
que tanto o inspirou. Ou o tour opcional do Castelo de Martain-
ville.  Este castelo foi construído no final do século XV por Jac-
ques Le Pelletier, e adquirido pelo Estado em 1906 e, em segui-
da, transformado em um museu em 1961. Ele será percorrido 
por 2 horas, 500 anos de história da Normandia rural. Noite de 
gala. Início da navegação em direção a Paris. 

DIA 8º PARIS 
Café da manhã a bordo. Chegada a Paris por volta das 8:00. 
Desembarque às 9:00. Fim dos nossos serviços.

ROUEN

EXCURSÕES OPCIONAIS
Preço em Preço 

AGENCIA DE VIAGENS A BORDO 
• Castelos do Loire: Chambord e Cheverny....................................... 160 não disponível 
• Honfleur..................................................................................................... 22 32 
• Castelo de Martainville ........................................................................ 47 62 
• A Costa de Alabastro.............................................................................. 60 70 
• Praias do Desembarque........................................................................ 132 não disponível 
• Giverny ....................................................................................................... 54 64 

- Notas: Estas excursões não são possíveis em todos os cruzeiros e dependem de um número mínimo de participantes. 
As excursões em espanhol são feitas por uma pessoa que dá explicações em vários idiomas, incluindo espanhol, ou por 
um guia acompanhado por um tradutor. Os preços publicados são aproximados, por pessoa em euros.

GASTOS DE CANCELAMENTO: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, 

além das listadas no ponto 5-b-3 das "Condições Gerais" (ver nas 
últimas páginas dos nossos catálogos gerais), As seguintes taxas 
de cancelamento serão aplicadas a reservas e preços confirmados: 

- Cancelamento com mais de 45 dias antes da saída: 25%; entre 45 
e 31 dias antes da data de saída: 50%; entre 30 e 15 dias antes 
da data de saída: 70%; com menos de 15 dias antes da data de 
saída: 100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
cancelamento e outros (desde 30 €). Ver condições na página 139 
“Tours Internacionais”.
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15 DIAS (14N CRUZEIRO) DESDE ....... 2.950 €/3.390 USD 
14 VISITAS INCLUÍDAS

Imagine 15 dias mágicos ao longo do Reno, o Meno e o Danúbio, desde 
os campos de tulipas e moinhos de vento na Holanda, a lenda de 
Loreley e os famosos castelos de conto de fadas alemães, a maravilhosa 
engenharia do Canal Meno-Danúbio, que une o Reno com o Danúbio, 
os vinhedos no médio do pitoresco vale de Wachau na Áustria. Des-
frute de uma Sachertorte em um café vienense e a música de Mozart; 
continuando ao longo da rota imperial até a bela vista do Parlamen-
to de Budapeste. 

Os clientes que escolherem este Cruzeiro nunca esquecerão esta viagem, 
pois além de diversão, vão descobrir que a maioria dos lugares selecio-
nados pela Politours neste itinerário está protegida pela UNESCO, 
catalogados como Patrimônio da Humanidade, e isto fornece aos via-
jantes uma experiência inesquecívela.
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VERSÃO “B” BUDAPESTE/AMSTERDÃ 
Dia Ciudad Chegada Saída 

Sábado Budapeste embarque 18,00 –– 

Domingo Budapeste –– 15,00 

Segunda Bratislava 08,00 12,00 
Viena 18,00 –– 

Terça Viena –– 12,30 

Quarta Passau 15,00 18,00 

Quinta Regensburg 09,30 12,30 

Sexta Nüremberg 07,30 20,00 

Sábado Bamberg 08,00 12,30 

Domingo Würzburg 08,00 15,30 

Segunda Miltenberg 08,30 15,30 

Terça Maguncia 07,00 12,00 
Rüdesheim 14,00 –– 

Quarta Rüdesheim –– 07,00 
Coblenza 11,00 21,00 

Quinta Colonia 02,30 14,30 

Sexta Amsterdã 08,00 –– 

Sábado Amsterdã desembarque 09,00

VERSÃO “A” AMSTERDÃ/BUDAPESTE 
Dia Cidade Chegada Saída 

Sábado Amsterdã embarque 18,00 –– 

Domingo Amsterdã –– 15,00 

Segunda Colônia 14,00 23,00 

Terça Rüdesheim 14,00 23,30 

Quarta Maguncia 08,00 12,00 
Frankfurt 17,00 18,00 

Quinta Wertheim 09,00 13,30 

Sexta Würzburg 08,00 13,00 

Sábado Bamberg 08,30 19,00 

Domingo Nüremberg 06,00 14,00 

Segunda Regensburg 08,00 15,00 

Terça Linz 08,00 20,00 

Quarta Melk 04,00 14,30 
Dürnstein 16,30 19,00 

Quinta Viena 08,00 24,00 

Sexta Bratislava 08,00 19,00 

Sábado Budapeste desembarque 08,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

Nuremberg
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a Veneza do Norte, navegando pelo 
Reno Romântico e pelo Danúbio Azul 

até chegar a Budapeste. 

Conetar os maiores rios da Europa 
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engenharia e suas correspondentes 
eclusas-canais Meno/Donau.
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GRANDE CRUZEIRO EUROPA 
(SAÍDAS 13 E 27 DE JULHO; 22 DE AGOSTO 2019)
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INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoría fluvial: ••••S 
n Ano de construção: 2002 
n Última renovação: 2013 
n Comprimento: 110 m 
n Largura: 11,40 m 
n Calado: 1,50 m 
n Motores: 2xCAT 3508B 
n Camarotes: 65 
n Tripulação/Passageiros: 40/130 
n Voltagem: 220 V 
n Bandeira: Alemã 
n Elevador/Cadeira Elevadora: Sim/Sim

L

1

Restaurante
panorâmico

Salão panorâmico

Academia

Suite (21m2) deck Navigator
Suite 408 (28m2) deck Navigator

Cabine dupla (deck Navigator)
Cabine dupla (deck Explorer)

Cabine deck (deck Explorer) Cabine individual (deckExplorer)
Cabine deck (deck Odissey)

Enfermería

Club del Capitán

Recepção
Elevador

Elevador

Janela panorâmica (se divide em duas)

Janela pequenas
(altas)

Janela
pequenas (altas)

Janela panorâmica

Ventana panorámica (se divide em duas)Janela panorâmica

Biblioteca

Suites

Suites

Varanda francesa

Tripulação

Tripulação

Varanda francesa

DECK SUPERIOR
(Navigator Deck)

DECK INTERMEDIA
(Explorer Deck)

DECK PRINCIPAL
(Odyssey Deck)

n Instalações 
3 Decks de passageiros, recepção, salão e restaurante panorâmico, elevador 
entre o Deck Intermediário e Superior, academia, boutique, sala de leitura com 
Internet gratuita (wifi), ar condicionado. Serviço de passadoria e lavanderia (será 
cobrado em conta). 

n Camarotes 
15 cabines duplas (15 m2) em deck superior com varanda francesa, 24 cabines 
(15m2) deck intermediário com janela panorámica grande e 13 cabines (15m2) 
com janela panorámica dividida em dois, 8 cabines (15 m2) no deck principal 
com duas janelas pequenas, 4 Junior Suites (21m2) no Deck Superior com varan-
da francesa, 1 Suíte Luxo (28m2) no Deck Superior com varanda francesa. Todas 
as cabines são exteriores com banheiro com ducha, TV via satélite com canais 
em espanhol, rádio, telefone para chamadas internas, climatização individual e 
secador de cabelo. 

n Serviços incluídos a bordo 
Guia de bolso da rota e documentação, Drinque de boas vindas; pensão comple-
ta a bordo (primeiro serviço jantar, último serviço café da manhã) gastronomia 
de alta qualidade com seleção de menus diários (serviço Buffet); designação 
permanente de mesa no restaurante, alguns jantares serão servidos; café e chá 
gratuito depois das refeições; guias acompanhantes em espanhol e músico a bordo. 

n Cartões de crédito 
Aceitam-se (exceto nas excursões opcionais). 

n Idioma a bordo 
Inglês e Alemão (Guia Acompanhante em Espanhol). 

n Gorjetas 
Não estão incluídas. A Companhia de Navegação aconselha a dar 6/8 euros por 
pessoa/dia de cruzeiro.
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DIA 1º (13 JUL) AMSTERDÃ 
• Sábado• Jantar a bordo. 
Embarque no porto fluvial as 18,00h aproximadamente, no barco “MS 
River Navigator” (ou similar). Tempo Livre. Drink de boas vindas e apre-
sentação da tripulação. Alojamento a bordo. 

DIA 2º (14 JUL) AMSTERDÃ 
• Domingo • Pensão completa a bordo. 
Tempo para desfrutar da cidade de Amsterdã, também conhecida como 
“Veneza do Norte”. Trata-se de uma das cidades favoritas para os via-
jantes de todas as idades, podendo-se definir como dinâmica, livre, 
divertida, moderna e, sobretudo, hospitaleira. Excursão pelos canais. 
Alojamento a bordo. Navegação até Colonia. 

DIA 3º (15 JUL) COLONIA 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordoo. 
Chegada a Colonia e visita a pé da cidade com degustação de cerveja. 
Colonia é a quarta cidade mais populosa da Alemanha na qual se desta-
ca, entre outras coisas, sua imponente Catedral gótica, na qual se guar-
dam numerosas obras de arte e um baú com os restos dos “Reis Magos”. 
Regresso ao barco. Alojamento a bordo. Navegação até Rüdesheim. 

DIA 4º (16 JUL) RÜDESHEIM 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Rüdesheim e tempo livre pela cidade, que deve sua fama 
em todo o mundo ao cultivo de uvas. Conta com um Museu de Instru-
mentos Musicais e a famosa Drosselgasse, onde turistas e moradores 
se encontram para saborear o bom vinho da região. Sobre a cidade e a 
beira do Niederwald se encontra o famoso monumento da Germânia, 
que comemora a unificação alemã sob o imperador Guilherme. Possibi-
lidade de realizar uma visita opcional com passeio em trem musical e 
degustação de vinho. Continuamos desfrutando da impressionante pai-
sagem que nos oferece o Valle del Loreley. Alojamento a bordo e nave-
gação até Maguncia. 

DIA 5º (17 JUL) MAGUNCIA (MAINZ)/FRANKFURT 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Maguncia. Visita a pé desta cidade e visita do museu Guten-
berg. Capital do estado de Renania-Paltinado, sede bispal e patria de 
Gutemberg. Em sua Catedral, uma das “Três Pérolas do Reno” de estilo 
Românico, se coroaram nos séculos XI e XII sete imperadores e seu 
arcebispo foi Chanceler do Sacro Império Romano. Além disso, temos 
que destacar o Palacio Bispal e a Igreja de São Estevão. Regresso ao 
barco. Depois do almoço possibilidade de realizar opcionalmente a 
visita de Frankfurt (em ônibus). Navegação até Frankfurt. Chegada e 
parada técnica para acolher os passageiros que realizaram a visita 
opcional. Alojamento a bordo. Navegação até Wertheim. 

DIA 6º (18 JUL) WERTHEIM 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Wertheim e visita a pé da cidade. Povoado medieval, estra-
tegicamente situado entre a confluência dos rios Main e Tauber. Desta-
cando seu castelo medieval do século XII e a Spitzer, torre do século XII 
e que é a versão alemã da torre de Pisa. Sim, está levemente inclinada, 
mas não por um defeito de construção senão por oito séculos de 
contínuas inundações nesta área. Alojamento a bordo. Navegação até 
Wurzburg. 

DIA 7º (19 JUL) WÜZBURG 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Würzburg. Cidade barroca, capital da baixa Francônia onde 
se inicia a Rota Romântica, nas margens do rio Meno. Visita a pé pela 
cidade, sendo antiga sede Arcebispal com construções medievais de 
alguns dos grandes nomes do barroco alemão, também é considerada 
um dos centros do vinho de renome internacional. Como locais de inte-
resse, destaca-se no lado esquerdo do rio, a Fortaleza Marienberg (Fes-
tung), declarada Patrimonio da humanidade pela UNESCO, foi a sede do 
Príncipe-bispos e convertido em um palácio renascentista. A partir do 
terraço se pode desfrutar de uma vista deslumbrante do rio Meno e da 
cidade. Alojamento a bordo. Navegação a Bamberg. 

DIA 8º (20 JUL) BAMBERG 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Bamberg, Patrimônio da Humanidade. Durante a Guerra dos 
Trinta Anos Bamberg se salva da destruição, apesar de ter sido ocupada 
duas vezes pelos suecos nos anos 1632 e 1634. Mesmo após a Segunda 

VERSÃO “A” (AMSTERDÃ/BUDAPESTE) 13/JUL

WERTHEIM

REGENSBURG
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Guerra Mundial (1939-1945) ficou quase intacta, portanto conta com 
esplendidos tesouros históricos. O centro antigo se encontra no vale de 
Regnitz em ambos os lados deste rio, limitando-se a oeste pelas colinas 
do bosque Steigerwald e a leste pelo Canal do Meno Danúbio. Visita a 
pé e degustação de cerveja. Alojamento a bordo. À última hora da tarde 
navegação até Nuremberg. 

DIA 9º (21 JUL) NÜREMBERG 
• Domingo • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Nüremberg e visita guiada desta cidade que conserva per-
feitamente seu ambiente medieval, ideal para aqueles passageiros com 
o desejo de descobrir e se aprofundar na história alemã antiga e recen-
te. Visitaremos suas muralhas medievais e 80 torres, a casa de Durero, a 
catedral de Nossa Senhora e o antigo Hospital. Alojamento a bordo. 
Navegação até Regensburgg. 

DIA 10º (22 JUL) REGENSBURG 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Regensburg e passeio guiado a pé. Antigo povoado com 
uma catedral gótica do século XIII. Regensburg é Patrimonio da 
Humanidade desde 13 de julho de 2006. Em fevereiro de 1545 ou 1547 
nasce nela Don Juan de Austria, filho natural do imperador Carlos V e 
Bárbara Blomberg. Na Idade Media, Regensburg se converteu no centro 
político do Sacro Imperio Romano Germanico. A cidade não se indus-
trializou, o que a salvou de converter-se em objetivo de bombardeios 
dos Aliados da Segunda Guerra Mundial. Alojamento a bordo. Navega-
ção até Linz. 

DIA 11º (23 JUL) LINZ 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Linz. Passeio guiado da capital da Alta Áustria, uma preciosa 
cidade barroca situada entre o Vale do Danubio e a antiga rota do sal, 
que desde o século XIX, é o porto mais importante do meio Danubio. 
Tempo livre. Recomendamos realizar a excursão opcional a Salzburgo. 
Alojamento a bordo. Continuamos navegação até Melk. 

DIA 12º (24 JUL) MELK/DÜRNSTEIN 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Melk, cidade pitoresca aos pés da Abadía Beneditina de 
900 anos de antiguidade, situada em uma das regiões mais belas do 
vale do Danubio, Wachau. City tour em Melk e visita à Abadia. Saída 
até Dürstein. Chegada e passeio guiado com concerto de órgão nesta 
vila situada no coração do vale de Wachau, uma das regiões mais famo-
sas da Áustria. Foi em Dürnstein, no Castelo de Kuenringer, onde 
Ricardo “Coração de Leão” esteve prisioneiro depois de seu retorno 
das Cruzadas. Alojamento a bordo. Navegação até Viena. 

DIA 13º (25 JUL) VIENA 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Viena e visita guiada da capital da Áustria, durante a qual 
desfrutaremos de edificios e monumentos como a Ópera, a Prefeitura, o 
Parlamento, o Bairro dos Museus e o antigo centro histórico, onde per-
correremos a pé os arredores da Catedral de São Estevão. Pela tarde, 
possibilidade de desfrutar opcionalmente de algum concerto. Aloja-
mento a bordo. Navegação até Bratislava. 

DIA 14º(26 JUL) BRATISLAVA 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Saída até Bratislava. Antiga cidade de coroações imperiais, hoje jovem 
e ativa capital da recente República Eslovaca. Passeio guiado pelo cen-
tro da cidade durante o qual poderemos ver o Palacio do Arcebispo, o 
Teatro Nacional, a catedral de São Martinho, a Porta Michalska e a Pre-
feitura. Pela tarde opcional de visita ao castelo e desgustação de 
vin hos. Jantar de despedida. A hora indicada navegação até Budapeste. 
Alojamento a bordo. 

DIA 15º (27 JUL) BUDAPESTE 
• Sábado • Café da manhã a bordo.. 
Chegada a Budapeste. Desembarque.

BAMBERG

SAÍDA 22 DE AGOSTO - VERSÃO 13 DIAS DE VIENA A AMSTERDÃ

VIENA / AMSTERDÃ 

Dia Cidade Chegada Saída 

22 Ago Viena embarque 18,00 –– 

23 Ago Viena –– 12,30 

24 Ago Passau 15,00 18,00 

25 Ago Regensburg 09,00 13,00 

26 Ago Nüremberg 08,00 20,00 

27 Ago Bamberg 08,00 13,00 

28 Ago Würzburg 07,30 08,30 
Karlstad 12,00 12,30 

29 Ago Frankfurt 11,00 20,00 

30 Ago Maguncia 07,00 13,00 
Rüdesheim 19,00 –– 

31 Ago Rüdesheim –– 12,30 
Coblenza 16,00 22,00 

1 Set Colonia 03,00 12,30 

2 Set Amsterdã 06,00 –– 

3 Set Amsterdã desembarque 09,00 

- Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está 
sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e 
outros) e/ou força maior.

DIA 1º (22 AGO) VIENA 
• Quinta-feira• Jantar a bordo. 
Embarque no porto de Viena, no barco “Ms River 
Navigator” (ou similar). Tempo Livre. Opcionalmente 
possibilidade de assistir a um concerto. Alojamento 
a bordo. 

DÍAS 2º AO 6º (23/27 AGO) VIENA/PASSAU/ 
REGENSBURG/NÜREMBERG/BAMBERG 
• Sexta a terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Ver dias 4º ao 8º Programa Versão “B” (pág. seguinte). 

DIA 7º (28 AGO) WÜRZBURG/KARLSATD 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Würzburg. Cidade barroca, capital da 
baixa Francônia onde se inicia a Rota Romântica, 
nas margens do rio Meno Visita da cidade, sendo 
antiga sede Arcebispal com construções medievais 
de alguns dos grandes nomes do barroco alemão, 
também é considerada um dos centros do vinho de 
renome internacional. Como locais de interesse, des-
taca-se no lado esquerdo do rio, a Fortaleza Marien-
berg (Festung), declarada Patrimonio da humanida-
de pela UNESCO, foi a sede do Príncipe-bispos e 
convertido em um palácio renascentista. A partir do 
terraço se pode desfrutar de uma vista deslumbran-

te do rio Meno e da cidade. Traslado a Karlstad e 
parada técnica para acolher os clientes. Alojamento 
a bordo. Navegação até Frankfurt. 

DIA 8º (29 AGO) FRANKFURT 
• Quinta-feira• Jantar a bordo. 
Chegada a Frankfurt. Visita guiada da cidade, reali-
zando uma panoramica do famoso “Skyline” de 
Frankfurt, motivo pelo qual se conhece esta cidade 
moderna, centro financeiro e economico da Europa. 
Além disso, poderemos apreciar a Igreja de São 
Paulo, berço da democracia na Alemanha, sem 
esquecer que esta localidade é considerada um cen-
tro cultural, já que, entre outros motivos, viu nascer 
o famoso escritor alemão Wolgang von Goethe ou a 
jovem Anna Frank. Alojamento a bordo. Navegação 
até Maguncia. 

DIAS 9º AO 12º (30 AGO/2 SET) RÜDESHEIM/ 
COBLENZA/AMSTERDÃ 
• Sexta a segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Ver dias 11º ao 14º Programa Versão “B” (pág. 
seguinte). 

DIA 13º (3 SET) AMSTERDÃ 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Desembarque.
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VERSÃO “B” (BUDAPESTE/AMSTERDÃ) 27/JUL

MILTENBERG

DIA 8º (3 AGO) BAMBERG 
• Sábado • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Bamberg, Patrimônio da Humanidade. Visita a pé. Durante a 
Guerra dos Trinta Anos Bamberg se salva da destruição, apesar de ter 
sido ocupada duas vezes pelos suecos nos anos 1632 e 1634. Mesmo 
após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ficou quase intacta, por 
tanto conta com esplendidos tesouros históricos. O centro antigo se 
encontra no vale de Regnitz em ambos os lados deste rio, limitando-se 
a oeste pelas colinas do bosque Steigerwald e a leste pelo Canal do 
Meno Danúbio. Visita a pé e degustação de cerveja. Alojamento a bordo. 
À última hora da tarde navegação até Würzburg. 

DIA 9º (4 AGO) WÜRZBURG 
• Domingo • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Würzburg. Cidade barroca, capital da baixa Francônia onde 
se inicia a Rota Romântica, nas margens do rio Meno. Visita da cidade, 
sendo antiga sede Arcebispal com construções medievais de alguns 
dos grandes nomes do barroco alemão, também é considerada um dos 
centros do vinho de renome internacional. Como locais de interesse, 
destaca-se no lado esquerdo do rio, a Fortaleza Marienberg (Festung), 
declarada Patrimonio da humanidade pela UNESCO, foi a sede do 
Príncipe-bispos e convertido em um palácio renascentista. A partir do 
terraço se pode desfrutar de uma vista deslumbrante do rio Meno e da 
cidade. Alojamento a bordo. Navegação a Miltenberg. 

DIA 10º (5 AGO) MILTENBERG 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Miltenberg. Tempo livre pela cidade rodeada por uma 
muralha medieval, dominada pelo castelo Mildenburg do s. XIII. Debai-
xo do castelo se encontra a Praça do mercado, emoldurada por lindas 
casas de entramado de madeira. Desde a Praça do mercado até o Würz-
burger Turm de 1379, uma torre antiga da fortificação, se encontram ao 
longo da Hauptstrasse (rua central), muitas casas da Idade Media. Em 
Miltenberg há duas torres mais: a Mainzer Tor (1379), chamada também 
Spitzer Turm, e a Schwertfeger Tor ao leste. Alojamento a bordo. Nave-
gação até Mainz. 

DIA 11º (6 AGO) MAGUNCIA (MAINZ)/RÜDESHEIM 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Maguncia. Visita a pé desta cidade e do museu Gutenberg. 
Capital do estado de Renania-Paltinado, sede bispal e patria de Gutem-
berg. Em sua Catedral, uma das “Três Pérolas do Reno” de estilo Români-
co, se coroaram nos séculos XI e XII sete imperadores e seu arcebispo foi 
Chanceler do Sacro Império Romano. Além disso, temos que destacar o 
Palacio Bispal e a Igreja de São Estevão. Regresso ao barco e continua-
ção da navegação até Rüdesheim. Chegada a Rüdesheim e tempo livre 
pela cidade, que deve sua fama em todo o mundo ao cultivo de uvas. 
Conta com um Museu de Instrumentos Musicais e a famosa Drosselgasse, 
onde turistas e moradores se encontram para saborear o bom vinho da 
região. Sobre a cidade e a beira do Niederwald se encontra o famoso 
monumento da Germânia, que comemora a unificação alemã sob o impe-
rador Guilherme. Possibilidade de realizar uma visita opcional com 
degustação de vinos e visita ao museu musical. Alojamento a bordo. 

DIA 12º (7 AGO) RÜDESHEIM/COBLENZA 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Navegação pela manhã para desfrutar a impressionante paisagem 
que nos oferece o Vale de Loreley. Chegada a Coblenza e visita a pé 
desta cidade fundada pelos romanos, situada na confluencia dos rios 
Mosela e Reno. Destacam suas numerosas igrejas dentre a qual se 

DIA 1º (27 JUL) BUDAPESTE 
• Sábado • Jantar a bordo 
Embarque no porto fluvial as 18,00h aproximadamente, no barco 
“MS River Navigator” (ou similar). Tempo Livre. Drink de boas vindas 
e apresentação da tripulação. Alojamento a bordo. 

DIA 2º (28 JUL) BUDAPESTE 
• Domingo • Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica guiada de Budapeste: os grandes boulevares, o Par-
lamento, a Ópera, a Praça dos Heróis na área de Peste e o Bastião dos 
Pescadores na margem oposta a área de Buda. Alojamento a bordo. 
Navegação até Bratislava. 

DIA 3º (29 JUL) BRATISLAVA/VIENA 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Bratislava. Antiga cidade de coroações imperiais, hoje jovem 
e ativa capital da recente República Eslovaca. Passeio em trem pelo 
centro da cidade durante o qual poderemos ver o Palacio do Arcebispa-
do, o Teatro Nacional, a catedral de São Martim, a Porta Michalska e a 
Prefeitura. Pela tarde navegação até Viena. Chegada e possibilidade de 
desfrutar opcionalmente de algum concerto. Regresso ao barco. Aloja-
mento a bordo. 

DIA 4º (30 JUL) VIENA 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Visita guiada da capital da Áustria, durante a qual desfrutaremos de 
edificios e monumentos como a Ópera, a Prefeitura, o Parlamento, o 
Bairro dos Museus e o antigo centro histórico, onde percorreremos a pé 
os arredores da Catedral de São Estevão. Alojamento a bordo. Navega-
ção até Passau. 

DIA 5º (31 JUL) PASSAU 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Passau, cidade de confluencia de 3 rios, o Danubio, o Ilz e o 
Inn. Passeio guiado pelos becos pictóricos, charmosas praças e elegan-
tes áreas de pedestres, destacando a catedral de San Esteban. Aloja-
mento a bordo. Navegação até Regensburg. 

DIA 6º (1 AGO) REGENSBURG 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Regensburg e visita a pé. Antigo povoado com uma catedral 
gótica do século XIII. Em fevereiro de 1545 ou 1547 nasce nela Don 
Juan de Austria, filho natural do imperador Carlos V e Bárbara Blom-
berg. Na Idade Media, Regensburg se converteu no centro político do 
Sacro Imperio Romano Germanico. A cidade não se industrializou, o que 
a salvou de converter-se em objetivo de bombardeios dos Aliados da 
Segunda Guerra Mundial. Foi declarada Patrimonio da Humanidade em 
2006. Alojamento a bordo. Navegação até Nüremberg. 

DIA 7º (2 AGO) NÜREMBERG 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Nüremberg e visita guiada desta cidade que conserva per-
feitamente seu ambiente medieval, ideal para aqueles passageiros com 
o desejo de descobrir e se aprofundar na história alemã antiga e recen-
te. Visitaremos suas muralhas medievais e 80 torres, a casa de Durero, a 
catedral de Nossa Senhora e o antigo Hospital. Alojamento a bordo. 
Navegação até Bamberg. 
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PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS) 
15 DIAS/14N DE CRUZEIRO EM PENSÃO COMPLETA

SUPLEMENTOS 
Suplemento por cabine dupla uso individual............................................................................................................................ + 75% 

Suplemento por cabine Suite (sobre preço por pessoa em Cabine “A”) ................................................................................. 400 

Pacote de Bebidas nas Refeições (almoços/jantares) .................................................................................................................. 260 
Pacote Bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ...................................................................................................................................................... 490 

Taxas portuárias/cidades ....................................................................................................................................................................... 165

Cód. 03024A

    DATAS VERSÃO DECK DECK DECK 
DO CRUZEIRO PRINCIPAL INTERMEDIA SUPERIOR 

Jul 13 A 2.950 3.285 3.870 
Jul 27 B 2.950 3.285 3.870 

Ago 22* 13D 2.700 3.035 3.620 

* Rota Viena/Amsterdã, de 13 dIas/12 noites (ver página 49).

GASTOS DE CANCELAMENTO: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, 

por isso além das que aparecem no ponto 5-b-3 das “Condições 
Gerais” (Ver detalhes nas últimas páginas de nossos folhetos 
gerais), se aplicarão os seguintes gastos de cancelamento sobre 
reservas e preços confirmados: 

- Anulação com mais de 45 dias antes da data de saída 25%; de 45 a 
31 dias antes da data de saída 50%; de 30 a 15 dias antes da data 
de saída 70%; menos de 15 dias antes da data da saída 100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
cancelamento e outros (30 €). Ver condições na página 139 “Tours 
Internacionais”.

EXCURSÕES OPCIONAIS: 
• Volendam e fábrica de queijos ............................................................................................................................ 55 
• Rüdesheim ................................................................................................................................................................. 50 
• Frankfurt ...................................................................................................................................................................... 67 
• Heidelberg .................................................................................................................................................................. 60 
• Salzburgo .................................................................................................................................................................... 95 
• Concerto em Viena (Cat “A”/”B”).................................................................................................................. 70 / 65 
• Castelo de Bratislava............................................................................................................................................... 50 

Notas: Preços por pessoa, em euros. Estas excursões dependem de um mínimo de 30 / 40 partici-
pantes. São contratadas e pagas no barco, em dinheiro. Algumas somente são possíveis em um 
sentido (por distintos horários).

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO: 
- 3ª pessoa adulta em cabine tripla*: 20% de desconto. 
- Crianças de 8 a 12 anos*: 50% de desconto em cabine tripla com-

partilhando cabine com 2 adultos e/ou compartilhando cabine 
dupla com 1 adulto. 

NOTAS: 
* Ofertas limitadas, não acumuláveis a outras ofertas e nem des-

contos. Todos os passageiros de um grupo deverão realizar a 
reserva ao mesmo tempo e pertencer à mesma reserva, não váli-
do para reservas encadeadas ou em conexão. Os menores de 16 
anos deverão compartilhar a cabine sempre acompanhada de um 
adulto responsável.

OS PREÇOS INCLUEM: 
- 14 noites de Cruzeiro no barco M.S. River Navigator (ou similar) em 

cabine standard dupla exterior climatizada, com ducha e WC, no 
deck escolhido.  

- Regime alimentar pensão completa a bordo (primeiro serviço jan-
tar; último serviço café da manhã); gastronomia de alta qualidade 
com seleção de menus diários (serviço de buffet), designação per-
manente de mesa no restaurante, alguns jantares serão servidos; 

- Drink de boas vindas, café e chá gratuto 24 horas; 
- Visitas a pé incluidas (dependendo da versão contratada*): Passeio 

de barco pelos Canais de Amsterdã, Colonia, Coblenza*, Maguncia*, 
Wertheim*, Würzburg, Bamberg, Nüremberg, Regensburg, Linz*, Melk*, 
Dürnstein*, Passau*, Viena, passeios de trem turístico por Bratislava, 
Budapeste*. 

- Música a bordo  
- 1 Guia acompanhante em espanhol. 
- Seguro de viagem, guia de bolso da rota e documentação. 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Serviços aéreos; Excursões opcionais. Bebidas nas refeições, gorje-

tas, taxas locais e/ou qualquer outro serviço não especificado no 
item anterior. Serviço de Lavanderia e Passadoria (serão cobrados 
em conta). 

NOTAS MUITO IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” e “Condições Particulares” relativas aos Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 68 e 69 do folheto. 
- É obrigatório levar seu Passaporte em vigor (validade mínima 6 

meses), outros documentos/requisitos, rogamos consultar com sua 
Embaixada/Consulado. 

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo 
do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque 
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que 
isso possa tornar-se motivo de reclamação. 

- Cruzeiro não recomendável a crianças menores de 8 anos.

destaca a de Nossa Senhora, mescla de romántico, gótico e barroco. 
No pátio da Prefeitura, que é o antigo colégio dos jesuitas, se encontra 
o símbolo da cidade: o Schangelbrunnenr. Alojamento a bordo. Navega-
ção até Colonia. 

DIA 13º (8 AGO) COLONIA 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Colonia e visita a pé da cidade com degustação de cerveja. 
Colonia é a quarta cidade mais populosa da Alemanha na qual se des-
taca, entre outras coisas, sua imponente Catedral gótica, na qual se 
guardam numerosas obras de arte e um baú com os restos dos “Reis 
Magos”. Jantar de despedida. Alojamento a bordo. Navegação até Ams-
terdã. 

DIA 14º (9 AGO) AMSTERDÃ 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada a Amsterdã e tempo livre para desfrutar da também conheci-
da como “Veneza do Norte”. Trata-se de uma das cidades favoritas para 
os viajantes de todas as idades, podendo-se definir como dinâmica, 
livre, divertida, moderna e, sobretudo, hospitaleira. Excursão-passeio 
pelos canais. Alojamento a bordo. 

DIA 15º (10 AGO) AMSTERDÃ 
• Sábado • Café da manhã a bordo. 
Desembarque.

VISITAS INCLUÍDAS (A PÉ) 

NA VERSÃO “A” 13 JUL: Passeio de barco pelos Canais de Amsterdã, 
Colonia, Maguncia, Wertheim, Würzburg,Bamberg, Nüremberg, Regensburg, 

Linz, Melk, Dürnstein, Viena e visita em trem turístico por Bratislava. 

NA VERSÃO “B” 27 JUL: Budapeste, visita em trem turístico por 
Bratislava, Viena, Passau, Regensburg, Nüremberg, Bamberg, Würzburg, 

Maguncia, Coblenza, Colonia e passeio de barco pelos Canais de Amsterdã. 

NA VERSÃO “13D” 22 AGO: Viena, Passau, Regensburg, Nüremberg, 
Bamberg, Würzburg, Frankfurt, Coblenza, Colonia e passeio de barco 

pelos Canais de Amsterdã.
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Nós o convidamos a conhecer a Rússia navegando em 
um dos maiores cruzeiros fluviais da Europa. Atra-
vés dos Rios Volga, Svir e Neva, seus canais e dos 
grandes Lagos Onega e Ladoga; observaremos tími-
dos sorrisos de um povo digno e sofrido, ao lado de 
lindos lugares que compõem o rosto deste país, até 
hoje em dia enigmático; cidades medievais que trans-
mitem a riqueza da cultura ortodoxa russa; uma natu-
reza verde e exuberante que produz admiração e assom-
bro; espetaculares ocasos que tingem de intensas cores 
no horizonte a melancolia de suas terras.

GRANDE CRUZEIRO DA RÚSSIA 
(SAÍDAS DE 7 DE MAIO A 1 DE OUTUBRO DE 2019)

11/12 DIAS (10/11N DE CRUZEIRO) DESDE  1.500 €/1.725 USD

VERSÃO “A” 
MOSCOU/SÃO PETERSBURGO 

Dia Cidade Chegada Saída 
  1º Moscou (embarque) 
  2º Moscou –– –– 
  3º Moscou –– 14,30 
  4º Uglich 14,00 16,00 
  5º Yaroslavl 11,00 14,00 
  6º Goritsy 11,00 14,00 
  7º Kizhi (Lago Onega) 15,30 19,00 
  8º Mandroga 10,00 14,30 
  9º São Petersburgo 08,00 –– 
10º São Petersburgo –– –– 
11º São Petersburgo –– –– 
12º São Petersburgo (desembarque)

VERSÃO “B” 
SÃO PETERSBURGO/MOSCOU 

Dia Cidade Chegada Saída 
  1º São Petersburgo (embarque) 
  2º São Petersburgo –– –– 
  3º São Petersburgo –– 17,00 
  4º Mandroga 10,00 14,00 
  5º Kizhi (Lago Onega) 08,00 12,00 
  6º Goritsy 13,00 16,00 
  7º Yaroslavl 14,00 19,00 
  8º Uglich 09,00 12,00 
  9º Moscou 13,00 –– 
10º Moscou –– –– 
11º Moscou (desembarque)

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

Navegando pelos rios 
  (Volga e outros), 

canais e lagos
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MS Konstantin Fedin, totalmente reformado em 2017/18. A 
capacidade de passageiros foi reduzida de 250 a 212, dotando 
esta embarcação de um novo padrão de navegação russa. Embo-
ra o aspecto exterior permaneça o mesmo, o interior foi comple-
tamente reformado, bares, restaurante, sala de conferencias, loja, 
lavanderia e sala médica. 

Possui 116 cabines distribuídas em quatro decks, todas elas 
completamente reformadas, modernas e cômodas, todas exterio-
res com amplas janelas panorâmicas, exceto cabines dbl/tpl no 
deck inferior (olho de boi). Todas as cabines estão equipadas com 
ar condicionado, TV de tela plana, banheiro privado com ducha 
e WC, secador de cabelo e cofre. 

40 cabines standard twin (2 camas baixas separadas); 24 cabi-
nes de luxo twin (2 camas baixas separadas); 16 cabines de luxo 
dbl (2 camas baixas juntas ou separadas); 6 cabines suíte (2 camas 
baixas juntas ou separadas); 10 cabines standard dbl/tpl (2 camas 
baixas separadas + 1 beliche); 20 cabines  individuais*. 
*Advertimos que as cabines individuais, embora pequenas (7m2), contam com 
as mesmas facilidades que o resto dos camarotes, sendo as únicas cujos 
ban heiros não foram reformados, não é revestido e o sistema de chuveiro 
não foi modificado (continua ligado a torneira da pia). Nenhuma reivindicação 
será aceita a este respeito.

PRODUCTO 
EXCLUSIVO



Guias acompanhantes da 
POLITOURS durante 

todo o Cruzeiro

Disponibilidade
On Line

Deck Superior

Deck Principal

Deck Inferior

Deck de Lanchas

Tripla/Twin (11m2) 
“Deck Inferior”

Suíte

Individuais

Deluxe Twin 
(13,2m2) 

Deck 
Principal

Deluxe 
Dupla 
(15,5m2) 

Decks 
Lanchas e Superior

Standard Twin 
(10,3m2) 

Decks 
Lanchas e 
Superior

Individuais 
(7m2)
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INFORMAÇÃO GERAL 
n Projeto: 301 

n Categoria fluvial: •••• Sup. 
n Última renovação: 2017/18 
n Tonelagem: 3.846 t 
n Comprimento: 125 m 
n Largura: 16,70 m 
n Calado: 2,70 m 
n Motores: 3 x 736 kw 
n Voltagem: 220 V 
n Capacidade de passageiros: 212 
n Velocidade média: 13,7 nós (25,5 km/h) 
n Elevador/cadeira mecânica: Não

n Serviços incluídos a bordo 
Regime alimentar de pensão completa (cozinha russa), segundo o programa se 
inclui agua mineral  (jarra) e um refrigerante, uma cerveja ou copo de vinho no 
jantar, coquetel de boas vindas; jantar especial do Capitão; visitas e excursões 
indicadas no itinerário (em ônibus modernos e com ar condicionado em Moscou 
e São Petersburgo, em outros portos são mais modestos), com guia local de 
língua espanhola em Moscou e São Petersburgo, e tradução simultânea no resto 
das cidades; equipe própria de animação hispânico/russo; programa diário de 
atividades e/ou entretenimento a bordo; música ao vivo algumas noites; guias 
acompanhantes da Politours durante todo o percurso; conferências a bordo, 
comentários sobre política, economia e história; aula de canto e idioma russo; 
assistência de guias nos aeroportos e portos; seguro de viagem, bolsa da 
Politours, guia de bolso… 

n Idioma / Moeda a bordo 
Espanhol e multilíngue / Rublo. 

n Cartão de crédito 
Aceitam-se em Moscou e São Petersburgo 
(exceto em excursões opcionais). 

n Gorjetas 
Não estão incluídas. A Cia de Navegação aconselha 
a dar 5/7 euros por pessoa/dia de cruzeiro.

M.S. KONSTANTIN FEDIN •••• Sup.

Cabine Deluxe Dupla (Decks Superior e Lanchas)



KIZHI
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DIA 1º MOSCOU 
• Jantar* a bordo. 
Embarque no porto fluvial de Moscou, no barco “MS Konstantin 
Fedin” onde será recebido tipicamente da maneira russa com 
“Pão e sal”. Efetuaremos o check in na recepção do barco. 
Tempo livre para familiarizar-se com os decks e acomodar- se 
nas cabines pouco antes do jantar. Alojamento a bordo do 
barco. (Nota *: Os passageiros que, pelo horário do voo, chega-
rem ao navio depois das 22 horas, terão uma “lanche box” na 
cabine: sanduíche, fruta, iogurte e água mineral). 

DIAS 2º E 3º MOSCOU 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Nestes dias em Moscou realizaremos as seguintes visitas 
incluídas: Panorâmica da cidade totalmente guiada em espan-
hol, contato ideal com a cidade, seu centro histórico e seus 
principais monumentos. A Praça Vermelha, declarada Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO: chamada assim pela cor dos 
ladrilhos dos edifícios que a rodeiam: o Museu de Historia, as 
muralhas do Kremlin e a catedral de São Basílio, com suas 
famosíssimas cúpulas multicores em forma de bulbo, construí-
das por ordem do czar Ivan o Terrível. Nela se situa o Mausoléu 
de Lênin e sobre seus paralelepípedos desfila o exército Ver-
melho nas numerosas comemorações que tem lugar ao longo 
do ano. Muito perto se encontram o célebre teatro Bolshoi, o 
imponente edifício da Lubianka, sede do antigo KGB, e as 
pequenas igrejas do velho bairro “Kitai Gorod”. As avenidas que 
margeiam o rio Moskova, com vistas do Parlamento (a Duma) a 
Casa do Governo ou (Casa Branca) o estádio olímpico, a “colina 
dos Pardais”, coroada pelo famoso arranha-céu de inspiração 

stalinista onde se encontra a Universidade Lomonosov. Visita 
do Kremlin (incluindo uma catedral) centro do poder civil, mili-
tar e religioso da Rússia. Suas muralhas de até 19 metros de 
altura e 2.235 m de longitude dominam o Rio Moskova e a 
Praça Vermelha. Edificado entre os séculos XII e XV, é um mag-
nífico reflexo das diferentes etapas da arte russa. Visitaremos o 
interior do recinto, admiraremos a “Campana Zarina” e o 
“Canhão Zar” e alguma de suas mais célebres igrejas e cate-
drais. Na tarde do terceiro dia começaremos a navegação. 
Coquetel de boas vindas e apresentação da tripulação. Noite a 
bordo. (Poderão contratar as seguintes excursões opcionais: 
Galeria Nacional de Arte “Tretiakov” e Moscou à noite + Metro e 
traslado ao centro). 

DIA 4º UGLICH 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Chegada e visita panorâmica a pé de Uglich, é uma cidade que 
pertence ao Oblast de Yaroslavl, é parte do Anel de Ouro da 
Rússia, constituído por diversas cidades principais, situadas em 
torno da capital Russa. Em 25 de maio de 1591, Tzarevich Dimi-
tri Ivánovich da Rússia, ainda em sua infância, encontra a morte 
em circunstâncias duvidosas, a imagem do Tczarevich com uma 
faca em sua mão direita tornou-se emblema da cidade. Este 
evento marcou para a Rússia o começo de um período comple-
xo, que termina com a subida ao trono da família Románov. No 
lugar onde foi descoberto o corpo se construiu a igreja de São 
Dimitri Ensanguentado a qual visitaremos, assim como a Cate-
dral da Ressurreição. Continuação da viagem. 

DIA 5º YAROSLAVL 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Visita panorâmica de Yaroslavl, declarada Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO, percorreremos o centro urbano, com 
numerosos edifícios da época e tempo livre em um mercado 
local. Visita exterior da Igreja do Profeta Elias e visita interior 
da Catedral de São Nicolas o Milagroso. Tomaremos parte tam-
bém de uma recepção ambientada de época no Museu “a Casa 
do Governador”. Continuação da viagem. 

DIA 6º GORITSY 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Chegada a Goritsy. Uma vez ali, tomaremos um ônibus local no 
pequeno cais e nos dirigiremos através de um breve tour por 
uma paisagem de singular beleza, entre bosques de pinheiros, 

VERSÃO “A” (MOSCOU/SÃO PETERSBURGO)

SÃO BASILIO - MOSCOU
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lagos e prados que conduzem até as imponentes muralhas do 
monastério, a margem do lago que lhe dá o nome. O Monastério 
de São Cirilo do Lago Branco (Kirilov Belozerski), é o maior e mais 
antigo da Rússia. Edificado no século XIV, se trata de um dos cen-
tros de peregrinação mais importantes da religião ortodoxa. 
Regresso ao barco em ônibus local. Continuação da viagem. 

DIA 7º KIZHI (LAGO ONEGA) 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Navegação pelo grandioso Lago Onega. Chegada à ilha de 
Kizhi, conhecida como a ilha dos jogos, atualmente é um dos 
destinos turísticos mais populares da Rússia, pois reúne um 
fabuloso conjunto de igrejas, capelas e casas construídas com 
madeira entalhada que formam o Museu de Arquitetura de 
Madeira (ao ar livre), declarado pela UNESCO Patrimônio da 
Humanidade. Segundo a lenda, a Igreja da Transfiguração foi 
construída pelo mestre carpinteiro Nestor utilizando um único 
machado, ferramenta que logo lançou simbolicamente no lago 
Onega enquanto pronunciava as palavras "Não houve, e não 
haverá outra igreja como esta". Regresso ao barco. Continuação 
da viagem. 

DIA 8º MANDROGA 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Chegada a Mandroga, cujo nome significa “pinheiro sobre pân-
tano”. Na pequena aldeia de típico estilo russo realizaremos 
uma “parada ecológica”, que consiste em um passeio livre pelos 
caminhos traçados entre suas construções de madeira, as quais 
albergam um enorme tobogã de madeira, lojas de artesanato e 
o Museu da Vodca, em algumas ocasiões poderão desfrutar de 
um espetáculo folclórico. Continuação da viagem. 

DIAS 9º A 11º SÃO PETERSBURGO 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Durante a estadia em São Petersburgo se realizará a visita 
panorâmica da cidade totalmente guiada em espanhol, fazendo 
contato ideal com a cidade, seu centro histórico e seus princi-
pais monumentos. São Petersburgo, declarada Patrimônio Mun-
dial da Humanidade pela UNESCO, é conhecida como a “Veneza 
do Norte” devido a seus canais, ilhas e pontes construídas para 
drenar o terreno e aproveitar o caudaloso rio Neva. O luxo e a 
criatividade utilizados na sua construção, a opulência da corte 
czarista, pode ser admirada nos inúmeros palácios e teatros. As 
fachadas, luxuosas e imponentes, adornam as avenidas largas, 

aqui chamadas de “Perspectivas” (Prospekt). Visita do Museu do 
Hermitage situado no antigo Palácio de Inverno e residência 
dos czares é o maior museu da Rússia, assim como um dos mais 
importantes do mundo, contando com mais de três milhõ es de 
obras de arte ... Também realizaremos a visita da Fortaleza de 
Pedro e Paulo, que estava destinada a proteger a cidade dos 
ataques por via marítima. Na Catedral em seu interior podere-
mos encontrar o tumulo do fundador da cidade, o Czar Pedro o 
Grande, assim como as dos czares da dinastia Romanov e suas 
famílias, incluindo Nicolás II e sua esposa e filhos, assassinados 
durante a revolução em 1918. Todos os dias um tiro de canhão 
marca doze horas. (Poderão contratar as seguintes excursões 
opcionais: Catedral de Santo Isaac e Catedral de São Salvador 
do Sangue Derramado, Palácio de Pushkin, passeio de barco 
pelos rios e canais, show de folclore e São Petersburgo à noite). 
Durante sua estadia em São Petersburgo alguns almoços pode-
rão ser realizados na cidade). 

DIA 12º SÃO PETERSBURGO 
• Café da manhã Buffet a bordo. 
Desembarque.
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fabuloso conjunto de igrejas, capelas e casas construídas com 
madeira embutida que formam o Museu de Arquitetura de 
Madeira (ao ar livre), declarado pela UNESCO Patrimônio da 
Humanidade. Regresso ao barco. Continuação da viagem. 

DIA 6º GORITSY 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Chegada a Goritsy. Uma vez ali tomaremos um ônibus local no 
pequeno cais e nos dirigiremos através de um breve tour até as 
imponentes muralhas do Monastério de São Cirilo do Lago 
Branco (Kirilov Belozerski) que é o maior e o mais antigo da 
Rússia. Edificado no século XIV, se trata de um dos centros de 
peregrinação mais importantes da religião ortodoxa. Regresso 
ao barco em ônibus local. Continuação da viagem. 

DIA 7º YAROSLAVL 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Visita panorâmica de Yaroslavl, declarada Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO, percorreremos o centro urbano, com 
numerosos edifícios da época e tempo livre em um mercado 
local. Visita exterior da Igreja do Profeta Elias e visita interior 
da Catedral de São Nicolas o Milagroso. Tomaremos parte tam-
bém de uma recepção ambientada de época no Museu “a Casa 
do Governador”. Continuação da viagem. 

DIA 8º UGLICH 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Chegada e visita panorâmica a pé de Uglich, uma cidade que 
pertence ao Oblast de Yaroslavl, é parte do Anel de Ouro da 
Rússia, constituído por diversas cidades principais, situadas em 
torno da capital da Rússia. Em 25 de maio de 1591, Tzarevich 
Dimitri Ivánovich da Rússia, ainda em sua infância, encontra a 
morte em circunstâncias duvidosas. No lugar onde foi descober-
to o corpo se construiu a igreja de São Dimitri Ensanguentado a 
qual visitaremos, assim como a Catedral da Ressurreição. Conti-
nuação da viagem. 

DIAS 9º E 10º MOSCOU 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Nestes dias em Moscou realizaremos as seguintes visitas inclu-
ídas: Panorâmica da cidade totalmente guiada em espanhol, 
contato ideal com a cidade, seu centro histórico e seus princi-
pais monumentos. A Praça Vermelha, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO: Nela se situa o Mausoléu de Lênin. 
Muito perto se encontram o célebre teatro Bolshoi, o imponen-
te edifício da Lubianka, sede do antigo KGB, e as pequenas 
igrejas do velho bairro “Kitai Gorod”. Contemplaremos os exte-
riores do célebre convento de Novodévichi e seu lago, que ins-
pirou Tchaikovsky no “Lago dos Cisnes” e pararemos no Parque 
da Victoria, construído após a II Guerra Mundial e a Rua Arbat, 
lugar de encontro preferido dos moscovitas, animada rua de 
pedestres no coração do centro antigo. Visita do Kremlin 
(incluindo uma catedral) centro do poder civil, militar e religio-
so da Rússia. Visitaremos o interior do recinto, admiraremos a 
“Campana Zarina” e o “Canhão Zar” e alguma de suas mais céle-
bres igrejas e catedrais. Noite a bordo. 

DIA 11º MOSCOU 
• Café da manhã Buffet a bordo. 
Desembarque.

DIA 1º SÃO PETERSBURGO 
• Jantar* a bordo 
Embarque no porto fluvial de São Petersburgo, no barco “M.S. 
Konstantin Fedin” (ou similar). Chegada ao barco onde será rece-
bido tipicamente da maneira russa com “Pão e sal”. Efetuaremos o 
check in na recepção do barco. Tempo livre para familiarizar-se 
com os decks e acomodar- se nas cabines pouco antes do jantar. 
Alojamento a bordo do barco. (Nota *: Os passageiros que, pelo 
horário do voo, chegarem ao navio depois das 22 horas, terão 
uma “lanche box” na cabine: sanduíche, fruta, iogurte e água 
mineral). 

DIA 2º A 3º SÃO PETERSBURGO 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Durante a estadia em São Petersburgo se realizará a visita 
panorâmica da cidade totalmente guiada em espanhol, fazendo 
contato ideal com a cidade, seu centro histórico e seus princi-
pais monumentos. São Petersburgo, declarada Patrimônio Mun-
dial da Humanidade pela UNESCO, é conhecida como a “Veneza 
do Norte” devido a seus canais, ilhas e pontes construídas para 
drenar o terreno e aproveitar o poderoso rio Neva. Visita do 
Museu do Hermitage situado no antigo Palácio de Inverno e 
residência dos czares é o maior museu da Rússia, assim como 
um dos mais importantes do mundo, contando com mais de três 
milhões de obras de arte. Também realizaremos a visita da For-
taleza de Pedro e Paulo, que estava destinada a proteger a cida-
de dos ataques por via marítima. Na Catedral em seu interior 
poderemos encontrar o tumulo do fundador da cidade, o Czar 
Pedro o Grande.  (Poderão contratar as seguintes excursões 
opcionais: Catedral de Santo Isaac e Catedral de São Salvador 
do Sangue Derramado, Palácio de Pushkin, passeio de barco 
pelos rios e canais, show de folclore e São Petersburgo à noite). 
Durante sua estadia em São Petersburgo alguns almoços pode-
rão ser realizados na cidade). 

DIA 4º MANDROGA 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Chegada a Mandroga, cujo nome significa “pinheiro sobre pân-
tano”. Na pequena aldeia de típico estilo russo realizaremos 
uma “parada ecológica”, que consiste em um passeio livre pelos 
caminhos traçados entre suas construções de madeira, as quais 
albergam um enorme tobogã de madeira, lojas de artesanato e 
o Museu da Vodca, em algumas ocasiões poderão desfrutar de 
um espetáculo folclórico. Continuação da viagem. 

DIA 5º KIZHI (LAGO ONEGA) 
• Pensão completa a bordo do barco. 
Navegação pelo grandioso Lago Onega. Chegada à ilha de 
Kizhi, conhecida como a ilha dos jogos, atualmente é um dos 
destinos turísticos mais populares da Rússia, pois reúne um 

VERSÃO “B” (SÃO PETERSBURGO/MOSCOU)

YAROSLAVL

MONASTÉRIO DE SÃO CIRILO DO LAGO BRANCO
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OS PREÇOS INCLUEM: 
- Transporte fluvial segundo itinerário indicado no barco M.S. Kons-

tantin Fedin (ou similar). 
- Acomodação em camarotes exteriores, com janelas panorâmicas 

(exceto em cabine tripla no deck inferior que possui “olho de boi”) 
segundo o deck escolhido, com ducha/WC. 

- Programa diário de atividades e/ou entretenimento a bordo. 
- Regime alimentar de pensão completa (cozinha russa e internacio-

nal), café da manhã e almoço Buffet, jantares servidos, segundo o 
programa e pacote básico de bebidas que inclui água mineral 
(jarra)em todas as refeições e um refrigerante, uma cerveja ou um 
copo de vinho nos jantares. 

- Visitas e excursões indicadas no itinerário em ônibus (modernos e 
com ar condicionado em Moscou e São Petersburgo, em outros portos 
são mais modestos), com guia local de língua espanhola em Moscou 
e São Petersburgo, e tradução simultânea no resto das cidades. 

- Equipe de animação. 
- Guias acompanhantes da Politours durante todo o percurso. 
- Assistência de guias e tripulação nos portos. 
- Seguro de viagem, bolsa Politours, guia de bolso… 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Gorjetas (se aconselha 5 € por pessoa e dia), excursões opcionais, e/ou 

qualquer outro serviço não incluído especificamente no itinerário. 

EXTRAS INCLUÍDOS SEM CUSTOS: 
- Coquetel de boas vindas; jantar especial do Capitão; apresentação 

da tripulação; visita da ponte de comando; música ao vivo algumas 
noites (concertos a bordo); concursos, prêmios…; aula de canto, idio-
ma e baile russo; conferências a bordo, comentários sobre política, 
economia e historia. 

NOTAS MUITO IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” “Condições Particulares” e “Seguros” relati-

vos aos Cruzeiros Fluviais nas páginas 68 e 69, e especialmente 
para cruzeiros russos nas páginas 58 e 59. 

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo 
do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque 
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que 
isso possa tornar-se motivo de reclamação.

Ver informação de visitas/excursões incluídas e opcionais na página 58.

DESCONTOS APLICÁVEIS: 
- Grupos 10 a 20 pessoas: 5% desconto sobre o preço base (válido 

para uma única reserva). Consultar para grupos superiores. 
- Terceira pessoa em triplo: 30% de desconto. 
- Crianças de 8 a 12 anos (incompletos): 50% de desconto. 

NOTAS: 
- Vagas limitadas. Ofertas não acumulável a outros descontos e 

aplicável exclusivamente sobre o preço base da cabine. 
- Não se permitem crianças menores de 8 anos.

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBAS AS VERSÕES “A” E “B”) 
VISITAS INCLUÍDAS: Panorâmica de Moscou e visita do Kremlin, panorâmica a 
pé de Uglich e Igreja de São Dimitri Ensanguentado, Panorâmica de Yaroslavl, 
Monastério de São Cirilo do Lago Branco (Goritsy), Museu de Arquitetura de 
Madeira ao ar livre (Kizhi), Parada ecológica em Mandroga, Panorâmica de 

São Petersburgo, Fortaleza de Pedro e Paulo e Museu do Hermitage.

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS) 
11/12 DIAS-10/11N DE CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS (PREÇOS POR PESSOA, EM EUROS) 
Bilhete aéreo Madri ou Barcelona/Moscou e São Petersburgo/Barcelona ou Madri (ou VV) + traslados 

- Pacote aéreo (voo direto ou via cidade europeia, com traslados) .................................................................. 400 
- Taxas de embarque e aeroportuárias (em voo regular) ............................................................................ 150/250 

O preço inclui: Bilhete aéreo Espanha/Moscou e São Petersburgo/Espanha (ou VV) + traslados aeroporto-
barco-aeroporto). 

*Importante: Os traslados aeroporto-barco-aeroporto (nos dias de chegada e retorno) se realizam em 
grupo, e podem gerar tempo de espera de até aproximadamente 1 hora.

SUPLEMENTOS POR PESSOA (EM EUROS) 
Por cabine dupla uso individual .................................................................................................................................................... + 90% 
Por cabine Suite, 26m2 (suplemento aplicável sobre preço somente deck Superior) ...................................................... 540 

Emissão do visto da Rússia (pelo menos 30 dias úteis antes da partida, menos tempo com suplemento) ............... 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 30

Cód. 08114A / Cód. 08114AV

 DATAS DECK INFERIOR DECK SUPERIOR DECK PRINCIPAL DECK LANCHAS 
     DE VERSÃO Tripla/Twin Standard Twin Deluxe Twin Deluxe Dupla  
CRUZEIRO (11m2, olho de boi) (10,3m2) (13,2m2) (15,5m2) 

Mai 7 (*) A (12d) 1.500 1.665 1.845 2.010 
Mai 18 B (11d) 1.695 1.860 2.085 2.245 
Mai 28 A (12d) 1.805 1.965 2.150 2.310 
Jun 8 B (11d) 1.975 2.140 2.190 2.310 
Jun 18 A (12d) 1.975 2.140 2.270 2.430 
Jun 29 B (11d) 1.925 2.085 2.190 2.355 
Jul 9 A (12d) 1.925 2.085 2.245 2.410 
Jul 20 B (11d) 1.975 2.140 2.245 2.410 
Jul 30 A (12d) 1.975 2.140 2.215 2.375 
Ago 10 B (11d) 2.030 2.190 2.245 2.410 
Ago 20 A (12d) 2.030 2.190 2.245 2.410 
Ago 31 B (11d) 1.965 2.140 2.245 2.410 
Set 10 A (12d) 1.855 2.030 2.105 2.265 
Set 21 B (11d) 1.910 2.070 2.115 2.275 
Out 1 A (12d) 1.965 1.860 2.085 2.245 

Cabine Individual (mesmo preço em todas as datas de saída).............. 1.825 
(*)Devido à celebração do “Dia da Vitória” (WWII), o Kremlin permanecerá 

fechado, impossibilitando a sua visita.

FORTALEZA DE PEDRO E PAULO - SÃO PETERSBURGO

UGLICH

GASTOS DE CANCELAMENTO: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, 

além das que figuram em 5-b-3 nas “Condiciones Gerais” (Ver 
detalhes nas últimas páginas de nossos Folhetos gerais), se apli-
carão os seguintes gastos de cancelamento sobre reservas confir-
madas: 

- Anulação com mais de 45 dias antes da saída 25%; de 45 a 31 
dias antes 50%; de 30 a 15 dias antes 70%; menos de 15 dias 
antes da data da saída 100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivo AXA de gastos de 
cancelamento e outros (30 €). Ver condições na página 139 “Tours 
Internacionais”.
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MOSCOU 
- Visita Panorâmica. Percurso pelo centro 
histórico de Moscou o “Kitaï Gorod”, com 
grandes avenidas franqueadas por majes-
tosos edifícios de diferentes estilos arqui-
tetônicos; a impressionante Praça Ver-
melha, onde se encontra a Catedral de 
São Basílio, o Mausoléu de Lênin, os famo-
sos Armazéns Gum, a Universidade Lomo-
nossov (um impressionante arranha-céus 
no antigo Monte Lênin, expoente do cha-
mado “gótico Stalinista”),... e muitos 
outros monumentos. 

- O Kremlin. Recinto amuralhado origem da cidade, ao redor do qual foi cres-
cendo. Aqui se encontra o Conselho de Ministros, o enorme Canhão Tzar (que 
nunca foi disparado), a monumental Campana Zarina, , assim como as Cate-
drais da Assunção, da Anunciação e São Miguel Arcângelo. Visita do recinto 
e do interior de uma das catedrais.

SAN PETERSBURGO 
- Visita Panoràmica. Realiza-se 
um percurso pelas suas prin-
cipais avenidas para contem-
plar os seus monumentos e 
ver como se desenvolve a vida 
nesta cidade cosmopolita, 
construída sobre 4 ilhas e 
atravessada pelo rio Neva e os 
seus múltiplos canais, ampa-
rados por mais de 400 pontes. 

- Museu do Hermitage. Locali-
zado no antigo Palácio de 
Inverno dos czares, na atuali-
dade é considerado como uma das três 
primeiras pinacotecas do 
mundo, junto ao Museu Louvre 
de Paris e o Museu do Prado em 
Madri. As suas quase 5.000 
salas dão uma ideia aproxima-
da da sua extensão, albergan-
do importantíssimas coleções 
de pintura de todas as escolas 
conhecidas através dos sécu-
los, além de esculturas e anti-
guidades.

UGLICH 
- Visita Panorâmica. Trata-se de 
umas das cidades russas mais anti-
gas, fundada no século X. Visita a 
pé da fortaleza e da Igreja de São 
Dimitri Ensanguentado (do século 
XVI), construída para comemorar o 
assassinato em Uglich em 1591 do 
Zarevich Dimitri, filho de Ivan “o 
Terrível”. 

YAROSLAVL 
- Visita Panorâmica. Nas confluências dos rios Kotorols e do rio Volga está 
situada a maior cidade do Anel de Ouro, Yaroslavl. Fundada no século X pelo 
príncipe russo Yaroslavl o Sábio. Grande centro turístico que conserva 
monumentos históricos e arquitetônicos como a Igreja do Profeta Elias, 
a Igreja da Natividade de Cristo e São Miguel Arcângelo. O seu centro 
urbano foi declarado “Patrimônio da Humanidade” pela UNESCO em 2005. 
Mosteiro da transfiguração: É a construção mais antiga da cidade, formada 
pela igreja de 5 cúpulas e a torre de agulha dourada. Igreja do profeta Elias 
onde pode apreciar os frescos pin-
tados por um dos iconográficos 
mais destacados do século XVII, 
Nikita Gouriyev. Os artistas plasma-
ram nos frescos, unicamente cenas 
da vida quotidiana, e por isso a sua 
visita nos da uma ideia de como se 
desenrolava a vida na Rússia no 
século XVII.

GORITSY (KIRILOV BELOZERSKI) 
- Monastério de São Cirilo do Lago 

Branco. Edificado no século XIV, se 
trata de um dos centros de pere-
grinação mais importantes da reli-
gião ortodoxa na Rússia. Desde o pequeno embarcadouro de Goritsy nos des-
locamos de ônibus local por uma estrada que conduz até as imponentes 
muralhas do mosteiro, no meio de uma paisagem de singular beleza, entres 
bosques de abetos, lagos e prados.

MANDROGA 
- Parada Ecológica. Lugar onde desfrutaremos de uma aldeia com construçõ-
es de madeira, museu da Vodca (contendo mais de 200 tipos diferentes, 
entrada nãp incluída), taberna russa com as suas típicas empadas e ateliers 
de artesanato russo em madeira.

KIZHI 
- Visita Panorâmica. Ilha situada no extremo do Lago Onega, o 
segundo maior da Europa. O seu nome significa “Ilha dos 
Jogos”, e toda ela constitui um museu ao ar livre de arquite-
tura de madeira, com exemplos das diferentes regiões russas. 
No centro se encontra a Catedral da Transfiguração, com 22 
cúpulas construídas em madeira e sem ter utilizado nenhum 
cravo. Vistas de longe parecem estar recobertas de prata, mas 
na realidade se trata de peças de casca de bétula, que são 
renovadas a cada certo número de anos. Parece tirada de um 

conto de fadas, e por isso se 
trata de um dos monumen-
tos mais fotografados de 
toda a Rússia.

PRAÇA VERMELHA - MOSCOU

UGLICH

KIZHI

SÃO CIRILO DO LAGO BRANCO

VISITAS E EXCURSÕES OPCIONIS (de orientação)

SAN ISAAC 

MANDROGA

HERMITAGE

Notas importantes: Como norma estabelecida, a maior parte dos Museus, Palácios, Teatros, etc., vendem tickets/entradas para turistas estrangeiros a preços muito mais elevados dos 
que têm para os cidadãos russos. Embora seja possível comprar entradas com preços russos na rua, não lhe recomendamos fazê-lo, já que, se eles detectarem que são estrangeiros, 
não será permitido a sua entrada nestes teatros e o seu dinheiro não será reembolsado; No Teatro Bolshoi de Moscou (e em outros teatros russos), é difícil adquirir entradas nas bil-
heterias, e por isso são adquiridos através de empresas privadas e/ou revendas. Por esta razão, o preço nominal que aparece impresso nas entradas pode não coincidir com o preço 
marcado para o turista estrangeiro, muito superior ao preço nominal; Também se produzem conflitos pela qualidade das poltronas (muitas categorias). Por tudo isto, se adverte que 
não são admitidas reclamações relativas às entradas a espetáculos; Todas as excursões, tanto as opcionais como as incluídas, estão regidas por horários fixos e não se pode em nen-
hum caso ultrapassar ou descumprir, portanto, é de norma obrigada o seu estrito cumprimento, especialmente em Moscou e São Petersburgo, onde o imenso tráfico dificulta a reali-
zação das visitas. As visitas podem sofrer variação nos dias programados e/ou nas horas de visitas por causas técnicas justificadas, e substituídas eventualmente por outras, assim como 
trocar a ordem das mesmas. Algumas das visitas programadas podem ser substituídas por outras no caso de que estas não possam ser realizadas (fechadas, festivos, climatologia, 
etc.). Alguns museus e monumentos colocam restrições em dias e horários, assim como em número de visitantes (Hermitage, Arsenal do Kremlin, etc.). 
Acesso ao centro de Metrô: Nas visitas de Moscou e São Petersburgo, devido ao colapso do tráfego e quando seja aconselhável, se utilizará o Metrô, fazendo de ônibus o trajeto de 
regresso ao barco com os clientes.

- MOSCOU: Convento Novodevichi, Moscou de Noite + Metro, Galeria Tretiakov, Circo de Moscou, Show Folclórico, Teatro Bolshói. 

- SÃO PETERSBURGO: Passeio de barco pelos canales, Show Folclórico, Palácio de Yusupov, Pushkin (incluindo Sala de Ambar), Pavlovsk, Balé.
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CRUZEIROS RUSSOS: NOTAS MUITO IMPORTANTES DE INTERESSE GERAL PARA O CLIENTE

INFORMAÇÕES ÚTILES A BORDO DOS BARCOS RUSSOS (MS KONSTANTIN FEDIN E OUTROS) 

VISTOS DA RÚSSIA 
Documentação para cidadãos da América Latina: 
- Deverão consultar visto no Consulado da Rússia no 
seu país de origem. 

Câmbios de divisa: Em Moscou e em São Petersburgo agora 
E possível obter dinheiro em rublo com cartão nos caixas 
eletrônicos (ATM) que estão surgindo em todos os cantos 
de Moscou e São Petersburgo. Por exemplo, em lobbies de 
hotéis, estações de metrô, centros comerciais sempre encon-
trarão um ou vários. Os cartões mais comuns são VISA e 
Master Card. A taxa oficial de câmbio (hoje 1 euro = 74 
rublos), há também lojas de cambio que podem ser usa-
das na rota. Outra opção é realizar o cambio em seus ban-
cos. Não é recomendável realizar a troca de moeda no aero-
porto de chegada já que é muito provável que se perca ou 
não chegue aos traslados. Por outro lado, você não preci-
sa de rublos no primeiro dia de chegada ao barco, pois 
podem pagar na cabine ou pagar em euros o consumo que 
realizarem. Na maioria dos locais turísticos pode pagar em 
Euros, mas precisam estar muito atentos para o cambio 
aplicado. Para trocar dinheiro na Rússia podem solicitar 
o passaporte. Os bancos normalmente cobram cerca de 
20-25 rublos (0,3 euros) de comissão para uma operação 
normal de cambio. Na Rússia quaisquer defeitos visíveis 
(rugas, dobras, manchas, rasgos) em notas de banco estran-
geiro são inutilizados. Se levar dólares norte-americanos, 
que sejam novos (emitido após 1998). 
Formalidades de entrada no país: Desde Maio de 2013 o 
preenchimento da Anketa é finalizada pelo funcioná-
rio/polícia, porém segue em vigor a obrigação de mantê-
la no passaporte sem perder; somente na saída do país 
será retirada. Os clientes que levarem mais de 10.000 dóla-
res (USA) deverão preencher uma “Declaração da Alfân-
dega”, que também será exigida na saída do país. Do mesmo 
modo, aqueles clientes que regressarem com más de 3.000 
dólares USA, deverão preencher uma 2ª Declaração Alfan-
degária e juntá-la a primeira. 
Vacinas: Não há nenhuma obrigatória. 
Telefones: Consultar com seu Operador de telefonia sobre 
serviços de roaming e tarifas. Durante a navegação há zonas 
sem cobertura. (Alguns barcos dispõem de Wi-Fi). 
Souvenir: 4 garrafas de vodca de 75 cl c/u. Está total-
mente proibido tirar do país antiguidades e/ou objetos 
considerados como tal pelas autoridades aduaneiras (joias, 
ícones, samovares, tapetes, moedas, pinturas, etc.) assim 
como caviar preto (por perigo de extinção). 
Equipe e animação Politours: omo em anos anteriores, a 

Politours conta com pessoal próprio (guias-acompanhan-
tes) bilíngue: hispânico-russo, sendo o único Tour Opera-
dor de língua espanhola que oferece um programa de ani-
mação própria, especialmente preparado para estes Cruzeiros, 
fretados integralmente ou parcialmente. 
Ver em notas muito importantes sobre viagens nà Rússia 
(de leitura obrigatória) na página 12 do monográfico da 
Rússia 2019 ou em nossa Web. 
- Estes Cruzeiros fluviais, os maiores do mundo e cons-

truídos na época Soviética, como únicos que são não exis-
tem comparações preço/qualidade. 

- Foram construídos na época Breznev, para movilizar 
tropas/marinharia entroncando o mar Báltico (São Peters-
burgo) com o mar Caspio/mar Azov. Redecorados e remo-
torizados várias vezes para servirem para o turismo. Desde 
faz mais de 40 anos não se construem novos barcos devi-
do ao pouco rendimento pela brevidade operativa dos 
seus rios. 

- Tanto a Cia. de Navegação proprietária do barco, como a 
Agência Operadora russa e a Politours, se reservam o direi-
to de mudar o barco por outros de similares caracterís-
ticas, se isto for necessário em datas determinadas. Em 
caso de acontecer alguma eventualidade, isto será comu-
nicado aos passageiros antes da data de saída. 

- O acesso entre os decks são feitos por escadas com 
uma inclinação importante, e não há cadeira mecânica 
(stair lift), adverte-se para pessoas incapacitadas ou com 
mobilidade limitada, ou que pela sua idade tenham difi-
culdades. 

- Algumas cabines no deck Superior e Lanchas, dependendo 
da embarcação, podem ser barulhentas devido à proxi-
midade com os sistemas de calefação e refrigeração.

- Comidas/Gastronomia: Rússia não é o país mais indica-
do para um Cruzeiro gastronómico de certo nível. A qua-
lidade e quantidade dos alimentos vão à consonância com 
a categoria do barco escolhido. Estes cruzeiros não 
estão preparados para servirem refeições especiais (celia-
cos, intolerancias, vegetarianos, etc.). intolerâncias, vege-
tarianos, etc...) No caso de alergias e diabetes, é preciso 
informar com 1 mês de antecedência à saída do cruzeiro 
para dotar a cozinha com os alimentos necessários, poden-
do ser exigido por parte da companhia naviera o certifi-
cado médico correspondente. 

- A Cia. de Navegação não aconselha: crianças menores de 
8 ano, não assumindo responsabilidade por vigilância a 
bordo ou durante as paradas; As Navieras em seus con-
tratos também não recomendam aceitar: pessoas com 
mobilidade reduzida, handicaps, etc. 

- Nota importante: Controlede Idoneidade para ser pree-
chido antes de confirmar a reserva. 

Gastos de Cancelamento: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais 
de Contratação, e além das que figuram no item (5-
b-3) das Condições Gerais (ver nas últimas páginas 
de nosso folheto geral) se aplicarão os seguintes gas-
tos de cancelamento sobre as reservas confirmadas: 

- Cancelamento com mais de 45 dias antes da saída 
20%; de 45 a 31 dias antes 30%; de 30 a 21 dias antes 
50%; de 20 a 10 dias antes 80%; menos de 10 dias 
antes 100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Excusivos AXA 
(opcionais) de gastos de cancelamento e outros. Vejam 
as condições en pág. 139 de “Tours Internacionales”. 

 

Bagagen: Toda a bagagem deve ter a etiqueta de identificação, que será fornecida 
com a documentação do cruzeiro, contendo nelas o nome do passageiro e seu cama-
rote. Na chegada ao barco deve confiar sua bagagem ao pessoal de bordo, que 
levará ao seu camarote. 

Recepção do barco: Se encontra no deck principal. Ali deverão entregar as chaves 
sempre que saiam do barco, e em troca receberão um cartão com o número de seu 
camarote, o nome do barco e as direções e telefones de referencia, tanto em Moscou 
como em São Petersburgo. Terá na recepção um painel de informação com os dados 
diários necessários, horários, programas, etc. 

Chaves: Devem ser entregues sempre ao sair do barco e retira-las 20 minutos antes 
de zarpar já que esta é a única maneira de confirmar sua presença a bordo. 

Limpeza: A limpeza dos camarotes se realiza diariamente até as 12 h (meio-dia). A 
troca de toalhas e lençóis se realizará a cada três dias. Por razões ecológicas, se con-
sideram que não necessária a troca. As sujas, pedimos que não as coloquem no chão, 
deposite-as sobre a piao. 

Ducha: Depende em cada caso do barco. A bordo do MS Konstantin Fedin la ducha 
o chuveiro é separado (banheiro azulejado), enquanto que na maioria dos barcos rus-
sos o chuveiro forma parte da torneira da pia. 

Serviços médicos: Um médico atenderá seus problemas de saúde nos casos de urgên-
cia. Estes serviços são cobrados a bordo. É recomendável levar os medicamentos de 
uso pessoal habituais para as doenças pessoais. 

Água potável: Não é aconselhável beber água do lavabo. 

Electricidade: Os barcos estão equipados com corrente de 220 volts.

Serviço de lavandería: Os Cruzeiros russos dispõen de serviço de lavanderia e 
passadeira, consulte a lista de preços na cabinea. 

Ventilação/calefaçãon: Dispõe de ar condicionado/bomba de calor individual para 
cada cabine. 

Restaurantes/bares: Pode encontrar sua localização no plano da página correspon-
dente a descrição de cada embarcação. Rogamos que conservem as mesas designa-
das durante toda a travessia. 

Solário: Situado no deck mais alto, exterior. 

Pagamentos a bordo: As excursões opcionais se pagam em euros em dinheiro no 
começo da viagem. As bebidas podem ser pagas em dinheiro em euros ou em rublos, 
ou no final da viagem com cartão de crédito ou dinheiro. A loja de presentes aceita 
pagamentos em dinheiro em euros e rublos. 

Jogos/livros: Temos a sua disposição diversos jogos de mesa e livros. Só tem que 
solicitá-los. 

Gorjetas: Como norma internacional, a gorjeta aconselhável neste tipo de cruzeiros 
é em torno de 50 euros (5 euros por dia) por pessoa, que serão repartidos entre a tri-
pulação. Será solicitado ao final da travessia, porém não é obrigatório. 

Direitos de admissão/expulsão: Adverte-se que em caso de maus modos/comporta-
mento o Capitão do barco é a autoridade para obrigar a evacuação forçada do mesmo. 

Endereço dos portos: Em Moscou: 51/52 Leningradskoie Shosee (Metro Rechnoi 
Vokzal); em São Petersburgo: Solyanoy Oktiabrskaya Naberezhnaya n.29 a. Estas 
direções podem variar dependendo da embarcação e da dataa. 

Nota: Estas informações basicamente orientam para os Cruzeiros russos.

IMPORTANTE: Os horários de saída são muito rigorosos, e não podem ser alterados devido ao sistema de eclusas; um atraso poderia ocasionar a perda de uma parada ou visita.

MUITO IMPORTANTE: Causas de força maior e causas técnicas que ponham em perigo a integridade dos passageiros podem forçar o Capitão da embarcação a cancelar a nave-
gação ou introduzir as trocas que sejam necessárias na rota para evitar esta situação. Também ondas elevadas, sobre tudo na área norte dos lagos, vento tempestuoso, etc., 
podem deter a navegação, que está regrada pelas autoridades portuárias russas. Se isto acontecer, tanto a própria Cia de Navegação como a Politours buscarão os meios de 
transporte necessários (normalmente ônibus) para tentar cumprir com o itinerário na medida do possível ou realizar programas alternativos. Eventualmente pode provocar 
a perda de excursões programadas sem que isso tampouco possa tomar-se motivo de reclamação.



A GRANDE ROTA DO VOLGA ATÉ O 
MAR CASPIO (A RÚSSIA PROFUNDA I)

M.S. NIZHNY NOVGOROD 4•S(1) 
 M.S. CHERNISHEVSKY 4•S(2)
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n Instalações: 
5 decks com restaurante, bar, sauna, áreas comuns, sala de leitura, solário, sala 
médica e loja de souvenir. Acesso entre os decks por meio de uma escada íngre-
me (é aconselhável advertir pessoas com mobilidade reduzida). 

n Serviços incluídos a bordo 
Regime alimentar de pensão completa (cozinha russa), café da manhã e almoço 
tipo Buffet e jantares servidos, se inclui água mineral (jarra) em todas as refei-
ções e um refrigerante, uma cerveja ou uma taça de vinho no jantar; cocktail 
de boas vindas; visita da ponte de comando; Jantar especial do capitão; visitas 
e excursões indicadas no itinerário de ônibus (moderno e com ar condicionado 
nas grandes cidades, em outros portos são mais modestos), com guia local de 
língua espanhola nas grandes cidades, e tradução simultânea no restante; equi-
pe de animação; programa diário de atividades e / ou entretenimento a bordo; 
música ao vivo algumas noites; Guia de acompanhantes da Politours durante 
todo o tour (a partir de 10 pessoas); conferências a bordo, comentários sobre 
política, economia e história; aulas de canto e idioma russo; assistência de guias 
em aeroportos e portos; seguro de viagem, bolsa Politours, guia de bolso. 

n Idioma a bordo 
Multilíngue e espanhol a partir de 10 pessoas. 

n Cartões de crédito 
Aceitam-se dependendo da operação da máquina de cartões. 

n Gorjetas 
Não estão incluídas. O barco aconselha dar 5 euros por pessoa/dia de cruzeiro.

                       De Moscou a Astracã (ou V.V.), 
navegando pelo Volga; desde a mística 

ortodoxa, até as cálidas aguas do Mar Cáspio

Visitando cidades que foram sede no Mundial de futebol Rússia ‘18

MOSCOU/ASTRACÃ 
DEL 8 AL 21 DE SEPTIEMBRE(1) 

ASTRACÃ/MOSCOU 
DE 21 DE SETEMBRO A 4 DE OUTUBRO(1) 

E DE 7 A 20 DE OUTUBRO(2)

14 DIAS (13N DE CRUZEIRO) DESDE .. 2.150 €/2.472 USD

l

l

l

l

RÚSSIA

RÚSSIA

Moscou
Nizhny Novgorod Kazan

Cheboksary

Lago 
Ladoga

Canal 
Moscou-VolgaEstônia

Letônia

Bielorrússia

Ucrânia

Mar 
Báltico

Mar Negro

Mar de 
Azov Mar 

Caspio

l
l

l

Yaroslavl

Uglich
Kostroma

Kazajistán

(Stalingrado)
Volgogrado

Astracã

Ri
o 

Vo
lg

a l Samara

l

l

l

Saratov

INFORMAÇÃO GERAL
n Categoría fluvial: 4•S 
n Construído: 1977 (Alemanha Oriental) 
n Renovado totalmente: 2018 
n Tonelagem: 3.840 t n Largura: 16,7 m 
n Comprimento: 125 m n Calado: 2,8 m 
  n Voltagem: 220 V n Cabines: 112 
n Capacidade passageiros: 212 n Motores: 3 x 736 KW 
n Velocidade media: 14,04 nós (26 km/h) 
n Elevador/cadeira mecânica: Não 
n Camarotes: Possui 112 cabines distribuídas em quatro decks, todas comple-

tamente renovadas, modernas e confortáveis, todas exteriores com amplas 
janelas panorâmicas, exceto cabines dbl / tpl no deck inferior (olho de boi). 
Todas as cabines são equipadas com ar condicionado, TV de tela plana, banheiro 
privativo com chuveiro, secador de cabelo e cofre.

CABINE STANDARD TWIN

14 
VISITAS

As fotos e informações publicadas correspondem ao barco MS Nizhny Novgorod 
sendo o MS Chernishevsky da mesma categoria e com as mesmas características.



61 AMÉRICA LATINA 2019 
Cruzeiros Fluviais

PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS) 
 14 DIAS/13N DE CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA

SUPLEMENTOS 
Por cabine individual............................................................................................................................................................................... 640 
Por cabine dupla uso individual .................................................................................................................................................... + 60% 

Emissão do visto da Rússia (ao menos 40 dias úteis antes da saída, menor tempo com suplemento)........................ 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 30

Cód. 08114A / Cód. 08114AV

  ACOMODAÇÃO DECK SUPERIOR DECK PRINCIPAL 
Standard Twin (10,3m2)  Deluxe Twin (13,2m2) 

- Base cabina dupla 2.150 2.365 
(Preços comuns aos 2 barcos e ás 2 rotas, resto de cabines e/ou categorias consultar) 
- Nota: Os barcos Nizhny Novgorod e o Chernishevsky são similares ao barco Konstantin 

Fedin, consulte o plano na página. 55.

ASTRACÃ

KREMLIN DE NIZHNY NOVGOROD

OS PREÇOS INCLUEM: 
- Transporte fluvial segundo itinerários indicados nos barcos 

M.S. Nizhny Novgorod / M.S. Chernishevsky (ou similares). 
- Acomodação em camarotes exteriores, segundo o deck escolhido, 

com ducha/WC. 
- Programa diário de atividades e/ou entretenimento a bordo. 
- Regime alimentar Pensão Completa (cozinha russa), café da manhã 

Buffet, almoços e jantares servidos, segundo o programa. (Se inclui 
agua mineral (jarra) em todas as refeições e um refrigerante, uma 
cerveja ou uma taça de vinho nos jantares). 

- Visitas e excursões indicadas no itinerário em ônibus (modernos e 
com ar condicionado nas cidades grandes, em outros portos são 
mais modestos), com guia local nas cidades grandes, e tradução 
simultânea no resto. 

- Equipe de animação. 
- Guia acompanhante da Politours durante todo o percurso, para um 
mínimo de 10 pessoas (menos de 10 pessoas em inglês). 
- Assistência de guias e tripulação em portos. 
- Seguro de viagem, bolsa Politours, guía de bolso… 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Gorjetas (se aconselha 5 € por pessoa e dia); bebidas nas refeições; 

excursões opcionais e/ou qualquer serviço não incluído especifica-
mente no itinerário. 

EXTRAS INCLUÍDOS SEM CUSTOS: 
- Coquetel de boas vindas; jantar especial do Capitão; apresentação 

da tripulação; visita da ponte de comando; música ao vivo algumas 
noites (concertos a bordo); concursos, prêmios…; aula de canto, idio-
ma e baile russo; conferências a bordo, comentários sobre política, 
economia e historia. 

NOTAS MUITO IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” “Condições Particulares” e “Seguros” relati-

vos aos Cruzeiros Fluviais nas páginas 68 e 69 e especialmente 
para cruzeiros russos nas páginass 58 e 59. 

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo 
do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque 
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que 
isso possa tornar-se motivo de reclamação.

GASTOS DE CANCELAMENTO: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, 

além das que figuram em 5-b-3 nas “Condiciones Gerais” (Ver 
detalhes nas últimas páginas de nosso folheto), se aplicarão os 
seguintes gastos de cancelamento sobre reservas confirmadas: 

- Anulação com mais de 45 dias antes da saída 20%; de 45 a 31 dias 
antes da data de saída 30%; de 30 a 21 dias antes da data de saída 
70%; de 20 a 10 dias antes da data de saída 80% com menos de 10 
dias antes da data da saída 100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivo AXA de gastos de 
cancelamento e outros (30 €). Ver condições na página 139 “Tours 
Internacionais”.

DIA 1º MOSCOU 
DIA 2º MOSCOU (Panorâmica e Kremlin) 
DIA 3º MOSCOU (Galeria Tretiakov) 
DIA 4º UGLICH (Tour a pé com Kremlin, Igreja 

de São Dimitri Ensanguentado e Cate-
dral da Transfiguração) 

DIA 5º YAROSLAVL (Panorâmica, visita do 
Mercado local, exteriores da Igreja do 
Profeta Elias, Igreja de São Nicolás, Tour 
interativo pela casa do Governador) / 
KOSTROMA (Panorâmica, Monastério 
Ipatiev e Catedral da Trinidad) 

DIA 6º NIZHNY NOVGOROD (Panorâmica e 
Kremlin) 

DIA 7º CHEBOKSARY (Panorâmica) 
DIA 8º KAZÁN (Panorâmica e Kremlin) 
DIA 9º SAMARA (Panorâmica e Galeria de Arte) 
DIA 10º SARATOV (Panorâmica) 
DIA 11º VOLGOGRADO “STALINGRADO” 

(Panorâmica, Mamaev Kurgan) 
DIA 12º NAVEGAÇÃO 
DIA 13º ASTRACÃ (Panorâmica com Kremlin) 
DIA 14º ASTRACÃ

DIA 1º ASTRACÃ 
DIA 2º ASTRACÃ (Panorâmica com Kremlin) 
DIA 3º NAVEGAÇÃO 
DIA 4º VOLGOGRADO “STALINGRADO” 

(Panorâmica, Mamaev Kurgan) 
DIA 5º SARATOV (Panorâmica) 
DIA 6º SAMARA (Panorâmica e Galeria de Arte) 
DIA 7º KAZÁN (Panorâmica e Kremlin) 
DIA 8º CHEBOKSARY (Panorâmica) 
DIA 9º NIZHNY NOVGOROD (Panorâmica e 

Kremlin) 
DIA 10º KOSTROMA (Panorâmica, Monastério 

Ipatiev e Catedral da Trinidad) / 
YAROSLAVL (Panorâmica, visita do 
Mercado local, exteriores da Igreja 
do Profeta Elias, Igreja de São Nicolás, 
Tour interativo pela casa do 
Governador) 

DIA 11º UGLICH (Tour a pé com Kremlin, Igre-
ja de São Dimitri Ensanguentado e 
Catedral da Transfiguração) 

DIA 12º MOSCOU (Panorâmica e Galeria 
Tretiakovv) 

DIA 13º MOSCOU (Panorâmica y Kremlin) 
DIA 14º MOSCOU

Saídas 8 e 21 de Setembro operadas pelo barco MS Nizhny Novgorod(1) 
Saída 7 de Outubro operada pelo barco MS Chernishevsky(2) 

(Solicite itinerários detalhados)

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS (PREÇOS POR PESSOA, EM EUROS) 
Bilhete aéreo Madri ou Barcelona/Astracã e Moscou/Madri ou Barcelona 

+ traslados (mínimo 10 pessoas) 

- Pacote aéreo (voo direto ou via cidade europeia, com traslado) .................................................................... 450 
- Taxas de embarque e aeroportuárias (em voo regular).......................................................................... 160 / 260 

- O preço inclui: Bilhete aéreo Espanha/Astracã e Moscou/Espanha + traslados apto-barco-apto).

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO: 
- Grupos 10 a 20 pessoas: 5% desconto sobre o preço base (válido 

para uma única reserva). Consultar para grupos superiores. 
- 3ª pessoa partilhando camarote com 2 adultos: 30% de desconto. 
- Clientes “Premium”: Seguro e cancelamento gratuito. 

NOTAS: 
- Vagas limitadas. Ofertas não acumuláveis a outros descontos e 

aplicável exclusivamente sobre o preço base da cabine. 
- A Cía. de Navegação não permite crianças menores de 8 anos, 

pessoas com mobilidade  reduzida/handicaps, regime alimentar 
especial, etc.

MOSCOU/ASTRACÃ (14 DIAS) 
8 SETEMBRO (1)

ASTRACÃ/MOSCOU (14 DIAS) 
21 SETEMBRO (1) E 7 OUTUBRO (2)
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M.S. STRAVINSKI 4•S
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n Instalações: 
4 decks com restaurante, bar, áreas comuns, salão de cabeleireiro, sala médica e 
loja de souvenir. Acesso entre os decks por meio de uma escada íngreme 
(aconselhável advertir pessoas com mobilidade reduzida). 

n Servicios incluidos a bordo 
Regime alimentar de pensão completa (cozinha russa), café da manhã buffet, 
almoço e jantar servido de acordo com o programa (sem bebidas incluídas); 
coquetel de boas vindas; visita da ponte; Jantar especial do capitão; visitas e 
excursões indicadas no itinerário de ônibus (moderno e com ar-condicionado 
nas grandes cidades, em outros portos são mais modestos), com guia local de 
língua espanhola nas grandes cidades, e tradução simultânea no restante; equi-
pe de animação; programa diário de atividades e / ou entretenimento a bordo; 
música ao vivo algumas noites; Guia de acompanhantes do Politours durante 
todo o tour (a partir de 10 pessoas); conferências a bordo, comentários sobre 
política, economia e história; aulas de canto e idioma russo; assistência de guias 
em aeroportos e portos; seguro de viagem, bolsa Politours, guia de bolso. 

n Idioma a bordo 
Multilíngue e espanhol a partir de 10 pessoas. 

n Cartões de crédito 
Aceitam-se dependendo da máquina de cartões. 

n Gorjetas 
Não estão incluídas. O barco aconselha dar 5/7 euros por pessoa/dia de cruzeiro.

ROSTOV ON DON/MOSCOU 
DE 27 DE ABRIL A 9 DE MAIO
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INFORMAÇÃO GERAL
n Categoría fluvial: 4•S 
n Construído: 1983 (Alemanha Oriental) 
n Renovado totalmente: 2010/2011 
n Tonelagem: 3.846 t n largura: 16,7 m 
n Comprimento: 129,1 m n Calado: 2,9 m 
n Voltagem: 220 V n Cabines: 98 
n Capacidade passageiros: 208 n Motores: 3 x 736 KW 
n Velocidade media: 13,5 nós (25 km/h) 
n Elevador/cadeira mecânica: Não 
n Camarotes: Possui 102 cabines distribuídas em quatro decks, modernas e con-

fortáveis, todas exteriores com janelas panorâmicas. Todas as cabines estão equi-
padas com ar condicionado, banheiro privativo com ducha, rádio e armário.

13 
VISITAS

                        De Rostov on Don a Moscou, 
navegando pelo Volga; desde a mística 

ortodoxa, até as cálidas águas do Mar de Azov

13 DIAS (12N DE CRUZEIRO) DESDE .. 1.930 €/2.220 USD

Standard Twin (Deck Superior)
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PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS) 
 13 DIAS/12N DE CRUZEIRO EM PENSÃO COMPLETA

SUPLEMENTOS 
Por cabine individual ............................................................................................................................................................................. 585 
Por cabine dupla uso individual .................................................................................................................................................... + 60% 

Emissão do visto da Rússia (ao menos 40 dias úteis antes da saída, menor tempo com suplemento)........................ 78 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 30

Cód. 08114A / Cód. 08114AV

  TIPO DE CABINE DECK PRINCIPAL DECK SUPERIOR 
- Twin Standard 1.930 2.030 
(Resto das cabines e/ou categorias, consultar) 
- Nota: O barco Stravinski é similar ao barco Konstantin Fedin, podendo ser consultado 

na página 55.

CATEDRAL DA ANUNCIAÇÃO - KAZÁN

OS PREÇOS INCLUEM: 
- Transporte fluvial segundo itinerários indicados no barco 

M.S. Stravinski (ou similar). 
- Acomodação em camarotes exteriores, segundo o deck escolhido, 

com ducha/WC. 
- Programa diário de atividades e/ou entretenimento a bordo. 
- Regime alimentar Pensão Completa (cozinha russa), café da manhã 

Buffet, almoços e jantares servidos, segundo o programa (não se 
inclui nenhum tipo de bebida). 

- Visitas e excursões indicadas no itinerário em ônibus (modernos e 
com ar condicionado nas cidades grandes, em outros portos são 
mais modestos), com guia local nas cidades grandes, e tradução 
simultânea no resto. 

- Equipe de animação. 
- Guia acompanhante da Politours durante todo o percurso, para um 

mínimo de 10 pessoas (menos de 10 pessoas em inglês). 
- Assistência de guias e tripulação em portos. 
- Seguro de viagem, bolsa Politours, guia de bolso… 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Gorjetas (se aconselha 5/7 € por pessoa e dia); bebidas nas refeiçõ-

es; excursões opcionais e/ou qualquer serviço não incluído especifi-
camente no itinerário. 

EXTRAS INCLUÍDOS SEM CUSTOS: 
- Coquetel de boas vindas; jantar especial do Capitão; apresentação 

da tripulação; visita da ponte de comando; música ao vivo algumas 
noites (concertos a bordo); concursos, prêmios…; aula de canto, idio-
ma e baile russo; conferências a bordo, comentários sobre política, 
economia e historia. 

NOTAS MUITO IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” “Condições Particulares” e “Seguros” relati-

vos aos Cruzeiros Fluviais nas páginas 68 e 69 e especialmente 
para cruzeiros russos nas páginas 58 e 59. 

- As atividades e visitas indicadas estão sujeitas a trocas dependendo 
do nível do rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque 
e desembarque são aproximados. O comandante pode ver-se obri-
gado a modificar o programa por motivos de segurança sem que 
isso possa tornar-se motivo de reclamação.

GASTOS DE CANCELAMENTO: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, além 

das que figuram em 5-b-3 nas “Condiciones Gerais” (Ver detalhes nas 
últimas páginas de nossos folhetos gerais), se aplicarão os seguintes 
gastos de cancelamento sobre reservas confirmadas: 

- Anulação com mais de 45 dias antes da saída 20%; de 45 a 31 dias 
antes da data de saída 30%; de 30 a 21 dias antes da data de saída 
70%; de 20 a 10 dias antes da data de saída 80% com menos de 10 
dias antes da data da saída 100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivo AXA de gastos de 
cancelamento e outros (30 €). Ver condições na página 139 “Tours 
Internacionais”.

DIA 1º ROSTOV ON DON 
DIA 2º ROSTOV ON DON (Panorâmica) 
DIA 3º NAVEGAÇÃO 
DIA 4º VOLGOGRADO “STALINGRADO” 

(Panorâmica, Mamaev Kurgan) 
DIA 5º SARATOV (Panorâmica) 
DIA 6º SAMARA (Panorâmica) 
DIA 7º ULJANOVSK (SIMBIRSK) 

(Panorâmica, Casa de Lenin) 
DIA 8º KAZÁN (Panorâmica) 
DIA 9º NIZHNY NOVGOROD (City tour) 
DIA 10º YAROSLAVL (Panorâmica) 
DIA 11º UGLICH (Panorâmica a pé com 

Kremlin) 
DIA 12º MOSCOU (Panorâmica) 
DIA 13º MOSCOU

 ROSTOV ON DON/MOSCOU (14 DIÍAS) 
ÚNICA DATA 27 DE ABRIL

(Solicite itinerários detalhados)

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS (PREÇOS POR PESSOA, EM EUROS) 
Bilhete aéreo Madri ou Barcelona/ Rostov on Don e Moscou/Madri ou Barcelona 

+ traslados (mínimo 10 pessoas) 

- Pacote aéreo (voo direto ou via cidade europeia, com traslados) .................................................................. 450 
- Taxas de embarque e aeroportuárias (em voo regular).......................................................................... 160 / 260 

- O preço inclui: Bilhete aéreo Espanha/Rostov on Don e Moscou/Espanha + traslados aeroporto/barco/ 
aeroporto.

VOLGOGRADO

DESCONTOS/OFERTAS CRUZEIRO: 
- Grupos 10 a 20 pessoas: 5% desconto sobre o preço base (válido 

para uma única reserva). Consultar para grupos superiores. 
- 3ª pessoa partilhando camarote com 2 adultos: 30% de desconto. 

NOTAS: 
- Vagas limitadas. Ofertas não acumuláveis a outros descontos e 

aplicável exclusivamente sobre o preço base da cabine. 
- A Cia de Navegação não permite crianças menores de 8 anos, 

pessoas com mobilidade  reduzida/handicaps, regime alimentar 
especial, etc.
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Sun Deck

Boat Deck (Lanchas)

Upper Deck (Superior)

Main Deck (Principal)

Lower Deck (Inferior)

n Instalações 
5 Decks. Dispõe de restaurante, bar, áreas 
comuns, sala de leitura, sala de confe-
rencias, solário, cabeleireiro, médico e 
loja de souvenir. Acesso entre os decks 
mediante escada com inclinação acen-
tuada (informar pessoas de mobilida-
de limitada). 

n Camarotes 
130 cabines duplas, 9 individuais, 10 
triplas e 10 Junior Suíte, todas exterio-
res com ducha/WC e ar condicionado. 
Medidas aprox. 10 m2 (cab. dupla). 

n Serviços incluídos a bordo 
Regime alimentar de pensão completa 
(cozinha ucraniana), café da manhã Buf-
fet, almoços e jantares servidos, segun-
do o programa (não se inclui nenhum tipo 
de bebida); coquetel de boas vindas; 
jantar especial do Capitão; visitas e excur-
sões indicadas no itinerário em ônibus 
(modernos e com ar condicionado em Kiev 
e Odessa, em outros portos são mais modes-
tos), com guia local de língua espanhola 
em Kiev e Odessa, e tradução simultâ-
nea no resto das cidades; programa diá-
rio de atividades e/ou entretenimento a 

bordo; música ao vivo algumas noites; 
guia acompanhante da Politours duran-
te todo o percurso; conferências a bordo, 
comentários sobre política, economia e 
historia; aula de canto e idioma ucrania-
no; assistência de guias e tripulação em 
aeroportos e portos; seguro de viagem, 
bolsa Politours, guia de bolso…. 

n Cartão de crédito 
Se aceitam em Kiev e Odesa. 

n Idioma a bordo 
Espanhol e multilíngue. 

n Gorjetas 
Não estão incluídas. A Cia de Navegação 
aconselha dar 5 euros por pessoa/dia de 
cruzeiro.
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GRANDE CRUZEIRO DA UCRÂNIA 
(SAÍDAS DE 16 DE JUNHO A 20 DE SETEMBRO DE 2019)

12/13 DIAS (11/12N DE CRUZEIRO) DESDE ... 1.500 €/1.725 USD

VERSÃO KIEV/ODESA/FETESTI 
(OU V.V.) 

Dia Cidade Chegada Saída 
  1º Kiev embarque 16,00 
  2º Kiev –– –– 
  3º Kiev –– 18,00 
  4º Navegação –– –– 
  5º Zaporizhia 09,00 17,00 
  6º Kherson 08,00 16,00 
  7º Odesa 08,00 –– 
  8º Odesa –– 22,00 
  9º Vilkovo 09,00 18,00 
10º Izmail 08,00 14,00 
11º Fetesti 14,00 –– 
12º Fetesti desembarque 10,00

VERSÃO KIEV/ODESA/KIEV 
Dia Cidade Chegada Saída 
  1º Kiev embarque 16,00 
  2º Kiev –– 18,00 
  3º Navegação –– –– 
  4º Zaporizhia 09,00 17,00 
  5º Kherson 08,00 14,00 
  6º Vilkovo 09,00 16,00 
  7º Odesa 09,00 –– 
  8º Odesa –– –– 
  9º Odesa –– 10,00 
10º Dnipropetrovsk 16,00 24,00 
11º Kremenchuk 15,00 19,00 
12º Kiev 15,00 –– 
13º Kiev desembarque 10,00

Nota: O itinerário e os horários são aproximados, e está sujeito a eventuais trocas por causas técnicas (eclusas e outros) e/ou força maior.

Kremenchuk Rio Dniéper 
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      INFORMAÇÃO GERAL 
n Categoria fluvial: ••• 
n Tonelagem: 4.385 t 
n Largura: 16,70 m 
n Motores: 3 x 736 kVt 
n Voltagem: 220 V 
n Velocidade media de navegação: 14,2 nos 
n  Elevador/cadeira mecânica: Não

M.S. PRINCESA DO DNIEPER •••

n Projeto: 301 (S.1) 
n Comprimento: 129,2 m 
n Calado: 2,90 m 
n Passageiros: 321 
n Voltagem: 220 V 
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DIA 1º KIEV 
• Jantar a bordo. 
Embarque no porto fluvial de Kiev no navio M.S. Princesa do 
Dnieper (ou similar). Cerimônia de boas-vindas a bordo com o 
típico recebimento ucraniano de pão e sal e acompanhamento 
de músicos. Apresentação do capitão e sua tripulação. Neste 
primeiro dia, será realizado o Jantar do Capitão. Alojamento a 
bordo. 

DIA 2º KIEV 
• Pensão completa a bordo. 
De manhã faremos a visita panorâmica desta capital da Ucrâ-
nia, com mais de 1.500 anos de idade. Vamos desfrutar de um 
tour matinal desta cidade encantadora e histórica, com esplên-
dida arquitetura, antigas catedrais com cúpulas douradas e 
vários parques em ambos os lados do vasto rio Dnieper. Visita-
remos Andryivski Descent, onde numerosos artistas e artesãos 
oferecem suas obras, o Golden Gate da antiga Kiev e o patrimô-
nio histórico da parte mais antiga de Kiev, Podol. Tempo livre 
com a possibilidade de contratar opcionalmente a visita à Cate-
dral de Santa Sofia e a visita do Museu ao Ar Livre. Outra das 
excursões opcionais que serão oferecidas a bordo será o pas-
seio de barco "Kiev à noite" com show de folclore incluído. Alo-
jamento a bordo. 

DIA 3º KIEV 
• Pensão completa a bordo. 
Dia livre. Durante este dia, poderá opcionalmente contratar a 
visita do Mosteiro Lavra Kyivo-Pecherska e do Coro Nacional 
Ucraniano. Alojamento a bordo. 

DIA 4º NAVEGAÇÃO 
• Pensão completa a bordo. 
Dia de navegação durante o qual poderá desfrutar de diferen-
tes atividades organizadas a bordo, como aulas de culinária e / 
ou língua ucraniana. Alojamento a bordo. 

DIA 5º ZAPORIZHIA 
• Pensão completa a bordo. 
Chegada a Zaporizhia e visita panorâmica desta cidade funda-
da em 1770, sendo a capital da região que leva o mesmo nome. 
Zaporizhzhia é conhecida como a terra dos cossacos ucrania-
nos. Estes guerreiros ferozes controlaram o centro e o sul da 
Ucrânia durante os séculos XV e XVI. No século XVI, eles cons-
truíram uma fortaleza nessa área e a chamaram de Zaporizhz-
hian Sich. Mais tarde, eles declararam um estado independente 
e democrático. Durante o passeio pela cidade, nossos hóspedes 
visitarão o Museu Cossack Glory e veremos a estação hidrelétri-
ca Dnieper, a maior na Europa. Tarde livre. Poderão, opcional-
mente, contratar um Espetáculo de Cavalos Cossacos. Aloja-
mento a bordo. 

DIA 6º KHERSON 
• Pensão completa a bordo. 
Kherson é uma das cidades portuárias mais importantes do 
Mar Negro. Fundada em 1778 pelo conde Potemkin por ordem 
direta da czarina russa Catarina, a Grande. Minicruzeiro, em 
outro barco, pelo Delta do Rio Dnieper, aproveitando o Parque 
Nacional e os arredores da ilha, e visitando o mercado de arte-
sanato. Alojamento a bordo e continuação da viagem. 

DIA 7º ODESA 
• Pensão completa a bordo. 
Chegada a Odesa. Visita panorâmica desta cidade considerada 
como a "Pérola do Mar Negro" por seu estilo arquitetônico ita-
liano e francês, e seu ar mediterrâneo. Foi fundada oficialmente 
em 1794 como porto naval russo pelo espanhol Contra almi-
rante José de Rivas. Opcionalmente, poderá contratar visitas ao 
Museu Nacional de Belas Artes e a um espetáculo de ópera ou 
balé. Alojamento a bordo. 

DIA 8º ODESA 
• Pensão completa a bordo. 
Dia livre à disposição dos Sres. clientes para descobrir a cidade 
por conta própria, fazer compras ou contratar excursões opcio-
nais, como a “Tour às igrejas de Odessa” e o passeio panorâmi-
co de ônibus para Belgorod-Dnestrovski”. Alojamento a bordo. 

DIA 9º VILKOVO 
• Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica de Vilkovo. Esta cidade é conhecida como 
"a Veneza da Ucrânia", uma vez que é cercada por água. Durante 
o passeio a pé pela cidade, visitaremos a Igreja Ortodoxa de 
San Nicolás. Poderá, opcionalmente, contratar um passeio de 
barco no delta do rio Danúbio. Alojamento a bordo. Navegação 
noturna. 

DIA 10º IZMAIL 
• Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica de Izmail, incluindo a visita ao Museu Diora-
ma. À noite, um jantar de despedida no cruzeiro. Alojamento a 
bordo. Navegação noturna. 

DIA 11º FETESTI 
• Pensão completa a bordo. 
Chegada a Fetesti, cidade romena às margens do Danúbio. A 
visita à cidade de Constanza pode ser feita opcionalmente. Alo-
jamento a bordo e continuação da viagem. 

DIA 12º FETESTI 
• Café da manhã. 
Na hora marcada, desembarque e traslado ao aeroporto de 
Bucareste.

KIEV/ODESA/FETESTI: Saída 9 Setembro 
FETESTI/ODESA/KIEV: Saída 20 Setembro

Versão Fetesti/Odesa/Kiev (Saída 20 Set) 
Realizar-se-á o programa ao inverso. Solicitem Itinerário detalhado.

KIEV

COSSACOS - ZAPORIZHIA
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DIA 7º ODESA 
• Pensão completa a bordo. 
Chegada em Odesa. Visita panorâmica desta cidade considera-
da como a "Pérola do Mar Negro" por seu estilo arquitetônico 
italiano e francês, e seu ar mediterrâneo. Foi fundada oficial-
mente em 1794 como porto naval russo pelo espanhol Contra 
almirante José de Rivas. Durante o passeio, visitaremos a famo-
sa escadaria de Potemkin e o passeio marítimo. Também vere-
mos a Ópera e Ballet House de Odessa, considerada uma das 
casas de ópera e balé melhor decoradas da Europa. Opcional-
mente, poderá contratar visitas ao Museu Nacional de Belas 
Artes e a um espetáculo de ópera ou balé. Alojamento a bordo. 

DIA 8º ODESA 
• Pensão completa a bordo. 
Dia livre à disposição dos Sres. Clientes para descobrir a cidade 
por conta própria, fazer compras ou contratar excursões opcio-
nais. Alojamento a bordo. 

DIA 9º ODESA/NAVEGAÇÃO 
• Pensão completa a bordo. 
Programa de atividades a bordo. Alojamento a bordo e conti-
nuação da viagem. 

DIA 10º DNIPROPETROVSK 
• Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica desta cidade, importante centro comercial, 
industrial e econômico da Ucrânia. Tem um grande desenvolvi-
mento tecnológico no campo da metalurgia, armamento e cons-
trução de máquinas. Também é conhecido como o principal cen-
tro aeronáutico do país, incluiremos a visita do Museu 
Aeroespacial. Alojamento a bordo e continuação da viagem. 

DIA 11. KREMENCHUK 
• Pensão completa a bordo. 
Visita panorâmica a pé de Kremenchuk, cidade que adquiriu 
grande importância comercial tornando-se em meados do 
século XVII uma próspera cidade cossaca. Vamos celebrar o "Dia 
da Ucrânia" (apresentação da cozinha ucraniana, degustação de 
vinhos, aula de língua ucraniana). Poderá, opcionalmente, con-
tratar uma visita a uma típica aldeia ucraniana. Alojamento a 
bordo e continuação da viagem. 

DIA 12º KIEV 
• Pensão completa a bordo. 
Dia livre à disposição dos Sres. Clientes para descobrir a cidade 
por conta própria, fazer compras ou contratar excursões opcio-
nais. Poderá contratar opcionalmente: Atuação do Coro Nacio-
nal Ucraniano e visita de um museu ao ar livre. Alojamento a 
bordo. 

DIA 13ºKIEV 
• Café da manhã a bordo. 
Na hora indicada, desembarque e traslado ao aeroporto.

DIA 1º KIEV 
• Jantar a bordo. 
Embarque no porto fluvial de Kiev no navio M.S. Princesa do 
Dnieper (ou similar). Cerimônia de boas-vindas a bordo com o 
típico recebimento ucraniano de pão e sal e acompanhamento 
de músicos. Apresentação do capitão e sua tripulação. Neste 
primeiro dia, será realizado o Jantar do Capitão. Alojamento a 
bordo. 

DIA 2º KIEV 
• Pensão completa a bordo. 
De manhã faremos a visita panorâmica desta capital da 
Ucrânia, com mais de 1.500 anos de idade. Vamos desfrutar de 
um tour matinal desta cidade encantadora e histórica, com 
esplêndida arquitetura, antigas catedrais com cúpulas douradas 
e vários parques em ambos os lados do vasto rio Dnieper. Visi-
taremos Andryivski Descent, onde numerosos artistas e arte-
sãos oferecem suas obras, o Golden Gate da antiga Kiev e o 
patrimônio histórico da parte mais antiga de Kiev, Podol. Tempo 
livre com a possibilidade de contratar opcionalmente a visita à 
Catedral de Santa Sofia e a visita do Museu ao Ar Livre. Outra 
das excursões opcionais que serão oferecidas a bordo será o 
passeio de barco "Kiev à noite" com show de folclore incluído. 
Alojamento a bordo. 

DIA 3º NAVEGAÇÃO 
• Pensão completa a bordo. 
Dia de navegação durante o qual poderá desfrutar de diferen-
tes atividades organizadas a bordo, como aulas de culinária 
e/ou língua ucraniana. Alojamento a bordo. 

DIA 4º ZAPORIZHIA 
• Pensão completa a bordo. 
Chegada a Zaporizhia e visita panorâmica desta cidade funda-
da em 1770, sendo a capital da região que leva o mesmo nome. 
Zaporizhzhia é conhecida como a terra dos cossacos ucrania-
nos. Estes guerreiros ferozes controlaram o centro e o sul da 
Ucrânia durante os séculos XV e XVI. No século XVI, eles cons-
truíram uma fortaleza nessa área e a chamaram de Zaporizhz-
hian Sich. Mais tarde, eles declararam um estado independente 
e democrático. Durante o passeio pela cidade, nossos hóspedes 
visitarão o Museu Cossack Glory e veremos a estação hidrelétri-
ca Dnieper, a maior na Europa. Tarde livre. Poderão, opcional-
mente, contratar um Espetáculo de Cavalos Cossacos. Aloja-
mento a bordo. 

DIA 5º KHERSON 
• Pensão completa a bordo. 
Kherson é uma das cidades portuárias mais importantes do 
Mar Negro. Fundada em 1778 pelo conde Potemkin por ordem 
direta da czarina russa Catarina, a Grande. Minicruzeiro, em 
outro barco, pelo Delta do Rio Dnieper, aproveitando o Parque 
Nacional e os arredores da ilha, e visitando o mercado de arte-
sanato. Alojamento a bordo e continuação da viagem. 

DIA 6º VILKOVO 
• Pensão completa a bordo. 
Passeio panorâmico de Vilkovo. Esta cidade é conhecida como 
"a Veneza da Ucrânia", uma vez que é cercada por água. Durante 
o passeio a pé pela cidade, visitaremos a Igreja Ortodoxa de 
San Nicolás. Poderá, opcionalmente, contratar um passeio de 
barco no delta do rio Danúbio. Alojamento a bordo. Navegação 
noturna. 

VERSÃO KIEV/KIEV (Saídas 16 de Junho e 16 de Agosto)

ÓPERA DE ODESA



PREÇOS POR PESSOA EM CABINE DUPLA (EM EUROS) 
CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA
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DELTA DO RIO DNIEPER - KHERSON

TRANSPORTE AÉREO E TRASLADOS 
- Opção Kiev/Odesa/Kiev: 

Bilhete aéreo Madri ou Barcelona/Kiev e Kiev/Barcelona ou Madri + traslados (mín. 10 pess.) 

- Pacote aéreo (voo regular via cidade europeia, com traslados)...................................................................... 380 
- Taxas aeroportuárias ....................................................................................................................................................... 80 

- Op Kiev/Odesa/Fetesti (ou V.V.): 
Bilhete aéreo ou Madri ou Barcelona/Kiev e Bucareste/Barcelona ou Madri (ou V.V.) + traslados (mín. 10 pess.) 

- Pacote aéreo (voo regular via cidade europeia, com traslados)...................................................................... 400 
- Taxas aeroportuárias ..................................................................................................................................................... 150 

O PREÇO INCLUI: Bilhete aéreo + traslados aeroporto-barco-aeroporto com assistência.

SUPLEMENTOS 
Por cabine individual .......................................................................................................................................................................... + 50% 
Por cabine dupla uso individual ..................................................................................................................................................... + 60% 

Taxas de embarque ................................................................................................................................................................................... 28 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao efetuar a reserva) desde........................ 30

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERARIOS) 

VISITAS INCLUÍDAS (Versão Kiev/Odesa/Kiev): 
Panorâmica de Kiev, panorâmica e museu da gloria cossaca em Zaporozhia, 

minicruzeiro pelo Delta do Dnieper em Kerson, panorâmica a pe de Vilkovo, 
panorâmica de Dnipropetrovsk, panorâmica de Kremenchuck. 

VISITAS INCLUÍDAS (Versão Kiev/Odesa/Fetesti, ou V.V.): 
Panorâmica de Kiev, panorâmica e museu da gloria cossaca en Zaporozhia, 

minicruzeiro pelo Delta do Dnieper em Kerson, panorâmica de Odesa, 
panorâmica a pé de Vilkovo, panorâmica e museu diorama de Izmail. 

VISITAS/EXCURSÕES OPCIONAIS: 
• Kiev: 

- Monastério de Lavra Kyivo-Pecherska ........................................................................................................... 40 
- Catedral de Santa Sofía....................................................................................................................................... 40 
- Concerto do Coro Ucraniano ............................................................................................................................. 45 
- Passeio de barco por Kiev noturno.................................................................................................................. 55 

• Cherkassy: Visita a um típico povoado ucraniano ........................................................................................ 35 

• Zaporizhia: Espetáculo de cavalos cossacos................................................................................................... 40 

• Odessa: 
- Museu de Belas Artes........................................................................................................................................... 30 
- Ópera de Odesa (teatro ou ballet)................................................................................................................... 80 
- Tour pelas igrejas de Odessa............................................................................................................................. 36 

Notas: Estas excursões não são possíveis em todos os cruzeiros e dependem de um número mínimo de 
participantes. Os preços publicados são aproximados, em euros. O idioma das excursões geralmente é 
inglês, a menos que haja um grupo mínimo de 10 pessoas que poderá ser solicitado em espanhol ou espe-
cificado na saída "assistência e excursões em espanhol". As excursões são contratadas e pagas no barco, 
em dinheiro em "Grivnas", o pagamento com cartão de crédito implica um suplemento de 10%.

Cód. 08114K

   DATAS VERSÃO DURAÇÃO DECK DECK 
DO CRUZEIRO PRINCIPAL INTERMEDIARIO 
Jun 16 Kiev/Odesa/Kiev 13D/12n 1.500 1.610 
Ago 16 Kiev/Odesa/Kiev 13D/12n 1.500 1.610 
Set 9 Kiev/Odesa/Fetesti 12D/11n 1.390 1.500 
Set 20 Fetesti/Odesa/Kiev 12D/11n 1.390 1.500 

Outros decks/cabines rogamos consultar

OS PREÇOS INCLUEM: 
- Transporte fluvial no cruzeiro “M.S. Princesa do Dnieper” (ou simi-

lar) de acordo com os itinerários indicados. 
- Alojamento em cabines exteriores, dependendo do deck escolhido, 

com chuveiro/WC. 
- Guia em espanhol para todo o passeio. (Garantido com um mínimo 

de 10 pessoas). 
- Programa diário de atividades e/ou entretenimento a bordo. 
- Regime alimentar de pensão completa (culinária ucraniana, café da 

manhã Buffet, almoço e jantar servido de acordo com o programa). 
(Não se inclui nenhum tipo de bebidas). 

- Visitas e excursões indicadas no itinerário (ver descrição) com guia 
de língua espanhola (Kiev e Odessa), e tradução simultânea nas 
outras cidades. 

- Assistência e maleiros em aeroportos e portos. 
- Seguro de viagem, bolsa Politours, guia de bolso … 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Gorjetas (recomendado 5 € por pessoa por dia); bebidas nas 

refeições; excursões opcionais e/ou qualquer serviço não incluído 
especificamente no itinerário. 

EXTRAS QUE ESTÃO INCLUÍDOS SEM CUSTO: 
- Apresentação da tripulação; visita da ponte de comando; música ao 

vivo algumas noites (2 concertos a bordo); Festa de Netuno, Jantar 
Pirata, concursos e prêmios; demonstração de artesanato ucraniano 
e trajes nacionais; Aulas de canto, idioma e culinária ucraniana; 
conferência a bordo, comentários sobre política, economia e histó-
ria; Jantar especial do capitão. 

NOTAS: 
- Ver "Notas Importantes" e "Condições Particulares" relativas a Cru-

zeiros Fluviais nas páginas 68 e 69 e especialmente para Cruzeiros 
Russo/Ucraniano na página 63. 

- Estes Cruzeiros de rio, os maiores do mundo, foram projetados e 
construídos pela URSS no período soviético mais poderoso, quando 
ainda incluía a Ucrânia; Mais tarde, por ocasião da independência 
deste país, a frota fluvial e a marinha foram divididas. Portanto, eles 
mantêm as mesmas características técnicas e operacionais, que não 
valem a pena repetir.

DESCONTOS APLICÁVEIS: 
- Grupos de 10 a 20 pessoas: 5% de desconto no preço base (válido 

para uma única reserva). Consulte para grupos superiores. 
- Terceira pessoa em triplo: desconto de 30%. 
- Crianças dos 8 aos 12 anos (sem completar): 50% de desconto. 

NOTAS: 
- Lugares limitados ofertas não cumulativas a outros descontos e 

aplicáveis exclusivamente ao preço base da cabine. 
- Não se permitem crianças menores de 8 anos.

GASTOS DE CANCELAMENTO: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, 

além das listadas no ponto 5-b-3 das "Condições Gerais" (ver nas 
últimas páginas dos nossos catálogos gerais), As seguintes taxas 
de cancelamento serão aplicadas a reservas e preços confirmados: 

- Cancelamento com mais de 45 dias antes da saída: 25%; entre 45 
e 31 dias antes da data de saída: 50%; entre 30 e 15 dias antes 
da data de saída: 70%; com menos de 15 dias antes da data de 
saída: 100%. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
cancelamento e outros (desde 30 €). Ver condições na página 139 
“Tours Internacionais”.

ECLUSA DE KREMENCHUK
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Mídia (Notícias/Comunicações/etc.) 
Nos Cruzeiros com fretamento completo e em 
alguns de frete parcial dispomos de: 
- Resumo de notícias diárias em espanhol. 
- Canal/canais de TV em espanhol. 
- Mapas de cada cidade para orientar-se. 

Mais detalhes sobre essas e outras facilidades 
nas págss. 10 e 11 (Vantagens únicas). 

WIFI a bordo 
Da mesma maneira como nas cidades europeias 
a conexión WIFI/Internet está ao alcance de todo 
o mundo e é economicamente muito acessível, 
na navegação nos barcos, em rios como o Reno, 
Danúbio, Mosa, etc., são limitadas e caras; especi-
ficamente em muitos trechos desses rios não 
existe cobertura, algo diferente é quando os bar-
cos estão ancorados em Cais de grandes popula-
ções onde este problema não existe. 
Por outro lado, o acesso à Internet em território 
Húngaro ou Eslováquia é escasso e caro, para 
não mencionar a Rússia … 
Além da opção para conectar-se a bordo a Inter-
net, que é um serviço exclusivo da própria Com-
panhia e que não é barato, nossos guias pode-
rão aconselhar locais públicos nas cidades da 
rota (bares, cafés, áreas públicas de Wi-Fi), onde 
muitas vezes você pode utilizar uma conexão 
gratuita. 
Em caso de urgência, os nossos guias têm 
modernos USB, que em situações justificadas 
poderão ajudá-los em sua consulta particular. 

Bebidas a bordo (pacote de bebidas) 
Todos os cruzeiros mantém uma variada carta 
de vinhos internacional, com preços razoáveis 
por tratar-se de restaurantes de luxo. 
Eles também oferecem vinhos espanhóis, porém 
não sempre. 
As cervejas da Europa Central e da Holanda são 
as melhores do mundo, nos barcos possuem 
grande variedade e aceitam degustação. 
As outras bebidas, incluindo refrigerantes, são 
engarrafadas, garantindo de modo que nenhu-
ma bebida seja servida a granel ou “dispenser”. 
Nos Cruzeiros Scylla (frete completo) se oferecem 
   2 pacotes de bebidas  

a) Um simples pacote de bebidas a partir de 
125 € para bons bebedores, se não, não vale 
a pena… Consiste em vinho, cerveja, refrige-
rante (ilimitado), porém advertimos que se 
trata de “vinho e cervejas da casa”, se não 
lhe agrada pode pedir outros da Carta 
pagando a diferença. Logisticamente o navio 
organiza por cabines, por isso devem ser 
adquiridos para as 2 pessoas (cabine dupla). 
Também existem regras internas para que as 
correspondentes mesas do restaurante este-
jam pré-reservadas, sem intercalar-se com as 
mesas de “não bebedores”, etc. 

b) Um pacote de bebidas “full time” a partir de 
270 € desde as 08:00h as 24:00h (horário do 
encerramento do salão/bar) incluído obvia-
mente os três turnos de serviço de Restau-
rante. 

A contratação dos mesmos deve ser feita junto à 
reserva e em qualquer caso, sete dias antes da 
saída do cruzeiro P.R.C.). 
No resto dos Cruzeiros não foi possível estabe-
lecer formula parecida, porém a parte do pedido 
da carta, muitas vezes tem pacotes de bebidas; 
informe-se através do guia ou diretamente. 
O navio da Croisi Europe oferece bebidas grátis 
tanto em restaurante como no bar, porém tratando-
se de vinho e cerveja são os da casa; os da Carta de 
bebidas e champanhe são pagos previamente. 

As bebidas nos Cruzeiros russos não são baratas 
por isso no M.S. Konstantin Fedin (frete comple-
to) vem incluído um pequeno e limitado pacote 
de bebidas nas refeições. 

Facilidades a bordo 
Também dispõe (quase todos os barcos) de: 
- Pequena sala de leitura com livros/revistas e 
jogos de mesa. 

- Sauna, equipamentos de fitness, bicicleta 
estacionária, mini piscina/jacuzzi. 

- Programa diário de atividades. 

Visitas/Excursões 
Para a Cia de Navegação esta é ainda uma 
importante fonte de renda já que são opcionais 
e são pagas a bordo. Muitas vezes resulta em 
uma surpresa desagradável para o viajante des-
informado. Nos cruzeiros que fretamos total ou 
parcialmente como Politours River Cruises, 
incorporamos gratuitamente um pacote de visi-
tas/excursões, a fim de que o cliente desfrute 
de uma programação cultural básica, o que nos 
parece mais apropriado. 

Idioma/Visitas 
Muitas Companhias de Navegação oferecem 
através de seus guias explicações multilíngues. 
É importante verificar em cada caso. 
Inclusive as Companhias anglo-saxão/francesas/ 
alemãs, para um grupo com mais de 16/20 partici-
pantes poderemos garantir a língua espanhola. 
O número de participantes, maior ou menor, para 
fazer uma viagem específica logicamente pode 
afetar o preço por pessoa. 
Nos melhores cruzeiros europeus dispomos de 
mini-receptores individuais de alta fidelidade, 
permitindo não estar em cima do guia para 
escutar (ver paginas. 10 e 11). Eles devem ser 
tratados com cuidado e não perdê-los. 

Seguros 
Estes programas de "viagem de cruzeiro" combi-
nados ou não, são cobertos para os Viajantes com 
o Seguro obrigatório (Asistencia inclusión), pág. 
139. Mas nunca nos cansaremos de repetir a con-
veniência enorme que você tem em contratar no 
momento da reserva outros Seguros: Exclusivo 
Plus, Exclusivo Doble Plus e Exclusivo Élite 5.000, 
que AXA nos oferece (pág. 139); não só para evitar 
eventuais cancelamentos, mas em acidente/enfer-
midades, que melhoram as coberturas. 
Recordamos-lhes: 
- Exclusivo Plus (30 €) até 1.500 € de cobertura 
para gastos de cancelamento. (*) 

- Exclusivo Doble Plus (60 €) até 3.000 € de 
cobertura para gastos de cancelamento. (*) 

- Exclusivo Élite 5.000 (86 €) até 4.000 € de 
cobertura para gastos de cancelamento + 
6.000 € extras de cobertura para despesas 
médicas, repatriações, etc. 

  (*) Aplicável quando ocorra uma das 
29 suposições publicados em nossa Web. 

Lembramos também que através da Politours 
simples intermediário, como tomador, se estabe-
lece uma relação bilateral entre você como via-
jante titular e a própria CIA. de Seguros 
AXA/AON na qual não podemos entrar. 

Crianças 
Os cruzeiros fluviais por sua característica turís-
tica cultural é basicamente um produto para 
adultos. Não recomendado para crianças meno-
res de 8 anos. 
Também por razões de segurança, entre outros, 
para fins de informação, comentamos que os 
“Navios russos não se responsabilizam por eles 

até a idade de 12 anos completos”, e isso é parte 
de uma cláusula em seus contratos que todos 
temos que assinar. O acompanhante da criança 
tem que se responsabilizar 100% 
É importante que os pais sejam responsáveis e 
que tenham o controle de seus filhos durante 
todo tempo, e que eles mantenham a bordo um 
mínimo de educação, evitando barulho, gritando, 
correndo pelos corredores, etc. 

Viajantes especiais. Observar ! 
a) Os passageiros com mobilidade reduzida 

devem ser advertidos ao fazer a reserva e se 
precisar de cadeira de rodas em alguma oca-
sião também, para que possamos ajudar. 

b) Pessoas com dieta especial: celíacos, diabéti-
cos, vegetarianos, etc. 

É conveniente declarar ao fazer a reserva, e 10/15 
dias antes da chegada certificar-se de que se há 
notificado adequadamente. 
Nestes casos as companhias russas tomam nota 
e a Politours reitera a informação, portanto 
deverá ser preenchido o respectivo “Controle de 
Idoneidade”. 

Malas e maleiros 
Desde as docas (os fluviais são todos pequenos) 
ou a partir da recepção do barco, os marinheiros e 
pessoal subordinado se encarregam de colocar na 
cabine a bagagem, portanto, é essencial que sua 
mala esteja identificada, em todos os momentos, 
com a etiqueta que entregamos com sua docu-
mentação. No dia da saída, a operação é executa-
da inversamente, quando é incluído o translado 
também, até o ônibus ou veículo disponível. 
Nem sempre, em algumas docas permitem a 
entrada de transporte nesses casos se permite 
alguma forma de ajuda. Na gestão de operações 
bagagem, recomendamos estar presente. 
Na cabine, não há muito espaço para bagagem 
volumosa ou excessiva, razão para ir com pouca 
bagagem. 
Se a companhia aérea perdeu sua bagagem na 
chegada ao aeroporto, não se esqueça de preen-
cher o PIR correspondente (Relatório de Identi-
ficação de Propriedades) no guichê Lost & 
Found, antes de deixar o aeroporto. Com a sua 
cópia ajudaremos (equipe de bordo) a localizar 
a sua mala. 

Fotografía e vídeo 
Durante a navegação, ocasionalmente podemos 
utilizar fotos e/ou vídeos a bordo feitos pelo 
organizador ou pelos próprios viajantes para 
redes sociais e/ou marketing, para nosso uso 
próprio. Se não deseja o eventual uso público, 
por favor, informe ao nosso responsável a bordo. 
Politours promove há 31 anos entre seus viajan-
tes um Concurso de fotografia; convida amado-
res e profissionais a participar, as bases figuram 
em sua Pesquisa de Qualidade. (Também são 
aceitos vídeos). 

Agradecimento especial às pessoas e 
entidades que contribuíram com fotografias 
Luís Encinas, Ángel Carro, Oscar San Martín, 
Jesús Caso, Pedro Grifol, Sergio Ortega, 
Manuel Marraco, Eduardo Marqués, Daniel 
Prada, David Bigorra, Jokin Guinea …; As Cías. 
de Navegação Scylla, CroisiEurope, Cruise 
Away, Nicko, Vodohod, Orthodox, Chervona 
Ruta, Variety Cruises, Holland America Line; 
Agências Nacionais de Turismo; revista 
Infortursa, e em geral a todos os viajantes 
que participaram do concurso fotográfico 
anual da Politours e/ou do concurso 
fotográfico a bordo de Politours River Cruises.

INFORMAÇÕES MUITO IMPORTANTES (                 )
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CONDIÇÕES PARTICULARES DOS CRUZEIROS FLUVIAIS 
As Condições de Transporte a bordo dos cruzeiros fluviais, Scylla de nacionalidade suíça Nicko de nacionalidade alemã, CroisiEurope de nacionalidade fran-
cesa, Vodohod e Orthodox de nacionalidade russa, são estabelecidas pelas próprias Cías. de Navegação nos seguintes termos: 

1. A relação jurídica dessas Sociedades proprietárias e/ou explotadoras dos Cruzeiros com o passageiro, são regidas pelas leis em vigor, em seus respecti-
vos países. A responsabilidade, pois, destas Companhias de Navegação é conforme com o estabelecido nas normas jurídicas respectivas de cada país. As 
companhias de Navegação não são responsáveis pelas perdas, desaparecimento ou danos de objetos de valor, dinheiro, joias e outros não depositados 
no cofre a bordo, e com o recibo do responsável da tripulação. 

2. Por enquanto as Cias. de navegação oferecerem excursões terrestres e outras prestações suplementares, estas não são fornecidas por elas mesmas, pois 
são serviços oferecidos com intermediação para estes fornecedores. As Cias. de navegação a princípio somente se responsabilizam de fazerem uma exce-
lente escolha de fornecedores destes serviços. 

3. As companhias de navegação não são obrigadas a pagar indenização se os horários não são respeitados pelas seguintes razões: irregularidades técnicas 
operacionais causadas por inundações ou baixos níveis de água, obstáculo de transporte, eclusas, etc., alheios a elas, causas de força maior e técnicas insa-
lúveis; se o bloqueio do Cruzeiro é transitório utilizaremos meios para tentar realizar o itinerário e programa por terra, em ônibus, acompanhado de guias 
e animadores. 
Se, por estas razões citadas, a viagem for muito afetada, as empresas de transporte marítimo podem interromper, se o passageiro não puder aproveitar 
outro programa oferecido como uma alternativa pela empresa de navegação será igualmente compensado/reembolsado por cada dia de travessia perdido. 

4. Para todas as reivindicações, que não sejam referentes a danos corporais aos passageiros ou danos materiais em suas bagagens, a responsabilidade é esta-
belecida: 
a) Em caso de comprovada negligência a empresa se responsabiliza pelo reembolso do Cruzeiro ou compensar com outro cruzeiro. 
b) Se as empresas de navegação são responsáveis por uma lesão sofrida por um passageiro, devido exclusivamente à falta de um mutuário poderão acer-

tar apenas até o dobro do valor do cruzeiro. Essas reivindicações devem ser enviadas diretamente para as companhias de navegação dentro de um 
mês após o fim da viagem. Se você não puder concluir dentro deste prazo, você pode continuar a reivindicar a sua defesa até 6 meses a contar o últi-
mo dia contratado, mas esse período é suspenso até a data em que este forem rejeitados por escrito a reclamação. 

5. Se os passageiros acusam qualquer dano, não importa a procedência, podem apresentar uma reclamação contra as empresas de navegação e seus fun-
cionários. Devem denunciar por escrito para o responsável da tripulação imediatamente, no prazo máximo antes de deixar o cruzeiro na sua chegada 
ao cais para a verificação do ocorrido. Os representantes da Politours a bordo (Politours River Cruises) são o canal mais apropriado para reclamações ou 
sugestões. Se a importância o requer, deverá ser por escrito pedindo reconhecimento de recebimento em sua cópia. 

6. Os senhores passageiros serão pessoalmente responsáveis por quebra ou dano causado ao mobiliário, aparatos e utensílios postos a sua disposição. Con-
duta agressiva e/ou perturbadora a bordo podem obrigar o capitão, máxima autoridade a bordo, até mesmo a expulsar o responsável do navio. Há 
publicado um resumo base “Regras de Bordo” a serem observados pelos Senhores passageiros e cujo cumprimento é exigido pelos responsáveis do navio. 
Graves infrações são punidas de acordo com as normas baseadas nas leis de regime interno da nacionalidade da bandeira correspondente. 

Nota: As companhias de Navegação Russas Vodohod, Orthodox, e outras, mantém condições similares, exceto nos itens 3 e 4.

- Estas notas se fazem extensivas às embarcações marítimas “Sea Cruises” (págs. 76 a 103), salvando as diferenças lógicas do ambiente 
marinho onde navegam; muito diferente dos rios. Os regulamentos legais a bordo correspondem em cada caso, à nacionalidade legal de 
cada barco (bandeira / insígnia). Ver especificações nas páginas correspondentes de cada um e resumo na págs. 104/105.

CRUZEIROS FLUVIAIS E DE MAR: CONDIÇÕES PARTICULARES E TABELA DE GASTOS DE CANCELAMENTO 
Estes Cruzeiros e seus programas estão sujeitos a restritas Condições Especiais de Contratação, como consequência da desistência unilateral dos passageiros já 
reservados mantem, se não tem o quadro específico delas, a seguinte tabela de penalizaçõess: 
- Cancelamento com mais de 45 dias antes da saída 25% do importe; cancelamento de 45 dias a 31 dias antes da saída 50% do importe; cancelamento de 30 
dias a 15 dias antes da saída 70% do importe; cancelamento comn menos de 15 dias até o momento do embarque (no show) 100%. Esta é a regra geral. 

- Os Cruzeiros Fluviais tem a suas propias condições, Nicko, CroisiEurope, Vodohod, Orthodox, etc. 
- Cruzeiros Marítimos das Cias. de navegação Holland America Line e Variety Cruises possuem outros gastos de Cancelamento mais exigentes, especificados 
em seus programas.

DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO: Ver na página 138 “Tours Internacionais”.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE OPERAÇÃO DAS CÍAS. DE NAVEGAÇÃO (págs. 14/73) 
- As companhias de navegação cujos cruzeiros aqui oferecemos, Scylla, Nicko, CroisiEurope, Russas do Volga (Vodohod/Orthodox), etc., advertem do cumpri-
mento das normas a bordo, que é marcado nos avisos oficiais pendurados em vários idiomas. São legalmente regidas pelas leis do país em que pertencem 
e que são registradas (bandeira e pavilhão). 

- Se reservam o direito, por algum motivo técnico de navegação, passagem de eclusas, nevoeiro, nível de água, etc., de introduzir qualquer mudança no itine-
rário e/ou escalas programadas. Da mesma forma, no caso de quaisquer circunstâncias que surja de força maior. Isso afeta todos os Cruzeiros recreativos 
aqui publicados. 

- Se o motivo obrigar a interromper a navegação, o Transportador e / ou o organizador do cruzeiro, deve fornecer os meios necessários para cumprir o itine-
rário e atividades do programa com outro barco alternativo, e eventualmente, se isso não for possível, utilizando transporte terrestre. Se algum passageiro 
se recusar a seguir, ele será reembolsado da parte proporcional do cruzeiro não efetuado. A autoridade máxima do navio é representada pelo Capitão do 
mesmo, assim como a responsabilidade do mesmo; suas decisões são irrevogáveis. 

- Danos materiais causados pelos passageiros a bordo, de utensílios e / ou equipamentos e instalações do barco, serão reclamados pessoalmente pela tripula-
ção aos causadores. Distúrbios graves na convivência serão reprimidos e punidos da mesma forma, inclusive indo para a ordem policial de despejo forçado. 

- Como regra geral nos cruzeiros Europeus não é permitido fumar nos camarotes e outras áreas fechadas só é permitido no deck solário. Os Cruzeiros croatas, 
russos e ucranianos são mais permissivos. 

- No restaurante, no primeiro dia é atribuído lugar em mesa determinada, esta ordem é mantida durante toda a viagem. 
- Programa de atividades diárias. Música a bordo para animar as veladas. Animaçãn. 
- Qualquer serviço extra solicitado, (bebidas, visitas, etc.) podem ser pagos em dinheiro ou assinado. No final da viagem, a fatura é fechada com todas as des-
pesas pessoais para a liquidação antes do desembarque. 

- O transporte de animais é excluído devido à falta de espaço a bordo. 
- A navegação por estes rios é altamente regulada tanto internamente em segurança a bordo, e externamente em tempos de atraques, acesso ao Cruzeiro (mui-
tas vezes através de outros cruzeiros), horários e operação de eclusas, etc. 

- As gorjetas não estão incluídas, recomendamos cerca de 5/8 € por pessoa, por dia. Colocadas em envelopes sem identificação no último dia. 

  Outras informações importantes, tanto do destino e regulamentos específicos que complementam esta proposta, consultem descritivo da Rússia e / ou 
folhetos correspondentes.


