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8 días
1.355€
DESDE

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

Serviços incluidos no cruzeiro
• Guia de bolso da rota e documentação
• Drink de boas vindas
• Pensão completa a bordo (bebidas
não incluídas, com primeiro serviço jantar e último serviço café
da manhã)
• Visitas de Viena, Durnstein, Bratislava, Budapestee, cruzeiro noturno e espetáculo a bordo em
Budapestee.
• Gastronomia de alta qualidade
com seleção de menús diários (buffet)
• Atribuição de mesa em restaurante (alguns jantares serão servidos)
• Café e chá gratuito depois das refeições
• Guias acompanhantes , locais, animação em Espanhol com músico a
bordo

Cartões de crédito
• São aceites a bordo, exceto para o
pagamento de visitas opcionais

Idioma a bordo
• Espanhol e multilingue

Gorjetas
• Não estão incluidas. A naviera
aconselha dar 6/8 Eur por pessoa
e dia

“Notas importantes”
• As atividades e visitas indicadas
estão sujeitas a alterações dependendo do nivel do rio, condições
ambientais, etc. Os horários de embarque e desembarque são aproximados. O comandante pode ser
obrigado a modificar o programa
por motivos de segurança sem que
possa ser levado como motivo de
reclamação.
• Consulte na página 301 fotos e
outros dados de interesse sobre o
barco M.S Swiss Diamond – 4*
em que realizarão o cruzeiro
304
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Cruzeiro fluvial pelo
Danúbio
(Barco M.S Swiss Diamond - 4*)
Versão “A” – Linz/Budapeste
Dia 01 (Segunda) Linz
Jantar a bordo
Embarque no porto de Linz, no centro da
cidade, no barco “MS Swiss Diamond”
Alojamento a bordo
Dia 02 (Terça) Linz
Pensão completa a bordo
Linz é a capital da Alta Áustria e uma
maravilhosa cidade barroca, situada entre
o Vale do Danúbio e a antiga rota do sal, é
desde o séc. XIX o porto mais importante
do Danúbio. Dia livre para descobrir a
cidade. Recomendamos realizar a excursão
opcional de dia completo a Salzburgo.
Alojamento a bordo. Cocktail de boas
vindas e apresentação da tripulação.
Navegação noturna a Melk
Dia 03 (Quarta) Melk – Durnstein Viena
Pensão completa a bordo
Chegada bem cedo a Melk, cidade
pitoresca aos pés de uma Abadia
Beneditina de 900 anos de história,
situada numa das regiões mais belas do
vale do Danúbio, Wachau. À hora indicada
sairemos até Durnstein. Chegada e visita
desta vila no coração do Vale de Wachau.
Navegação até Viena. Alojamento a
bordo.
Dia 04 (Quinta) Viena
Pensão completa a bordo

Visita panorâmica guiada da capital da
Áustria, durante a qual desfrutaremos de
edifícios e monumentos como a Ópera,
a Prefeitura, o Parlamento, o Bairro dos
Museus, o Palácio de Hofburg, e o velho
centro histórico para acabar na Catedral de
Santo Estevão. Tarde livre para atividades
opcionais. Alojamento a bordo.
Dia 05 (Sexta) Viena – Bratislava
Pensão completa a bordo
Tiempo livre pela manhã em Viena. À
hora indicada, partida 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,
durante o qual poderemos ver o Palácio
do Arcebispado, o Teatro Nacional, a
Catedral de São Martim, a Porta Michalska
e a Prefeitura. Continuação até Esztergom.
Alojamento a bordo.
Dia 06 (Sábado) Esztergom/Budapeste
Pensão completa a bordo
Escala técnica em Esztergom/Stúrovo e
desembarque das pessoas que escolheram
fazer a opcional da “Curva do Danúbio”, de
onde sairemos em ônibus para visitarmos
a Basílica de Esztergom, capital religiosa
de Hungria. Continuação até Vysegrad e
admiraremos o panorama desde o castelo
a mais de 200 m de altura. Continuaremos
a Szenterndre, situada a uns 20 Kms
de Budapeste e dotada de uma igreja
ortodoxa em 1690, quando uma grande
maioria de população serva vivia aqui.

Continuação a Budapeste e chegada
ao barco. Pela tarde visita panorâmica
com os grandes bulevardes, Parlamento,
Ópera, Praça dos Hérois na zona de Peste
e o Bastião dos Pescadores na margem
oposta, a zona de Buda. Depois do jantar,
espetáculo folclórico a bordo, seguido de
um cruzeiro noturno para admirar seus
majestosos monumentos iluminados.
Alojamento a bordo.
Dia 07 (Domingo) Budapeste
Pensão completa a bordo
Mais que qualquer outra capital,
Budapeste é exclusiva do Danúbio, um dos
rios navegáveis maiores da Europa, que a
atravessa de oriente a ocidente. Espiritual
e tranquila, é uma antiga jóia do Império
Austro-Húngaro. Dia livre para conhecer a
cidade ou realizar opcionalmente alguma
excursão. Jantar de gala, espetáculo
oferecido pela equipa do barco e noite de
baile. Alojamento a bordo.
Dia 08 (Segunda) Budapeste – cidade
de origem
Café da manhã a bordo
Desembarque até às 09.00 hrs e fim dos
nossos serviços

Versão “B” – Budapeste/Linz
Neste caso o itinerário do cruzeiro
se realizará ao contrário. Veja itinerário, datas e horários nos quadros
detalhados

Itinerário do cruzeiro: Versão B –Budapeste/Linz

Itinerário do cruzeiro: Versão A – Linz/Budapeste
Día
Segunda
Terça
Quarta
		
		
Quinta
Sexta
Sábado
		
Domingo
Segunda

Cidade
Linz
Linz
Melk
Durnstein
Viena
Viena
Viena
Bratislava
Esztergom
Budapeste
Budapeste
Budapeste

Chegada

Partida
Embarque 18.00

--21.00
04.15
12.00
13.30
17.30
22.30
--------13.15
17.15
23.15
08.15
09.30
13.00
------Desembarque 09.00

Día
Segunda
Terça
Quarta
		
Quinta
		
Sexta
Sábado
		
Domingo
Segunda

Cidade
Budapeste
Budapeste
Budapeste
Esztergom
Bratislava
Viena
Viena
Durnstein
Melk
Linz
Linz

Chegada
Partida
Embarque 18.00
------14.00
19.30
20.00
07.30
13.30
19.30
----23.59
07.30
12.00
16.00
21.30
07.30
--Desembarque 09.00

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

Extensões pré-pós cruzeiro
Existe a possibilidade de viajar num circuito pela Europa antes ou depois do seu cruzeiro,
propômos as seguintes opcões:
• Versãoes “A y B”:
- PRE-Cruzeiro. Podem ser facilitados traslados desde o aeroporto de Viena até aos portos
fluviais de Linz ou Budapestee desde onde se começa o cruzeiro segundo a versão escolhida
(consultem preços). Desta forma podemos tomar qualquer circuito da nossa programação
Nota:
itinerarios
horariose son
y están
sujetos
a eventuales cambios
por
queLos
finalize
numa ysegunda
ir deaproximados
avião até Viena.
Desde
aqui começariamos
o programa
causas
técnicascom
y/o ofuerza
Maior
do cruzeiro
traslado
informado anteriormente..
- POST-Cruzeiro. Pode igualmente ser feito se em primeiro lugar tomam o cruzeiro e depois o
circuito. Na segunda feira seria facilitado o traslado desde o porto fluvial ao aeroporto de Viena
(consultem preços) e posteriormente a incorporação a qualquer um dos nossos circuitos com
início à segunda.
No caso de estarem interessados em alguma destas opções, pedimos o favor de
consultar preços e disponibilidade.

Descontos:
Preços por pessoa em €uros
Versãos “A” e “B”

Cub. Principal
“B2”

Cub. Principal
“B1”

Cub. Superior
“A”

Em duplo

Em duplo

Em duplo

Mai 15, 22
Mai 29
Jun 05
Jun 12
Jun 19

1.355
1.440
1.605
1.645
1.705

1.445
1.535
1.695
1.745
1.800

1.650
1.745
1.905
1.955
2.010

Jun 26

1.685

1.775

1.985

Jul 03, 10, 17

1.485

1.570

1.775

Jul 24, 31 / Ago 07, 14

1.630

1.715

1.920

Ago 21

1.595

1.685

1.890

Ago 28 / Set 11

1.560

1.650

1.855

Set 04

1.630

1.715

1.920

Set 18

1.460

1.545

1.740

Supl. Cabine dupla uso individual

+60%

Pacote bebidas “TI” (de 8h a 24h) (líquido)

255

Pacote bebidas (almoços/jantares) (líquido)

115

Taxas portuárias (líquido)

48

• 3ª pessoa adulta em cabine tripla
(3 camas baixas) : 20% de desconto.
• Crianças de 2 a 12 anos: 50% de
desconto em cabine tripla (beliche
alto) partilhando cabine com 2 adultos e/ou partilhando cabine tripla
• Crianças menores de 2 anos:
Grátis! (partilhando cabine com 2
adultos); aos bebés será colocado
um berço (sujeito a disponibilidade),
os que não utilizem berço deverão
partilhar cama com 1 adulto.
• Os menores de 16 anos deverão
ocupar cabine sempre acompanhados por um adulto responsável.
*Promoções para lugares limitados,
não acumuláveis com outras promoções nem descontos. Todos os
passageiros deverão realizar a reserva ao mesmo tempo e pertencer à
mesma reserva, não válido para reservas encadeadas ou em conexão.
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