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PACOTE – AMSTERDÃ - CRUZEIRO PELO RENO -  ZURIQUE 
  

Período da viagem: de 08 a 20 de JULHO 

 
Desfrute de experiências únicas que se converterão em lembranças inesquecíveis. 

Relaxar e descobrir o mundo com conforto e comodidade. 
Com instalações de máxima qualidade, que você irá facilmente comprovar ao descansar 
num de nossos camarotes e através da oferta gastronômica variada que nossos chefs 

irão preparar "ao vivo" para você. Em resumo, um completo luxo para os seus sentidos. 
Os navios a-ROSA estão equipados com todas as comodidades e, além disso, possui 
uma ampla variedade de entretenimentos, para que seu tempo a bordo seja dos mais 

prazerosos. E para completar sua viagem, uma parada de duas noites em ZURIQUE, para 
saborear a gastronomia e conhecer sua gente... 

 
O PACOTE INCLUI: 

 Passagem aérea TAP com a rota Porto Alegre / Lisboa/ Amsterdã /// Zurique / Lisboa / 
Porto Alegre com franquia de bagagem de 23 kg; 

 Traslado de chegada em Amsterdã; 
 02 noites em Amsterdã com café da manhã de 09 a 11 de JULHO; 

 Passeio panorâmico em Amsterdã; 
 07 pernoites com pensão completa no cruzeiro AROSA em cabine categoria A; 

 Maleteiros para embarque e desembarque; 
 Visita panorâmica da cidade Colônia com degustação de cerveja; 

 Visita panorâmica da cidade de Rudesheim; 
 Visita panorâmica na cidade de Estrasburgo; 

 Traslado de saída em Basel; 
 02 noites de hospedagem com café da manha em Zurique de 18 a 20 de JULHO; 

 Traslado de saída em Zurique; 
  Assistência personalizada. 

  Seguro Viagem GTA EUROMAX com cobertura de 55 mil EUROS por todo o período; 
 

ITINERARIO AÉREO: 

ITINERARIO DIA A DIA 
 

08/07- BRASIL 
Saída desde Porto Alegre rumo a Europa, faremos conexão em Lisboa para chegar á 
Amsterdam.  

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

118 08 Jul 20:35 09 Jul 11:25 PORTO ALEGRE (POA) LISBOA (LIS) 

 

672 09 Jul 14:50 09 Jul 18:55 LISBOA (LIS) AMSTERDAM (MAS) 

 

929 20 Jul 06:20 20 Jul 08:10 ZURICH (ZRH) LISBOA (LIS) 

 

117 20 Jul 11:45 20 Jul 19:05 LISBOA (LIS) PORTO ALEGRE (POA) 
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09/07- AMSTERDÃ 
Chegada a AMSTERDAM, assistência da nossa equipe no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Acomodação.  

10/07- AMSTERDÃ 
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
11/07- AMSTERDÃ 
Café da manha. Traslado para o porto de Amsterdam, onde estará atracado o A-
ROSA AQUA. Check in e acomodação no navio, tempo livre. Coquetel de boas vindas 
e jantar. Noite a bordo. 
 
12/07- AMSTERDÃ 
Pensão completa a bordo. De manhã o navio A-ROSA AQUA estará atracado no porto 
de Amsterdã. Depois do café da manhã, começaremos nossa visita incluída à cidade 
de Amsterdã. Certamente incluem os canais, a cidade velha e a Praça Dam, em pleno 
centro de Amsterdã, rodeado de edifícios dos séculos XVI e XVII, entre os quais se 
destacam a Câmara Municipal, o bairro Judeu... Retorno ao navio para almoço. Tarde 
de navegação para Colônia. Jantar e entretenimento a bordo. 
 
13/07- COLÔNIA 
Pensão completa a bordo. Quando você acordar, nós estaremos navegando. Às 14:00 
estaremos atracados em Colônia. Depois do almoço, você pode fazer uma visita 
incluída a pé na cidade. Nós vamos passar pela parte histórica, onde se encontra os 
monumentos da época dos romanos e igrejas medievais. Vamos visitar a catedral em 
estilo gótico, considerado uma das maiores da Europa. No final da visita, vamos provar 
um copo da cerveja típica de Colônia “Kolsh”. Jantar a bordo. Noite de navegação. 
 
14/07- COBLENÇA – ROCHEDO LORELEY - RUDESHEIM 
Quando você acordar, nós estaremos atracados em uma das cidades mais 
emblemáticas da Alemanha. Depois um esplêndido Buffet de café da manhã, uma 
visita será feita a pé incluída a partir de Coblença, cidade onde convergem o Reno e o 
Mosela, bem na chamada esquina alemã. Tempo livre. Almoço Buffet. 
Pela tarde, nós vamos navegar através de uma das mais belas paisagens de Reno. 
Podemos admirar a famosa rocha “Loreley” ou “Sereia do Reno” uma enorme rocha 
sólida que aparece na margem direita do rio. Nessa parte, o Reno forma um perfeito 
“S”, estreita e corre entre as montanhas de 130 m de altura nos mostrando lados seus 
atrativos “castelo fortaleza”. 
Às 20:00, chegaremos a Rudesheim, animada e movimentada, a capital do vinho. 
Visita à cidade. Noite à bordo. 
 
15/07- MANNHEIM: HEIDELBERG 
Pensão completa a bordo. Depois do café da manhã chegaremos em Mannheim, uma 
cidade localizada na foz dos Rios Reno e Neckar e que tem o segundo principal porto 
fluvial da Alemanha. Tempo livre para aproveitar a sua vontade. Depois do almoço, 
sugerimos que você faça, opcionalmente, a visita de Heidelberg, uma das cidades 
mais bonitas da Alemanha, caracterizado por seu ambiente universitário, sua 
romântica ponte de pedra, ruas animadas e, claro, o seu famoso castelo. De 
Heidelberg iremos para Speyer, onde nos espera atracado o navio AQUA A-ROSA. 
Jantar e noite a bordo. 

  
16/07- ESTRASBURGO (KHEL) - BADEN - BADEN   
Pensão completa a bordo. Quando você acorda estaremos ancorados em Kehl, de 
onde vamos fazer a visita incluída à Estrasburgo, linda cidade, cujo centro histórico foi 
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declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Estrasburgo mantém o charme de ser uma 
cidade feita sob medida pelo homem, fácil de andar, com belos edifícios, românticos 
becos estreitos, e com belas casas adornadas com madeira esculpida. É um autêntico 
prazer caminhar pelo centro histórico. Se desejar, opcionalmente você pode fazer uma 
excursão para Baden – Baden (50km), uma das “cidades termais” mais emblemáticas 
da Alemanha. Noite a bordo. 
 
 
17/07- BREISACH: FRIBURGO E COLMAR 
Pensão completa a bordo. Hoje nos temos um dia inteiro livre pela frente. Nós iremos, 
opcionalmente, visitar Freiburg, capital de uma das mais belas regiões da Europa 
(Flores Negra). Retorno ao navio para almoço. Pela tarde, visita opcional à Colmar 
(capital de Alsácia). Em Colmar, vamos visitar a interessante e atraente parte histórica. 
Retorno ao navio. Tempo livre para passear em Breisach até a hora de partir. Jantar e 
noite a bordo. 

18/07- BASEL - ZURICH 
Buffet de café da manhã. Desembarque e transporte até Zurique. Acomodação 

19/07- ZURICH 
Café da manhã. Dia Livre. Acomodação. 
 
20/07- ZURICH - BRASIL 
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aeroporto para retornar à Porto Alegre.  

HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES : 
 

CIDADE HOTEIS CATEGORIA APARTAMENTO # DIARIAS 

AMSTERDAM  
HOLIDAY INN ARENA 

TOWERS 4*
Standard 2 

ZURICH  MOVENPICK 4* Standard 2 

TOTAL N° DIARIAS  4 
 

VALORES POR PESSOA  
 

ROTEIRO VALOR EM SINGLE VALOR EM DUPLO 

 
AMSTERDAM – CRUZEIRO NO RENO COM 

ZURICH - CATEGORIA A  
 

 
VALOR BASE USD 5930.00 

ENTRADA: R$ 5065.00 
+ 9X DE R$ 2250.00 

 
VALOR BASE USD 4400.00 

ENTRADA R$ 3760.00 
+ 9X R$ 1670.00 

 
TAXAS PORTUARIAS E TAXAS 

AEROPORTUARIAS  

 
USD 275 

 
USD 275.00 

 
IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores base ao cambio de R$ 4,27 no dia 09/10/2019. 

*** Valores em dólares americanos por pessoa. 



                            

 

          Av. Protásio Alves, 1128 - 304 – Petrópolis - CEP: 90410-005 
Fone/Fax: (51) 3023-7041 
Porto Alegre / RS - Brasil  

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação. 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 


