PACOTE – ZURIQUE - CRUZEIRO PELO RENO - AMSTERDAM
Período da viagem: de 09 a 21 de JULHO
CRUZEIRO
COM
BEBIDAS
INCLUSAS!!

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. O navio River Voyage esta
equipado 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 AMSTERDAM, para saborear a
gastronomia e conhecer sua gente...
O PACOTE INCLUI:






Passagem aérea SWISS com a rota São Paulo / Zurique /// Amsterdã / São Paulo com
franquia de bagagem de 23 kg;
 Traslado de chegada em Zurique;
 02 noites em Zurique com café da manha de 10 a 12 de JULHO;
 Traslado de Zurique a Basileia;
07 pernoites com pensão completa com bebidas inclusas no barco MS DOUCE FRANCE;
 Maleteiros para embarque e desembarque;
 01 noite em Amsterdã com café da manhã de 19 a 20 de JULHO;
 Traslado de saída em Amsterdã;
Seguro Viagem GTA EUROMAX com cobertura de 60 mil EUR para menores de 75 anos;

ITINERARIO AÉREO:
Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

93

09 Jul 18:10

10 Jul 10:30

SAO PAULO (GRU)

ZURICH (ZRH)

735

21 Jul 20:00

21 Jul 21:30

AMSTERDAM (AMS)

ZURICH (ZRH)

92

21 Jul 22:40

22 Jul 05:30

ZURICH (ZRH)

SAO PAULO (GRU)

ITINERARIO DIA A DIA
09/07- BRASIL
Saída rumo a Europa, voo direto para Zurique.
10/07 - ZURICH
Chegada e transporte até o hotel. Resto de dia livre. Acomodação.
11/07 - ZURICH
Café da manhã. Dia Livre. Possibilidade de poder visitar a cidade de Zurique num city tour
regular que ira lhe mostrar o melhor da cidade ganhadora do titulo de “Cidade com a maior
qualidade de Europa!.Passeio de ferry incluso e inclui teleférico para o ponto panorâmico de
Felsenegg; Duração de passeio regular 4 horas. Preço opcional: EUR 85.00.Acomodação.
12/07 - ZURICH - BASEL
Café da manhã. Em horário combinado transporte até Basel. Entrada no cruzeiro a partir das
18:00h. Jantar e acomodação.
13/07- BASEL – SCHAFFHAUSEN - BASEL
De manhã, visita guiada opcional a Basel, uma antiga cidade medieval, localizada no
coração da Europa, entre as duas margens do Reno. À tarde, excursão opcional: visita às
Cataratas do Reno. As Cataratas do Reno estão entre as belezas naturais da Suíça, que são
sem dúvida uma das mais espetaculares para se visitar. Visita ao castelo de Laufen. Noite de
dança a bordo. Partida de navegação para Breisach.
14/07 - BREISACH
De manhã, a excursão incluída: visita guiada a Breisach e degustação de vinhos*.
À tarde, excursão opcional: Colmar e o museu Unterlinden. O museu propõe um passeio
que abrange cerca de 7000 anos de história, da pré-história à arte do século XX. Noite de
animação a bordo.
15/07 - BREISACH - ESTRASBURGO
Navegação amanhã Chegada a Estrasburgo logo à tarde.
Excursão opcional: visita guiada à capital europeia. O passeio pela cidade começa com uma
visita a vários bairros, especialmente o "bairro imperial alemão" e o bairro europeu. Noite de
dança a bordo. Navegação para Mainz.
16/07 - MAINZ- COBLENÇA
Excursão opcional: visita guiada a Mainz e ao museu Gutenberg, capital da RenâniaPalatinado, Mainz foi fundada há mais de 2000 anos pelos romanos.
Navegue pelo romântico vale do Reno, onde você pode ver vários castelos e o mítico Lorelei
Rock. À noite, passeio por Coblença na companhia da animadora do navio.
17/07 - COBLENÇA - COLÔNIA - DUSSELDORF
Navegação para Colônia. Chegada ao final da manhã e visita guiada opcional a Colônia.
Você pode admirar o exterior da grande catedral de Colônia, sua cidade velha e a famosa Casa
da Água de Colônia (exterior). Tempo livre e traslado de ônibus para Dusseldorf. Noite de gala
18/07 - DUSSELDORF - XANTEN - NIMEGE - AMSTERDAM

Navegação matinal para Xanten e excursão opcional ao museu ao ar livre de Arnhem.
Durante esse período, o navio navegará para Nijmegen. Regresso a bordo em Nijmegen.
Navegação para Amsterdam. Noite de animação.
19/07 - AMSTERDAM
Café da manhã. Pela manha, excursão opcional de city tour em Amsterdam, com visita a
seus principais pontos, cidade famosa conhecida pelos seus canais. À tarde passeio opcional
para a cidade de Haarlem, cidade com uma atmosfera especial da época da febre do ouro do
século XVII. Visita a casco antigo e tempo para compras. Jantar no barco.
20/07 - AMSTERDAM
Café da manhã. Desembarque e transporte até hotel escolhido. Acomodação
21/07 - AMSTERDAM - BRASIL
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aeroporto para retornar à Brasil.
HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES:
CIDADE

HOTEIS

CATEGORIA APARTAMENTO

# DIARIAS

ZURIQUE

SEEGARTEN SWISS QUALITY
HOTEL 4*

Standard

2

AMSTERDAM

NH AMSTERDAM SCHILLER 4*

Standard

1

TOTAL N° DIARIAS

3

VALORES POR PESSOA
ROTEIRO

VALOR EM SINGLE

VALOR EM DUPLO

ZURIQUE - CRUZEIRO NO RENO COM
AMSTERDAM - CAMAROTE INFERIOR

VALOR BASE USD 5800.00
ENTRADA: R$ 5000.00
+ 9X DE R$ 2200.00

VALOR BASE USD 4300.00
ENTRADA R$ 3690.00
+ 9X R$ 1640.00

TAXAS PORTUARIAS E TAXAS
AEROPORTUARIAS

USD 275

USD 275

OPCIONAL CABINE SUPERIOR

USD 320.00

USD 320.00

PASSEIOS OPCIONAIS

Basel

Valor em agencia de
viagens
USD 62

Cataratas do Reno

USD 83

USD 92

Breisach e degustação de vinhos*

incluida

incluida

Colmar e o Museu Unterlinden

USD 74

USD 82

Estrasburgo, capital europeia

USD 50

USD 55

Museu Mainz e Gutenberg (sem transporte)

USD 32

USD 36

Colônia de ônibus

USD 70

USD 78

Museu ao Ar Livre de Arnhem

USD 95

USD 105

Amsterdam

USD 50

USD 56

Haarlem

USD 49

USD 55

Pacote de excursões Clásscios Completo
(inclui todos os passeios opcionais)

USD 535

USD 625

Valor a bordo
USD 68

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$ 4,29 no dia 21/01/2020
*** Valores em dólares americanos por pessoa.
Forma de pagamento:
- A vista 4% de desconto
- Entrada de 20% (mais taxas) + 09 x sem juros nos cartões Visa e Master.
- Entrada de 20% (mais taxas) + 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.

