CRUZEIRO NO DANÚBIO
SAÍDA
SÃO PAULO

11 DIAS
8 NOITES

29/08/2020
08/09/2020

AÉREO E
TERRESTRE

Descubra e encante-se com este cruzeiro pelo Rio Danúbio.

ITINERÁRIO
1º DIA - 29/08/2020 - SÃO PAULO / MUNIQUE
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo. Embarque em voo com destino a
Munique.
2º DIA - 30/08/2020 - MUNIQUE / ENGELHARTSZELL (PASSAU)
Chegada em Munique. Traslado com destino a Engelhartszell. Embarque no Cruzeiro A-Rosa
pelo Danúbio. Navegação noturna.
3º DIA - 31/08/2020 - VIENA
Chegada pela manhã. Possibilidade de visita, por conta própria, a cidade. Retorno ao Navio
até as 18 horas. Viena, capital da Áustria, possui um legado artístico imensurável e também
é conhecida mundialmente pelos seus palácios imperiais como o de Schönbrunn.
4º DIA - 01/09/2020 - VIENA
Dia livre. Retorno ao Navio até as 18 horas. Navegação noturna.
5º DIA - 02/09/2020 - ESZTERGOM / BUDAPESTE
Chegada pela manhã. Possibilidade de visita, por conta própria, a cidade. Retorno ao Navio
até às 18 horas.
6º DIA - 03/09/2020 - BUDAPESTE
Dia livre. Retorno ao Navio até às 18 horas. Navegação noturna. Budapest, a pérola às
margens do Danúbio, está dividida em duas partes: “Buda“, onde se encontra o lado antigo
da cidade, as residências da alta sociedade e as embaixadas, e ”Pest”, onde se encontra o
centro comercial com todos os hotéis e restaurantes. Os monumentos mais interessantes
para visita são: o Bastião dos Pescadores e a Igreja de Matias.
7º DIA - 04/09/2020 - BRASTISLAVA
Chegada pela manhã. Possibilidade de visita, por conta própria, a cidade. Retorno ao Navio
até às 18 horas. Bratislava, capital da Eslováquia, está situada no sudoeste do país, junto da
fronteira com a Áustria e Hungria.

8º DIA - 05/09/2020 - WACHAU / MELK
Chegada pela manhã. Possibilidade de visita, por conta própria, a cidade. Retorno ao Navio
até às 15 horas. Navegação noturna.

9º DIA - 06/09/2020 - ENGELHARTSZELL / PASSAU / MUNIQUE
Café da manhã. Chegada a Engelhartszell (Passau) e ﬁm do cruzeiro ﬂuvial. Desembarque e
traslado a Munique com parada em Passau para almoço (não incluso). Continuação até
Munique. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.
10º DIA - 07/09/2020 - MUNIQUE / SÃO PAULO
Café da manhã. Saída para visita panorâmica às principais atrações de Munique, incluindo a
Praça Marienplatz e seu famoso carrilhão, a "Frauenkirche" (Catedral da Virgem) e a Avenida
Maximilianstrasse. Munique, capital da Baviera, é famosa pela sua Festa da Cerveja
(Oktoberfest). Após, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a São Paulo.
11º DIA - 08/09/2020 - SÃO PAULO
Chegada a São Paulo.

INCLUSO
Passagem aérea desde São Paulo
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã
Transporte em ônibus privativo de turismo
Traslado aeroporto / cruzeiro a partir de Engelhartszell
Traslado hotel / aeroporto de Munique
Guia acompanhante desde a saída do Brasil
Guias locais para os passeios em Munique falando português ou espanhol
Passeios e visitas de acordo com o programa
Cruzeiro A-Rosa em cabine externa Categoria A ou C
Seguro viagem, plano Europa, válido pelo período, para menores de 70 anos. Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Maritim Hotel München

Munique

A-Rosa Donna

Engelhartszell

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 26.05.2020

ENTRADA DE R$5.857,00
+9X DE R$1.860,00

ENTRADA DE R$6.600,00
+9X DE R$2.150,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$22.597,00

TOTAL: R$25.950,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Saída garantida com mínimo 20 passageiros;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
A franquia de bagagem é de 01 mala de até 23 kg por pessoa;
Seguro viagem válido pelo período para menores de 70 anos;
Caso o veículo para o transporte designado tenha banheiro a bordo, seu uso não está
permitido durante a viagem pela legislação laboral Europeia, pois os motoristas não podem
ser responsáveis pela higiene dos mesmos. No entanto durante todos os trajetos serão
efetuadas várias paradas técnicas;
Sem prejuízo das multas contratuais cabíveis, a companhia aérea cobra multa em caso de
cancelamento e pedido de reembolsos e estas serão repassadas ao cliente;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea e cabines;
Condições gerais conforme site Socaltur e especíﬁcas conforme Anexo 1.
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros em cheque (mediante aprovação
cadastral) ou nos cartões de crédito pessoa física (Visa, Mastercard, Amex ou Diners Club).
Em caso de variação cambial, preços serão reajustados de acordo;
Moeda a bordo: EURO;
Idioma a bordo: ALEMÃO;
Para embarque a bordo, brasileiros devem portar passaporte com validade superior a 06
meses (contados a partir da data de término da viagem) e vistos;
Até o momento em que o pagamento total tenha sido recebido e a documentação ﬁnal
emitida, os valores cotados de tarifas e apartamentos estarão sujeitos a alterações sem aviso
prévio devido à ﬂutuação do câmbio e / ou quaisquer despesas imprevistas da operação
A-ROSA DONNA
• Deck espaçoso com um ambiente descontraído
• Cadeiras de praia e guarda-sóis suﬁcientes
• Piscina aquecida
• Buﬀet gourmet com cozinha ao vivo
• Café bar e lounge diurno
• Lounge Panorâmico
• Todas as cabines com janelas
• Máximo 206 Passgeiros a bordo
Formas de pagamento a bordo: A moeda válida a bordo é o euro. No ﬁnal da viagem, você
pode pagar sua fatura ﬁnal em dinheiro, com o cartão Maestro / EC ou com os seguintes
cartões de crédito: American Express, MasterCard e Visa Card.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio
do dia 26/05/2020 (EUR 1,00 = R$ 6,460), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

