
Primavera na Europa 2019
Saída 08/04/2019 – 18 dias/16 noites

Grupo com guia desde Porto Alegre – para mínimo de 20 passageiros pagantes

Visitando Amsterdã, Praga, Viena, Eztergom, Budapeste, Bratislava, Melk,

Engelhartzsell e Munique

 

DIA 1, 08/04/2019: PORTO ALEGRE / AMSTERDÃ

Apresentação no Aeroporto Salgado Filho para embarque com destino a Amsterdã e conexão no Rio
de Janeiro. Noite a bordo.

DIA 2, 09/04/2019: AMSTERDÃ

Chegada e recepção pelo nosso guia local. Traslado privativo ao grupo  até hotel. Restante do dia livre.
Pernoite em Amsterdã.

DIA 3, 10/04/2019: AMSTERDÃ

Café da manhã. Em horário a ser determinado, sairemos para realizar um tour panorâmico pela capital
holandesa.   Conheceremos os edifícios e monumentos mais importantes da cidade, como a Praça do
Dam, o Bairro Judeu, o  Palácio Real, a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o Mercado das
Flores e etc.  Após o tour, com duração de aproximadamente 03 horas e 30 mim, teremos tempo livre
durante  a  tarde  para  conhecermos  mais  dessa  encantadora  cidade,  com seus  museus  e  canais,
atrações únicas. Pernoite em Amsterdã.

Quem desejar, poderá fazer um passeio opcional (não incluído) a Voldem e Marken, cidadezinhas que
ficam a aproximadamente uma hora de Amsterdã, onde o poderá conhecer um pouco mais da cultura
holandesa através da arquitetura, dos canais, da produção de queijo e da história de conquista de
terras do mar do norte.

DIA 4, 11/04/2019: AMSTERDÃ - Parque de Keukenhof

Café  da  manhã.  Em  horário  a  ser  determinado,  sairemos  para  um  passeio  de  dia  inteiro
(aproximadamente oito horas de duração) ao impressionante e único Parque de Keukenhof, já com a
entrada incluída.  É no mês de abril  que a Europa abre seus braços para primavera,  e  o Parque
Keukenhof  é  o  grande  anfitrião  desta  festa,  com suas  tulipas  no  auge  da  floração.  O  parque  é
chamado por muitos de o “Paraíso na Terra”, delicadamente decorado com seus jardins e arranjos
encantadores.  Faremos  uma  Visita  guiada  pelo  parque  e  teremos  tempo  livre  para  almoço  (não
incluso). Após retorno a Amsterdã e teremos a noite livre. Pernoite em Amsterdã.

Sugerimos uma caminhada noturna pelo famoso e lendário Bairro da Luz Vermelha, localizado bem no
Centro de Amsterdã. Seus Cafés e restaurantes são uma atração à parte.

DIA 5, 12/04/2019: AMSTERDÃ / PRAGA

Café da manhã. Tempo livre até o horário do nosso traslado ao aeroporto, onde embarcaremos em voo
doméstico rumo à Praga, Capital da República Checa. Chegada e recepção pelo nosso guia local.
Traslado ao hotel, check in  e restante da noite livre. Pernoite em Praga.



DIA 6, 13/04/2019: PRAGA

Café da manhã. Em horário a combinar, faremos uma vista panorâmica pela cidade. Visitaremos o
Bairro Judeu, a Praça da Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de
Tyn, a Ponte de Carlos, a Praça Wenceslau, O Castelo de Praga com a Catedral de São Vito e o Velho
Palácio Real, lugar onde provocou a Guerra dos 30 anos, após a queda dos nobres, o Beco Dourado,
além de outros pontos. Depois teremos o restante do dia livre para continuar explorando outros lugares
da cidade, não esquecendo de fazer uma parada em alguma das cervejarias típicas ou ainda de
assistir ao teatro negro ou de fantoches. Pernoite em Praga.

DIA 7, 14/04/2019: PRAGA / CRUZEIRO FLUVIAL A-ROSA DONNA (07 DIAS PELO DANUBIO EM 
REGIME ALL INCLUSIVE)

Café da manhã. Tempo livro até o horário de nosso traslado ao porto de Passau, onde embarcaremos
no cruzeiro fluvial A-Rosa Donna,  para início da nossa navegação pelo Danúbio. Embarcaremos no
período da tarde e logo por volta das 17:00hs o barco partirá. Pernoite a bordo. 

Os cruzeiros  fluviais  são muito  famosos na Europa e são uma das melhores  maneiras  de visitar
algumas regiões do velho continente. O Rio Danúbio, famoso por sua cor, por suas histórias contadas
em poemas  e operas, é também  palco de inúmeras passagens de famosos acontecimentos no  leste
europeu.  Têm nas suas margens belíssimas cidades e paisagens surpreendentes. A bordo de um
navio com todo conforto, todas as refeições incluídas, bebidas, tanto alcoólicas como não alcoólicas
(exceto algumas marcas), o viajante poderá relaxar aproveitar o trajeto desde sua espaçosa cabine ou
de algum outro ponto do navio, como o restaurante ou solário, que permite uma vista privilegiada do
Rio e das cidades que o cercam. Outra vantagem dos cruzeiros fluviais é que em função do tamanho
dos barcos, é possível atracar no centro das cidades visitadas, deixando o viajante há pouquíssimos
passos de todas as atrações de cada local.

DIA 8, 15/04/2019: VIENA (Atracação às 12:00 hs - REGIME ALL INCLUSIVE)

Café da manhã e tempo livre para curtir o barco. Em seguida almoço e por volta das 12:00 hs nosso
cruzeiro atracará no centro de Viena, antiga capital do Império Austro-húngaro, hoje capital da Áustria.
A cidade de Viena é famosa por seus cafés, sua catedral, a famosa rua “peatonal”, onde se encontrar
as  mais  famosas  marcas  do  mundo,  sua roda-gigante  e  seus  prédios  impressionantes.  Jantar  e
pernoite a bordo.

Quem desejar poderá realizar um Tour panorâmico pela cidade visitando suas principais atrações (não
incluso). A noite também poderá curtir um jantar típico com show de danças folclóricas (não incluso).

DIA 9, 16/04/2019: VIENA (Partida às 18:30hs - REGIME ALL INCLUSIVE)

Café da manhã a bordo e dia inteiramente livre. Pernoite também a bordo.

Quem desejar  poderá realizar  um passeio ao Palácio  de Schönbrunn,  para muitos,   o  Palácio  da
Imperatriz Sisse. Aproveite e visite os aposentos, desvende as  histórias e se encante com toda a
mágica de um dos maiores palácios do leste europeu. Há também a possibilidade de visitar os jardins
do palácio (passeio não incluso).



DIA 10, 17/04/2019: ESZTERGOM (HUNGRIA) (Atracação 08:00hs e partida à 10:30hs - REGIME 
ALL INCLUSIVE)

Café da manhã a bordo e breve parada em Esztergom, que  foi a capital da Hungria do século X ao
XIII, e ainda é a sede do primaz da Igreja Católica no país. Sua catedral, a Basílica de Esztergom, é a
maior da Hungria. A ponte Maria Valéria, sobre o Danúbio, leva à cidade de Štúrovo na Eslováquia e é
um dos mais recentes acréscimos à paisagem local. Originalmente construída em 1895, foi destruída
em 1919, reconstruída em 1922-1926, e destruída novamente pelas tropas alemãs em retirada, em
1944. Foi por fim reconstruída em 2001, com apoio da União Europeia. Aproveite para caminhar pelo
centro histórico da cidade e conhecer sua catedral enquanto o barco fica atracado. Logo saída em
direção à Budapeste.

DIA 11, 18/04/2019: BUDAPESTE (Atracação às 15:00hs - REGIME ALL INCLUSIVE)

Almoço a bordo.  No meio da tarde atracaremos no centro de Budapeste, de onde poderemos apreciar
as duas mais famosas construções da cidade, o Parlamento e a Ponte das Correntes, que liga Buda a
Peste. Até o século XIX a cidade de Budapeste era na verdade duas cidades, a cidade de Buda e a
cidade de Pest. Em 1849 foi construída essa famosa ponte e as duas cidades foram unidas em uma
só. Pernoite a bordo.

Quem desejar  poderá  realizar  um Tour  panorâmico  pela  capital  húngara,  visitando  seus  maiores
monumentos como a Praça dos Heróis, o Parque Municipal, a Avenida Andrassy, o Parlamento e o
belíssimo Palácio Real, localizado no alto da cidade com sua incrível vista de toda a cidade (tour não
incluso).

DIA 12, 19/04/2019: BUDAPESTE (Partida 16:00 hs - REGIME ALL INCLUSIVE)

Café da manhã a bordo e dia livre para continuar  aproveitando a cidade. Noite a bordo.

DIA 13, 20/04/201: BRATISLAVA (Atracação 09:00 hs e partida às 16:30hs - REGIME ALL 
INCLUSIVE)

Café da manhã a bordo. Hoje teremos a oportunidade de visitar a capital da Eslováquia, que obteve
sua independência nos anos 90, ainda no século passado, logo após a queda da cortina de ferro
quando os Tchecos e Eslovacos através de um plebiscito, resolveram se separar e assim dividir  a
antiga Tchecoslováquia em República Tcheca e Eslováquia.  Sua capital,  a Bratislava,  encanta aos
viagens pelo seu Castelo, localizado  no coração da cidade, pelo seu centro histórico e suas divertidas
estátuas tradicionalistas.

Oportunidade de realizar um Tour  guiado pelo centro histórico da cidade, com acompanhamento de
guia local (não iincluso).

DIA 14, 21/04/2019: PASSAGEM WACHAU (REGIME ALL INCLUSIVE)

Dia inteiro a bordo .  Aproveite as belas paisagens do Vale do Danúbio. Descubra a região de Wachau
e seus locais históricos durante a passagem do  cruzeiro. O Danúbio, que é segundo maior rio da
Europa,  nos  permite  descobrir  os  charmosos  vilarejos  e  vinícolas  íngremes  ao  longo  do  curso.
Contemplaremos as ruínas do Castelo Fortaleza de Dürnstein,  onde Ricardo Coração de Leão foi
prisioneiro, a cidade medieval de Krems, dentro outras paisagens inesquecíveis. Pernoite a bordo.



DIA 15, 22/04/2019: MELK  (Atracação às 12:00 hs e partida às 16:00hs - REGIME ALL 
INCLUSIVE)

Café da manhã e Almoço a bordo. Logo após, atracaremos na charmosa e pequena Melk, uma cidade
da Baixa Áustria, na beira do Rio Danúbio. Considerada uma das portas do Vale de Wachau, Melk é
uma das jóias do Danúbio e nela esta a famosa abadia beneditina de 1089. A abadia inspirou Umberto
Eco em seu livro O Nome da Rosa, o jovem monge, aprendiz de Guilherme de Baskerville, chamava-
se Adso de Melk. Pernoite a bordo.

DIA 16, 23/04/2019: ENGELHARTZSELL (PASSAU) (DESEMBARQUE DO CRUZEIRO / MUNIQUE 
-CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN )

Café da manhã ainda a bordo. Atracaremos por volta das 07:00 hs a partir das 07:30hs desembarque
no navio. Recepção pelo nosso guia local e traslado até Munique. No caminho visitaremos uma dos
castelos  mais  belos  do  mundo,  o  famoso castelo  de  Neuschwanstein,  já  com entrada inclusa.  O
Castelo serviu de inspiração para o Walt Disney na construção do Castelo de Cinderela.   Com sua
 aparência  medieval,  na  verdade  foi  construído  no  século  XIX  pelo  então  rei  Ludvik  da  Bavária.
Inspirado nas operas de Wagner, sua construção foi inovadora para a época, por ter água quente e
outras modernidades para o século XIX.  Hoje o castelo é considerado uma obra prima e um dos mais
belos cenários europeus. Por ser primavera poderemos apreciar a região com o seu verde exuberante,
que torna a paisagem ainda mais fascinante. Ao final da tarde chegaremos em Munique, check in no
hotel previsto e restante da noite livre. Pernoite em Munique.

DIA 17, 24/04/2019: MUNIQUE

Café da manhã. Em horário a ser determinado localmente sairemos para realizar um Tour panorâmico
pela  capital  da  Bavária.  Nosso  passeio  visitará   a  Câmara  Municipal  e  seu  Glockenspiel  na
Marienplatz, o centro geográfico e social de Munique; o Maximileil strasse, a avenida mais elegante da
cidade, onde se encontram os famosos da moda internacional,  a Vila Olímpica, o edifício BMW, a
Igreja de São Pedro. Restante do dia livre e pernoite em Munique.

DIA 18 (25/04/2019) – MUNIQUE / PORTO ALEGRE

Em horário pré determinado traslado ao aeroporto para embarque de volta ao Brasil. Fim dos nossos
serviços. Esperamos que tenham desfrutado desta belíssima experiência.

O PACOTE INLUI:

- Passagens aéreas em classe econômica voando KLM;

- Passagem aérea em classe econômica entre Amsterdã e Praga voando KLM;

- 03 noites de hospedagem em Amsterdã com café da manhã no Novotel Amsterdam City (ou similar);

- 02 noites de hospedagem em Praga com café da manhã no Hotel Internacional Pregue (ou similar);

- Cruzeiro Fluvial de 07 noites A-Rosa Donna com todas as refeições e bebidas inclusas;

- 02 noites de hospedagem em Munique com café da manhã no hotel Leonardo Munich Olimpya Park 

ou similar;

- Tour panorâmico em Amsterdã;

- Visita guiada ao Parque Keukenhof com ingresso;

- Tour panorâmico em Praga;



- Visita ao Castelo de Neuschwanstein com entrada;

- Tour panorâmico em Munique;

- Todos os traslados durante o roteiro;

- Guias locais nos tours descritos no roteiro;

- Guia acompanhante  desde o Brasil (mínimo de 20 passageiros pagantes);

- Seguro Viagem Internacional FLYCARD, plano FLY PRIME EUROPA com cobertura de EUR 

45.000,00 em assistência médica (por evento) em caso de acidentes ou doenças. Em caso de doenças

preexistentes, o limite será o mesmo do plano contratado. Limite de idade para emissão 70 anos, 

acima sofrerá agravo de 50% na tarifa. Atendimento gravidez até a 32ª semana. Todos planos 

internacionais cobrem esportes (exceto competição) *verificar se o esporte praticado está coberto*. A 

cobertura do seguro de acidentes pessoais (morte) em todos os seguros/planos, fica limitado a 80 

anos de idade;

 O PACOTE NÃO INCLUI:

- Maleteiros nos hotéis;

- Tours, passeios, refeições e bebidas que NÃO estejam mencionados no roteiro descrito acima;

- Gostos de origem pessoal;

- Gorjetas em qualquer parte do roteiro.

Valores por pessoa em reais:

Saída desde Porto Alegre

Single Duplo

10 x R$ 2.276,00 10 x R$ 1.985,00

Saída desde Rio de Janeiro

Single Duplo

10 x R$ 2.176,00 10 x R$ 1.919,00

 

Taxas de embarque, portuárias e IRRF já inclusos no parcelamento acima.

*Cabine single somente sob consulta e prévia confirmação.*

 



Voos previstos:

DATA VOO SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA

08/04 G3 2119 Porto Alegre Rio de Janeiro 15:20 17:15

08/04 KL 706 Rio de Janeiro Amsterdã 21:55 14:20

12/04 KL 1335 Amsterdã Praga 12:05 13:35

23/04 KL 1790 Munique Rio de Janeiro 07:00 08:35

23/04 KL 705 Amsterdã Rio de Janeiro 12:45 19:35

23/04 G3 2120 Rio de Janeiro Porto Alegre 21:10 23:20

*Valores por pessoa, de acordo com a acomodação solicitada. Mediante disponibilidade.

Valores do parcelamento em reais sujeitos a alteração sem aviso prévio.*

*Voos previstos, podem sofrer alterações sem aviso préviso.*


