Saída: 19 de outubro de 2018
Duração: 09 noites
Cruzeiro: 07 noites

pelas montanhas dos Cárpatos e banhada pelo
Danúbio. A cidade ocupa uma localização
privilegiada. O charme da capital eslovaca é seu
centro histórico, com esplêndidos palácios
barrocos, igrejas e praças agradáveis. À noite início
da navegação para Viena. Pensão completa a bordo.

Hungria: Budapeste.
Eslováquia: Bratislava.
Áustria: Viena, Melk, Linz, Salzburgo.
Alemanha: Passau e Munique.
01º DIA (19/10) | RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
- BUDAPESTE (HUNGRIA)
Apresentação no aeroporto e embarque com
destino a Budapeste.
02º DIA (20/10) | BUDAPESTE (HUNGRIA)
Chegada, recepção e traslado ao porto para
embarque no luxuoso navio MS TREASURES,
5Superior. Coquetel de boas-vindas e jantar a
bordo.
03º DIA (21/10) | BUDAPESTE (HUNGRIA)
Café da manhã e visita da maravilhosa cidade de
Budapeste, começando por Buda e seus destaques,
a histórica Colina do Castelo, o Bastião dos
Pescadores, a Ponte das Correntes e o Castelo de
Buda. Já em Peste veremos o Parlamento Nacional,
com esculturas que retratam as diversas fases da
história do país, pioneiro na abertura sócio
econômica do Leste Europeu. Regresso a bordo
para almoço. Tarde livre em Budapeste. À noite
início da navegação para Bratislava. Pensão
completa a bordo.
04º DIA (22/10) | BRATISLAVA
Café da manhã a bordo e navegação. Após o almoço
visita da cidade. Bratislava é dominada, ao norte,

05º DIA (23/10) | VIENA
Após o café da manhã, visita de Viena. No nosso city
tour trafegando pela Ring Strasse - o anel que
circunda a cidade, veremos a Ópera de Viena, os
prédios da Prefeitura, a Catedral Gótica e o Palácio
de Schönbrunn, antiga residência de verão da
família Imperial e o preferido da Imperatriz Maria
Tereza. Pensão completa a bordo.

06º DIA (24/10) | VIENA
Café da manhã a bordo e visita a parte Sul dos
bosques de Viena. Passaremos por Baden, que é
famosa pelas suas fontes com águas termais, depois
seguiremos pelo vale romântico de Helenental até o
Castelo Mayerling, antigo lugar de caça dos
Habsburgos. Visita a capela memorial onde o
príncipe Rodolfo, filho de Sissi, junto com sua
amante tiveram a sua morte trágica em 1889.
Pensão completa a bordo.
07º DIA (25/10) | MELK – LINZ
Neste dia visitaremos a extraordinária Abadia de
Melk, que foi originalmente um palácio e fica
situada sobre uma rocha com vista para o Danúbio.
Localizada às margens do Rio Danúbio, entre
Salzburgo e Viena, a Abadia de Melk está coroada
por duas torres de um resplandecente tom
dourado. A impressionante estrutura barroca de
Melk foi construída entre 1702 e 1736 pelo
arquiteto Jakob Prandtauer. Especialmente dignos
de nota destacamos a igreja, com afrescos
magníficos de Johann Michael Rottmayr e a
biblioteca que contém inúmeros manuscritos
medievais. A comunidade de monges de Melk tem
mais de 900 anos e mantém suas paredes com
afrescos. Ainda podem ser vistos monges
beneditinos, vestidos com as características
vestimentas pretas, passeando em meio às
esculturas de mármore. Após a visita início da
navegação para Linz. Pensão completa a bordo.

08º DIA (26/10) | LINZ – SALZBURGO
Café da manhã e excursão para Salzburgo. A cidade
natal de Mozart que serviu de cenário para o filme
"A Noviça Rebelde". Visitaremos suas ruelas,
passagens e pátios no bairro medieval localizado à
margem esquerda do rio Salzach, além de
passearmos pela famosa rua de pedestres
Getreidegasse, onde no n°9 está a casa de

nascimento de Mozart. Passaremos pelo antigo
mercado, a Praça Mozart, o Carrilhão, a Praça da
Catedral e diversos palácios. Depois desta vitrine do
barroco, avistaremos o Castelo Medieval, que
domina a cidade de sua privilegiada posição no alto
de uma colina. Após a visita retorno ao navio.
Pensão completa a bordo.
09º DIA (27/10) |PASSAU – MUNIQUE
Chegada a Passau, café da manhã a bordo,
desembarque e saída para Munique. Chegada e city
tour. Capital da Baviera, Munique é a terceira maior
cidade da Alemanha, sendo também a sede de
várias empresas como a BMW, a Allianz e a
Siemens. Munique une a beleza de suas
construções clássicas com o poderio econômico de
uma grande cidade alemã. Dentre seus inúmeros
pontos turísticos, daremos destaque a Marienplatz,
a Odeonsplatz, ao jardim inglês, o Neues Rathaus
(prédio que hoje abriga a prefeitura da cidade) e a
Karlsplatz entre outros. Hospedagem.

10º DIA (28/10) | MUNIQUE
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades
pessoais e ou compras. Sugerimos visita opcional a
Neuschwanstein, onde poderemos conhecer o
charmoso e imponente Castelo de Neuschwanstein,
que parece saído de um conto de fadas. Datado do
século XIX, o castelo foi encomendado pelo Rei Luis
II da Baviera, mas o mesmo não chegou a ver o
castelo pronto, pois morreu pouco antes do
término da construção, retorno a Munique Hospedagem.
11º DIA (29/10) | MUNIQUE - BRASIL
Café da manhã no hotel e em horário apropriado
traslado ao aeroporto para embarque de regresso
ao Brasil ou prosseguimento da viagem.

O PROGRAMA INCLUI:
 Passagens aéreas saindo do Rio de Janeiro ou São
Paulo. Consulte saídas de outras cidades;
 Magnífico cruzeiro de 8 dias (7 noites) pelo Rio
Danúbio a bordo do MS TREASURES luxuoso
navio 5*Superior, com todas as refeições e 7
(sete) passeios mencionados incluídos;
 Acompanhamento de Guias Profissionais
Brasileiros durante a viagem;
 2 noites de hospedagem em Munique com café
da manhã e city tour;
 Seguro de viagem com cobertura de € 30.000;
 Seguro de cancelamento de até US$ 3.000;
 Carregadores de malas nos hotéis para um
máximo de uma mala por pessoa;
 Kit de viagem Transmundi.
VALORES DO PACOTE:
Em acomodação dupla/ Emerald Deck

€ 3.395

Em acomodação Individual/ Emerald Deck € 4.295
Suplementos* POR PESSOA
Para suites duplas Ruby Deck

€ 336

Para Mini suítes, Ruby ou Diamond Deck/
€ 263
Acomodação dupla
Para suítes master, Diamond Deck/
€ 398
Acomodação dupla
Para suítes master, Diamond Deck/
€ 337
Acomodação Tripla
Para cabine individual no deck Ruby, Mini suítes e
Suítes, adicionar 100% no valor do suplemento.
Taxas
Portuárias

€ 80

Imposto de renda retido na fonte

3.9%

Importante
 Preços por pessoa, de acordo com a
acomodação escolhida, e deverão ser
convertidos em Reais ao câmbio do dia do
fechamento do pacote.

 Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
 Preços, datas e condições de pagamento sujeitos
a reajustes sem prévio aviso.
 Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
10h00.
 As eventuais taxas municipais somente podem
ser pagas diretamente pelos passageiros, nos
hotéis.
 O itinerário do cruzeiro poderá sofrer alteração
na rota sem diminuição no número de noites em
cada cidade da proposta.
 O Imposto de renda retido na fonte é calculado
sobre o valor total da venda e deverá ser pago
na entrada junto com as taxas.
FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 11 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 10 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 10 dias antes do
embarque).
Entrada de € 675 + taxas
e saldo em 10 parcelas de € 272
(com base em acomodação dupla/ Emerald Deck).
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• Passaporte com validade mínima de 6 meses a
partir do término da viagem.
• Contrato da Operadora preenchido e assinado.
• Cópia do passaporte.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Munique - Hotel Maritim Munchen

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

