Saída: 30 de Abril de 2018
Duração: 10 noites
Cruzeiro: 07 noites
Holanda (Amsterdam) Alemanha
(Dusseldorf, Colônia, Rudesheim,
Heidelberg, Floresta Negra) França
(Estrasburgo), Suíça (Basileia e Zurique)
01º DIA | (30/04) - RIO DE JANEIRO OU SÃO
PAULO - AMSTERDAM
Apresentação no aeroporto e embarque com
destino a Amsterdam.
02º DIA | (01/05) - AMSTERDAM
Chegada, traslado ao hotel e hospedagem.
03º DIA | (02/05) - AMSTERDAM
Café da manhã no hotel e saída para visita em
Amsterdam. Fundada em 27 de outubro de 1275, a
Capital Holandesa é hoje uma das mais importantes
e belas cidades da Europa. Visita da cidade e seus
arredores. Admire as belas casas do século XVII,
charmosas igrejas e casas de mercadores do século
XVI em uma excursão guiada, desfrute de um
passeio através dos mais importantes pontos
turísticos da cidade, incluindo uma parada para
fotos no Moinho Rembrandt. Retorno ao hotel e
hospedagem.
04º DIA | (03/05) - AMSTERDAM - MS TREASURES
Café da manhã no hotel e saída para visita ao
parque floral de KEUKENHOF o paraíso das tulipas.
Após a visita traslado ao porto para embarque no
luxuoso navio MS TREASURES, 5*. Coquetel de
boas-vindas e jantar a bordo. Início da navegação.

05º DIA | (04/05) DUSSELDORF
Manhã de navegação. Após o almoço chegada em
Duisburg. Sugerimos excursão opcional para
Dusseldorf, uma cidade histórica, com 700 anos.
Durante a visita panorâmica conheceremos o bairro
histórico com suas belas igrejas dos séculos XII e
XIII. Aproveite o tempo livre para experimentar a
tradicional cerveja Altbier. Retorno ao navio e
navegação para Colônia. Pensão completa a bordo.

06º DIA | (05/05) - COLÔNIA
Pela manhã sugerimos excursão opcional em
Colônia. A Cidade é um dos mais importantes
portos fluviais alemães e considerada a capital
urbana, econômica, cultural, administrativa e
histórica da Renânia. Com mais de um milhão de
habitantes, Colônia é a 4.ª maior cidade alemã e a
16ª maior cidade da União Europeia em população.
A monumental catedral de Colônia começou a ser
construída em 1248, mas as obras só foram
concluídas em 1880. Na época era a construção
mais alta do mundo, com torres de 157 metros de
altura. Lá estão guardados alguns tesouros, como a
Madonna de Milão e os restos mortais dos três reis
magos, guardados em uma urna no formato de
basílica, com 74 imagens de prata banhadas a ouro.
A "água-de-colônia 4711", tem uma história curiosa:
Quando Napoleão invadiu a cidade, ordenou uma
renumeração de todas as casas para maior controle,
e coube aos donos da fábrica da água-de-colônia o
4711. Napoleão se foi e o número ficou. O prédio
histórico da prefeitura revela a importância de
Colônia como a grande metrópole da Idade Média.
Logo em frente a edificação, há vestígios de várias
épocas, como as ruínas do palácio do governo no
período de ocupação pelos romanos. Após a visita
retorno ao navio para almoço. Tarde livre em
Colônia. A noite início da navegação para
Rudesheim. Pensão completa a bordo.
07º DIA | (06/05) - RUDESHEM
Manhã de navegação. Após o almoço sugerimos
excursão opcional em Rüdesheim. A cidade localizase no vale do rio Reno, no estado de Hesse,
declarada Patrimônio da Humanidade, é um dos
grandes pontos turísticos da Alemanha. A região foi
primeiro colonizada pelos celtas, sucedidos pelos
romanos, alamanos e francos, cujas culturas
deixaram vários sítios arqueológicos importantes
nas
redondezas.
A
povoação
apareceu
documentada pela primeira vez em 1074, e
somente em 1818 recebeu status de cidade. Hoje é
um ativo ponto turístico por causa de suas
construções históricas, museus, festivais e centros
de cultura, e tem grande produção de vinhos.
Pensão completa a bordo.

08º DIA | (07/05) HEIDELBERG
Pela manhã sugerimos excursão opcional em
Heidelberg, situada no vale do rio Neckar. A
primeira menção atestada de Heidelberg é de 1196.
A cidade foi a antiga residência do conde do
Palatinado alemão Pfalz, que era um dos 7 príncipes
eleitores do Sacro Império Romano-Germânico. A
cidade também é conhecida pela Universidade, a
mais antiga da Alemanha, fundada em 1386 por
Ruprecht I, e refundada em 1803 pelo duque Karl-

Friedrich de Baden. A cidade foi um dos centros da
Reforma Protestante, tendo acolhido Martinho
Lutero em 1518. Um dos pontos turísticos mais
importantes é o Castelo de Heidelberg. Retorno ao
navio após a excursão. Navegação para Estrasburgo.
Pensão completa a bordo.
09º DIA | (08/05) ESTRASBURGO
Pela manhã sugerimos excursão opcional em
Estrasburgo. A linda cidade de Estrasburgo é a
capital da região da Alsácia e desde 1998 sedia o
tribunal europeu dos direitos humanos. A cidade
possui uma rica história e maravilhosa arquitetura.
Seu centro antigo é Patrimônio Mundial da UNESCO
desde 1988. Vale destacar a catedral de Notre
Dame e o bairro Petit France. Retorno a bordo para
almoço. Tarde livre em Estrasburgo. Navegação
noturna. Pensão completa a bordo.
10º DIA | (09/05) FLORESTA NEGRA
Pela manhã excursão opcional à Floresta Negra. A
Floresta Negra, é a mais antiga e uma das mais
visitadas rotas turísticas da Alemanha. Paisagens
deslumbrantes, águas termais conhecidas desde os
Romanos e magníficas cidades... Retorno ao navio
após a excursão. Início da navegação para Basileia.
Pensão completa a bordo.
11º DIA | (10/05) BASILEIA - ZURIQUE - BRASIL
Café da manhã a bordo, desembarque, e saída para
visita em Zurique com destaque para
Bhanhofstrasse, a Universidade, Igreja de
Fraumunster onde se encontram os Vitrais de
Chagal, os bairros residenciais e famoso lago de
Zurique. Após a visita traslado ao aeroporto e
embarque de regresso ao Brasil.
OU EXTENSÃO OPCIONAL PELA SUIÇA COM TREM
GLACIER EXPRESS
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagens aéreas internacionais;
 Cruzeiro de 7 noites pelo Rio Reno com todas as
refeições incluídas no magnífico MS TREASURES;
 2 noites de hospedagem com café da manhã em
Amsterdam;










Visita ao Parque floral de KEUKENHOF;
City tour em Amsterdam e Zurique;
Todos os traslados privativos;
Acompanhamento de Guias Profissionais
Brasileiros durante a viagem;
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

€ 3.295

Taxas
Taxas de embarque
Taxas portuárias
Imposto de renda retido na fonte

€ 120
€ 96
3,9 %

Suplementos por pessoa
Pacote de excursões durante o Cruzeiro
(Total de 6 excursões incluídas)
Em acomodação individual/
Emerald Deck

€ 459
€ 1.598

Para deck intermediário, Ruby Deck /
Acomodação dupla

€ 298

Para mini suítes no Ruby ou Diamond
Deck /Acomodação dupla

€ 368

Para suítes, Diamond Deck /
Acomodação dupla

€ 398

Para cabine individual nos decks Ruby, Mini
suítes e para as suítes, adicionar 100% no valor
do suplemento.

Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, com saídas do Rio de
Janeiro ou São Paulo, 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. Não se
aplicam para o período de feiras, eventos,
feriados e datas especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais deverão ser pagas
localmente pelos passageiros nos hotéis.
• O itinerário do cruzeiro poderá sofrer alteração
na rota sem diminuição no número de noites em
cada cidade da proposta.
• Não se aplicam para o período de feiras,
eventos, feriados e datas especiais.
• O Imposto de renda retido na fonte é calculado
em cima do valor total da venda e deverá ser
pago na entrada junto com as taxas.

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 12 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 11 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 1 mês antes do
embarque).
Entrada de € 677, + taxas
e saldo em 11 parcelas de € 238,
(com base em acomodação dupla).
*Para todos os suplementos, pagamento com 20%
de entrada, à vista, e o saldo em até 11 parcelas
iguais, sem juros.
NECESSÁRIO:
 Passaporte com validade mínima de 6 meses a
partir do término da viagem.
 Contrato da Transmundi 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:
Amsterdam – NH COLLECTION BARBIZON PALACE

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

