Saída: 06 de Julho de 2019
Duração: 12 noites
República Tcheca: Praga e Litomerice.
Alemanha: Bad Schandau, Dresdem,
Magdeburg, Burg, Genthim e Berlim.
1º DIA | (06/07) - BRASIL - PRAGA
Apresentação no aeroporto e embarque com
destino a Praga.

Você também verá a Catedral de São Vito, maior
edifício religioso do país e uma das mais prestigiosas
catedrais góticas da Europa, o antigo Palácio Real e a
Igreja do Menino Jesus de Praga. O passeio continua
na Cidade Antiga, “Stare Mesto”, cujo distrito tem sua
origem a mais de 1000 anos, é um dos principais
locais históricos da Boêmia. Ao caminhar pelas ruas
estreitas da cidade, você descobre o bairro judeu, a
Prefeitura ,o seu famoso relógio astronômico e a
igreja de Nossa Senhora de Týn. Embarque às 18:00 e
acomodação nas cabines. Apresentação da
tripulação, coquetel de boas vindas e jantar. Pernoite
a bordo em Praga.

2º DIA | (07/07) – PRAGA
Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.

3º DIA | (08/07) - PRAGA
Café da manhã no Hotel. Dia dedicado à visita pela
cidade antiga de Praga e ao bairro do Castelo,
palácios, igrejas e conventos que o cercam em
harmonia e dominam a capital da República Tcheca.

4º DIA | (09/07) - PRAGA
Café da manhã a bordo e dia livre para desfrutar desta
maravilhosa cidade . Sugerimos uma visita opcional a
Karlovy Vary, situada na parte ocidental da República
Tcheca, a cidade é conhecida desde 1370 quando o
imperador Carlos IV a fundou. Sugerimos visita a Mill
Colonnade, estrutura que é símbolo tradicional da
cidade e possui muitas fontes de águas termais. Um
lugar rico com suas belezas arquitetônicas e

mundialmente famoso pelos seus cristais de alta
qualidade e pureza. A rainha da Inglaterra, Elisabeth
II e o Rei Juan Carlos da Espanha são clientes fiéis dos
cristais produzidos em Kalovy Vary. Pensão completa
a bordo.

5º DIA | (10/07) - PRAGA - LITOMERICE
Manhã de navegação para Horin, momento perfeito
para admirar a paisagem ou participar da animação a
bordo. A tarde , visita guiada de Litomerice, cidade
real, uma das mais antigas da Boêmia, fundada no
século XIII e cuja cidade velha foi declarada
monumento histórico, patrimônio da UNESCO. As
casas com arcadas dispostas ao redor da praça
central, as numerosas igrejas típicas e outras galerias,
são uma grande fonte de informação sobre suas
vicissitudes históricas. Regresso a bordo. Navegação
para
Litomerice.
Pensão
completa.

6º DIA | (11/07) - LITOMERICE - BAD SCHANDAU DRESDEM
Manhã de navegação através da magnífica região da
Suíça Saxônica, onde se destacam prados, florestas,
lagos, vinhedos e castelos. Escala em Bad Schandau,

ponto de partida da excursão ao Elbsandsteingebirge
(maciço de arenito do Elba na Suíça Saxônica), onde
se destaca a fortaleza Königstein que fica em uma
montanha rochosa as margens do Rio Elba.
Construída no século XIII e remodelada ao longo dos
anos, esta magnífica construção foi utilizada como
refúgio e prisão. Regresso a bordo e navegação para
a magnífica cidade de Dresden. Pensão completa a
bordo.

7º DIA | (12/07) - DRESDEM - MEISSEN
Pela manhã, visita à extraordinária cidade de
Dresdem, a “Florença do Elba”. De origem eslava e
germanizada no final do século XII pelos Margraves
de Meissen, a cidade foi residência de duques e reis
durante 700 anos. Seu impressionante patrimônio
arquitetônico e artístico faz de Dresdem um dos
centros turísticos mais importantes da Alemanha.
Regresso a bordo e navegação para Meissen. Visita à
cidade e sua famosa fábrica de porcelana. Aqui você
pode descobrir o processo de fabricação da porcelana
“dura” e admirar as maravilhosas peças expostas no
museu. Continuação da visita para admirar o castelo
de Albrecht (exterior) e a catedral (exterior). Noite
com a tripulação. Navegação noturna. Pensão
completa a bordo.
8º DIA | (13/07) - WITTENBERG - MAGDEBURG
Visita guiada da cidade de Martin Lutero para
descobrir a cidade antiga e suas belas casas patrícias
de estilo renascentista. Visita da casa de Lutero,
originalmente um mosteiro agostiniano e que
atualmente abriga o maior museu da “Reforma” do
mundo, declarado Patrimônio da Humanidade pela

UNESCO. Tarde de navegação. Noite de
Entretenimento a bordo. Pensão completa.

9º DIA | (14/07) - MAGDEBURG - BURG - GENTHIN BERLIM
A primeira hora da manhã, saída do barco para Burg,
ponto de partida para a visita de Magdeburg, uma
cidade situada no curso médio do Rio Elba e na
“Rota do Românico”, onde se destaca a imponente
catedral, um dos edifícios góticos mais importantes
da Alemanha. Regresso a bordo em Genthin e
navegação para Berlim. Noite de animação e pensão
completa a bordo.
10º DIA | (15/07) - BERLIM
Após o café da manhã visita guiada de Berlim, jovem
capital que foi palco da divisão do mundo em duas
partes até 1989, quando finalmente caiu o “Muro de
Berlim”. Tarde livre em Berlim. Noite de gala e
pensão completa a bordo.

11º DIA | (16/07) - BERLIM
Café da manhã a bordo. Desembarque às 9:00.

Traslado ao hotel e tour opcional aos jardins do
Palácio Sanssouci, magnífico parque de belos jardins
projetados durante o reinado de Frederico, o
Grande. Hospedagem

12º DIA | (17/07) - BERLIM – BRASIL
Café da manhã no hotel e em horário adequado
traslado ao aeroporto para voo de regresso ao Brasil
ou continuação de sua viagem
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagens aéreas internacionais;
 08 noites de cruzeiro com pensão completa e
bebidas nas refeições;
 Todos os traslados;
 Demais passeios mencionadas como incluído no
programa;
 Acompanhamento de guia profissional brasileiro
durante a viagem (mínimo de 15 passageiros);
 Carregadores de malas nos hotéis, uma mala por
pessoa;
 Seguro de viagem com cobertura de U$ 30.000
(consulte condições para cobertura superior);
 Seguro de cancelamento de até US$ 3.000;
 Kit de viagens Transmundi.
VALORES DO PACOTE POR PESSOA:
Em acomodação dupla deck superior
Taxas
Taxas de embarque
Taxas portuárias
Imposto de renda retido na fonte

€ 4.641
€ 177
€ 96
3,9%

Suplementos
Suplemento para single deck superior
€ 3.141
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 e de Turismo deverão
ser pagas localmente pelos passageiros nos hotéis.
• O itinerário do cruzeiro poderá sofrer alteração
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 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 1 mês anterior ao
embarque).
Entrada de € 934 + taxas
e saldo em 11 parcelas de € 337
(com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
 Contrato Transmundi preenchido e assinado.
 Passaporte com validade mínima de 06 meses a
partir da data do embarque.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das notas
antigas de dólares americanos fora dos Estados
Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Praga - EUROSTAR THALIA

Berlim - PARK IN ALEXANDER PLATZ

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

