Saída: 22 de Julho de 2019
Cruzeiro: 08 noites
Holanda: Amsterdam
Alemanha: Dusseldorf, Colônia,
Rudesheim, Speyer, Heidelberg, Floresta
Negra e Freiburgo
França: Estrasburgo e Colmar
Suíça: Basileia e Zurique

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.

01º DIA (22/07) RIO DE JANEIRO – AMSTERDAM
Apresentação no aeroporto e embarque com
destino a Amsterdam.
02º DIA (23/07) AMSTERDAM – MS DOUCE
FRANCE II
Chegada, recepção e traslado ao porto para
embarque no MS DOUCE FRANCE II. Acomodação e
pernoite a bordo.

03º DIA (24/07) AMSTERDAM
Café da manhã a bordo e saída para visita em
Amsterdam (incluído). Fundada em 27 de outubro
de 1275, a Capital Holandesa é hoje uma das mais
importantes e belas cidades da Europa. Visita da

04º DIA (25/07) EMMERICH AM RHEIN
Após o café da manhã, sugerimos excursão opcional
a Arnhem, onde poderemos visitar o Museu ao Ar
Livre da Holanda, em Arnhem, que usa autênticos
edifícios, objetos e histórias verdadeiras para dar
vida ao passado e contar um pouco da tradição
Holandesa. Pensão completa a bordo.

05º DIA (26/07) COLÔNIA – KOENIGSWINTER –
KOBLENZ
Após o café da manhã sugerimos excursão opcional
para Colônia, onde se encontra um dos mais
importantes portos fluviais da Alemanha e é
considerada a capital urbana, econômica, cultural,
administrativa e histórica da Renânia. Com mais de
um milhão de habitantes, Colônia é a 4ª maior
cidade alemã e a 16ª maior cidade da União
Europeia em população. Esta cidade conta com a
monumental catedral de Colônia que 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. Após a visita, traslado a Koenigswinter e
navegação até Koblenz. Pernoite na cidade.

06º DIA (27/07) KOBLENZ – NAVEGAÇÃO PELA
ROTA ROMÂNTICA – MAINZ
Manhã de navegação. Durante a navegação entre
Koblenz e Mainz, percorreremos a rota romântica
do Rio Reno, com destaque para a famosa lenda da
Lorelei e os inúmeros castelos medievais. Pela tarde
chegada a Mainz. Sugerimos excursão opcional a
Mainz e ao Museu de Gutenberg. Capital da
Renania-Palatinado, Mainz foi fundada há dois mil
anos pelos romanos. Nos séculos XVII e XVIII, os
melhores arquitetos e escultores deram forma à
cidade, com seus palácios e igrejas. Poderemos
admirar as bonitas casas históricas restauradas.
Visitaremos o museu de Gutenberg que foi quem
criou as letras de metal, viabilizando a imprensa.
Museu dedicado a ele é considerado o mais
importante do mundo quando o assunto é a história
da tipografia. Veremos muitas peças históricas. A
mais impressionante entre essas peças, é a Bíblia,

na qual couberam pela primeira vez, 42 linhas em
uma só pagina. É o livro impresso mais antigo do
mundo. Pensão completa a bordo.

07º DIA (28/07) ESTRASBURGO
Após o café da manhã, sugerimos excursão opcional
de Estrasburgo. A linda cidade é a capital da região
da Alsácia e desde 1998 sedia o Tribunal Europeu
dos Direitos Humanos. Possui uma rica história e
maravilhosa arquitetura, seu centro antigo é
patrimônio mundial da UNESCO desde 1988. Vale
destacar a visita à imponente Catedral de Notre
Dame e o bairro Petit France. Após a visita, retorno
ao navio para almoço. Pensão completa a bordo.
08º DIA (29/07) BREISACH – COLMAR – BASEL
Após o café da manhã, sugerimos excursão opcional
a Colmar. Colmar é uma pitoresca cidade,
considerada uma das mais bonitas da França. É a
terceira maior cidade da região da Alsácia, depois
de Mulhouse e Estrasburgo, com seus canais
floridos, Colmar é chamada de “La Petit Venise”,
lembrando a famosa cidade italiana de Veneza.
Retorno ao barco para almoço.

09º DIA (30/07) BASEL – CATARATAS DO RIO RENO
– BASEL
Após o café da manhã, sugerimos excursão opcional
das cataratas do Reno, que se encontram entre as
belezas naturais da Suíça mais espetaculares para
se visitar. Descobriremos o castelo de Laufen, onde
se poderá viver a experiência de ver as cataratas do
Reno mais de perto. Subiremos em uma plataforma
para termos uma vista impressionante das aguas
que caem das cataratas. Retorno a Basel. Pensão
completa a bordo.

10º DIA (31/07) BASEL – ZURICH
Após o café da manhã, desembarque e saída para
Zurich, onde faremos um passeio panorâmico com
destaque para Bhanhofstrasse, a Universidade,
Igreja de Fraumunster, os bairros residenciais e o
famoso lago de Zurique. Após a visita, traslado ao
aeroporto e embarque com destino ao Brasil.
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagens aéreas internacionais em classe
econômica (consulte para classes superiores);
 Cruzeiro de 08 noites pelo Vale Encantado do
Rio Reno com todas as refeições incluídas no
magnífico navio MS DOUCE FRANCE II, com
bebidas incluídas durante as refeições em Deck
Standard;
 City Tour em Amsterdam;
 City Tour panorâmico em Zurich;
 Todos os traslados privativos;
 Acompanhamento de Guias Profissionais
Brasileiros durante o cruzeiro;
 Carregadores de malas nos portos;
 Seguro de viagem com cobertura de 30.000
euros. (Consulte coberturas superiores);
 Seguro de cancelamento de até 3.000 dólares;



Kit de viagem Transmundi.

VALORES DO PACOTE:
Em cabine DBL Deck Standard

€ 3.495

Em cabine SGL Deck Standard

€ 5.295

Adicionais
Suplemento Deck Superior
€ 368
Pacote de excursões
€ 556
Taxas
Embarque e segurança
€ 120
Taxas Portuárias
€ 96
Imposto de renda retido na fonte
3,9 %
Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, e deverão ser convertidos
em Reais ao câmbio do dia do fechamento do
pacote. O preço é exclusivo para venda em grupo,
com mínimo de 11 passageiros pagantes. Em não
atingindo o numero mínimo de passageiros, o
preço será recalculado em valores de reserva
individual.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• 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 Imposto de renda retido na fonte é calculado
sobre o valor total da venda e deverá ser pago na
entrada junto com as taxas.
• O itinerário do cruzeiro poderá sofrer alteração
sem diminuição no número de noites a bordo.
FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 11 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% a 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 € 695 + taxas,
e saldo em 10 parcelas de € 280
(com base em acomodação dupla).

CRUZEIRO:
NECESSÁRIO:
 Passaporte com validade mínima de 6 meses a
partir do término da viagem.
 Contrato da Transmundi preenchido e assinado.
 Cópia do passaporte.

MS DOUCE FRANCE

OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

