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Cruzeiro Reno Romântico para Brasileiros 
Grupo de brasileiros com coordenador acompanhando  
desde o Brasil e passeios com guia local em português. 

De Zurique, na Suíça, a Amsterdã, na Holanda  
De 05 a 13 de junho de 2020 - 8 Dias / 7 Noites  
OPÇÃO DE EXTENSÃO A BÉLGICA 
 

 

Dia 1 –05 de Junho – EMBARQUE PARA ZURIQUE, SUÍÇA (VOO OPCIONAL) 
Para os passageiros que desejarem viajar no mesmo voo de o coordenador brasileiro, encontro 
no aeroporto de Guarulhos e embarque em voo rumo a Zurique, na Suíça, voando com British 
Airways. VOO OPCIONAL, NÃO INCLUÍDO NO PREÇO. CONSULTE VALORES E OFERTAS A 
PARTIDE USD 999 
 

Dia 2 – 06 de Junho – ZURIQUE, SUÍÇA – 
TRANSFERÊNCIA PARA BASILEIA (EMBARQUE)   
Bem-vindo a Basileia. Seu Suite Ship® Vista está 
pronto para o embarque. 
 
Voos devem chegar a Zurique até 15h00. 
Passageiros devem estar a bordo até as 17h. 
Desfrute do jantar e explore o navio nesta 
primeira noite a bordo.   
 
NAVEGAÇÃO A NOITE ATÉ BREISACH 
(Jantar) 
  

 
DIA 3 – 07 de Junho - BREISACH, ALEMANHA. EXCURSÃO A FLORESTA NEGRA 
História, Arte e a Linda Floresta Negra 
 
 
PASSEIO INCLUÍDO (opção 1, em português) Junte-se a um passeio de um dia inteiro até a 
mágica Floresta Negra para apreciar o museu a céu aberto Vogtsbauernhof. Visite um 
autêntico moinho e veja uma demonstração da típica fabricação e manteiga da Bavária.  OU 
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PASSEIO INCLUÍDO (opção 2) - Visite Badische Winzerkeller, o maior produtor de vinhos 
alemão. Descubra Baden, a região vinícola mais ao sul da Alemanha, convenientemente 
situada entre as montanhas da Floresta Negra e o rio Reno. Aprenda sobre o processo de 
vinificação local e aprecie uma degustação de vinhos.  
 
PASSEIO OPCIONAL - Você também pode escolher um passeio guiado opcional até o charmoso 
vilarejo de Colmar, pela manhã. Veja as casas de madeira medievais e os edifícios do início da 
Renascença. 
 
NAVEGAÇÃO A NOITE ATÉ ESTRASBURGO 
(Café, Almoço, Jantar) 
 
  
DIA 4 – 08 de Junho - ESTRASBURGO, FRANÇA 
Gigantes góticos, maravilhas militares e vintage de varietais 
 
PASSEIO INCLUÍDO (em português) -   Participe de um passeio guiado pela cidade, incluindo a 
catedral da cidade, gótica e cheia de vitrais, com seus cultuados e antigos murais, o relógio 
astronômico e o encantador bairro de La Petite France (A Pequena França). 
  
PASSEIOS OPCIONAIS - Você pode escolher participar de um passeio opcional à maravilhosa 
área vinícola da Alsácia, ou à histórica Linha Maginot – uma impressionante instalação 
defensiva de antes da Segunda Guerra, planejada para defender a fronteira leste da França.  
 
Alternativamente, aprecie uma tarde livre em Estrasburgo, quando poderá experimentar a 
cozinha local na Praça Kleber, ou visitar um dos muitos museus da cidade.  
 
NAVEGAÇÃO A NOITE A LUDWIGSHAFEN 
(Café, Almoço, Jantar) 
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DIA 5 – 09 de Junho - LUDWIGSHAFEN, ALEMANHA. EXCURSÃO A HEIDELBERG 
Muros do castelo e o maior barril de vinho do mundo  
 
PASSEIO INCLUÍDO (opção 1, em português) - Faça um passeio guiado ao castelo de 
Heidelberg para ver as ruinas deste magnífico tesouro renascentista que se ergue sobre a 
cidade. Veja também o famoso ‘Grande Barril’, o maior barril de vinho do mundo, OU:  
 
PASSEIO INCLUÍDO (opção 2) - Junte-se a um Guia de Aventuras Avalon para uma caminhada 
pela Trilha do Filósofo, que leva a uma impressionante vista da cidade.   
Alternativamente, você pode ficar no navio e desfrutar de uma breve navegação até Mainz. 
 
MAINZ 
Virando as páginas da História 
 
PASSEIO INCLUÍDO (em português) -  Participe de um passeio guiado incluindo uma visita ao 
Museu Gutemberg para ver a cativante história da invenção da imprensa. Pela noite, show ao 
vivo a bordo. 
 
ATRACADO EM MAINZ NESTA NOITE 
(Café, Almoço, Jantar) 
  
DIA 6 – 10 de Junho - RÜDESHEIM—GARGANTA DO RENO 
Coma, beba e seja feliz na terra do vinho  
 
PASSEIO INCLUÍDO (opção 1, em português) - Passeio guiado com visita ao incrível Museu 
Siegfried das Máquinas Musicais, para uma experiência única OU:  
 
PASSEIO INCLUÍDO (opção 2) - Faça uma trilha com guia através dos vinhedos.  
 
Relaxe no Sky Deck esta tarde, enquanto navegamos pela Garganta do Reno até Koblenz. 
Passagem pela lendária rocha de Lorelei – onde uma mitológica sereia cantava para atrair 
marinheiros incautos.  
 
KOBLENZ 
Viaje através de 2.000 anos de história monumental  
Desfrute de tempo livre em Koblenz antes de uma noite relaxante a bordo, com jantar e 
entretenimento ao vivo. 
 
ATRACADO EM KOBLENZ NESTA NOITE 
(Café, Almoço, Jantar) 
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DIA 7 – 11 de Junho - COLÔNIA 
Prost! Celebre A capital da Renânia! 
  
PASSEIO INCLUÍDO (opção 1, em português) - Faça um passeio guiado por Colônia—com sua 
catedral de torres gêmeas OU: 
 
PASSEIO INCLUÍDO (opção 2) Escolha um passeio guiado por Colônia com foco nos mais 
importantes locais da herança judaica.  
 
Não perca a chance de, no seu tempo livre, experimentar uma caneca da cerveja pale lager 
Kölsch — produzida na cidade há mais de 100 anos! 
 
NAVEGAÇÃO PELA TARDE / NOITE ATÉ AMSTERDÃ 
(Café, Almoço, Jantar) 
  
DIA 8 – 12 de Junho - AMSTERDÃ, HOLANDA 
Colorida Amsterdã—com Canais, Casas Tortas e Cozinha da Era de Ouro  
 
PASSEIO INCLUÍDO (em português) -  Explore os icônicos canais de Amsterdã em um cruzeiro 
guiado que passa pelas mais belas casas da “Era de Ouro”. 
 
PASSEIOS OPCIONAIS - Passeio opcional para Zaanse Schans para ver moinhos de vento históricos 
e charmosas casas holandesas.  Outra opção é fazer um passeio de bicicleta descobrindo os campos 
da Holanda. 
 
Reserve algum tempo para explorar as coloridas ruas de Amsterdã com suas casas no canal, lojas e 
galerias. 
 
ATRACADO EM AMSTERDÃ NESTA NOITE 
(Café, Almoço, Jantar) 
 
DIA 9 – 13 de Junho - AMSTERDÃ, HOLANDA 
O cruzeiro termina esta manhã, após o café. Transfer para o aeroporto de Amsterdã, para 
quem retorna, ou continuação para a extensão à Bélgica. 
(Café)  
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Seu Navio 
Seu navio será o Avalon Vista, inaugurado em 2012. 
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As Cabines 
a Categoria Premium (P), no deck superior, e a categoria A, no deck intermediário, 
têm 20m² e são como esta: 

 

     
As cabines na categoria D, deck inferior,  são como esta: 
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Inclusões e Exclusões 

Nosso serviços incluem 
 

• GRUPO DE BRASILEIROS – traga novos amigos na bagagem! 
• ASSISTÊNCIA DURANTE TODA A VIAGEM  - Coordenador brasileiro desde o 

embarque em São Paulo  
• SEGURO CANCELAMENTO – Se precisar cancelar sua viagem, devolvemos 100% 

do que pagou. 
• Transfer de chegada do aeroporto de Zurique até o navio 
• Cruzeiro de 07 noites de Basileia a Amsterdã a bordo do NAVIO AVALON VISTA, 

em cabine externa na categoria escolhida 
• Todas as refeições a bordo – café da manhã, almoço e jantar – com bebidas 

incluídas, inclusive cervejas e vinhos 
• Passeios em terra durante o cruzeiro, conforme descrito no roteiro, com guia 

em português 
• Transfer do navio para o aeroporto de Amsterdã 
• Taxas de embarque, porto e de serviço, todas as gorjetas 
• IRRF / IOF 

 
Nosso serviços não incluem  
 

• Passagem aérea (consulte opções) 
• Passeios opcionais 
• Alimentação e bebidas além das especificadas acima 
• Despesas de caráter pessoal como lavanderia, compras etc 
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Preços – Cruzeiro completo 
Oferta válida até 31 DE OUTUBRO de 2019. 
 
Valor POR PESSOA em cabine com ocupação DUPLA  

Cabine D  

 
Deck Inferior – 16m² 
Janela Reduzida 
 
Entrada R$ 3.910 + 

9x R$1.899 
ou à vista com 5% OFF 

R$ 19.950 
 

Cabine A  

 
Deck Intermediário - 20m²  
 Janela Panorâmica 
 
Entrada R$ 4.899 + 

9x R$2.400 
ou à vista com 5% OFF 

R$ 25.174 

Cab. Premium 

 
Deck Superior - 20m² 
Janela Panorâmica 
 
Entrada R$ 4.995 + 

9x R$2.445 
ou à vista com 5% OFF 

R$ 26.650 

 

Extensão a Bélgica 
De Amsterdã, na Holanda, a Bruxelas, na Bélgica 
De 13 a 17 de junho de 2020 
5 Dias / 4 Noites – Serviços privativos em português 
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DIA 1 – 13 de Junho - AMSTERDÃ (DESEMBARQUE DO CRUZEIRO) – BRUGES, BÉLGICA 
Após o café, desembarque e encontro com seu guia privativo. Transferência para a cidade de 
Brugges, na Bélgica, com chegada prevista no início da tarde. Acomodação no hotel e passeio 
guiado pela cidade, vendo o Grote Market e o campanário, entre outras construções.  
(Café) 
 
DIA 2 – 14 de Junho - BRUGES 
Pela manhã, passeio pelos canais da cidade para ver a bela Bruges por um outro ponto de vista.  
Tarde livre para aproveitar a cidade – talvez experimentar um dos famosos waffles, ou uma cerveja 
local?  (Café) 
 
DIA 3 – 15 de Junho – BRUXELAS 
Chegada a Bruxelas e acomodação no hotel. Pela tarde, passeio guiado em Bruxelas, a capital 
belga. Lá, seu guia mostrará as principais atrações da cidade, como a Grand Place (Grande Praça) e 
a famosa estátua do Manekeen Pis, o menino que faz xixi. No final da tarde, parada para uma 
degustação de chocolates belgas. (Café) 
 
DIA 4 – 16 de Junho – BRUXELAS 
Dia livre para explorar mais a cidade. Seu guia pode dar várias sugestões e ajudá-los no 
deslocamento. Há vários museus e monumentos na cidade, ou experiências exclusivas como 
degustação de cervejas belgas. (Café) 
 
DIA 5 – 17 de Junho – BRUXELAS 
Em horário conveniente, seu guia os levará ao aeroporto para o voo de volta ao Brasil. (Café) 

 
Seus Hotéis Previstos 

Em Bruges, Hotel  Navarra **** 
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Em Bruxelas, Hotel  The Augustin  **** 

 
 
Inclusões e Exclusões 

Nosso serviços incluem 
 

• Extensão de 4 noites com guia privativo falando português 
• 2 noites de hotel em Bruges com café da manhã 
• 2 noites de hotel em Bruxelas com café da manhã 
• Passeios guiados em Bruges e Bruxelas, conforme descrito no roteiro 
• Transfer para o aeroporto de Bruxelas 
• Taxas de serviço, todas as gorjetas 
• IRRF / IOF 

 
Nosso serviços não incluem 
 

• Passeios opcionais 
• Alimentação e bebidas além das especificadas acima 
• Despesas de caráter pessoal como lavanderia, compras etc 
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Preços – Cruzeiro completo + Extensão a Bélgica 
Oferta válida até 31 DE OUTUBRO de 2019. 
 
Valor POR PESSOA em cabine com ocupação DUPLA  

Cabine D + Extensão 

 
Deck Inferior – 16m² 
Janela Reduzida 
+ Extensão Bélgica 
 
Entrada R$ 5.392 + 

9x R$2.624 
ou à vista com 5% OFF 

R$ 27.557 
 

Cabine A + Extensão 

 
Deck Intermediário - 20m²  
Janela Panorâmica  
+ Extensão Bélgica 
 
Entrada R$ 6.381 + 

9x R$3.125 
ou à vista com 5% OFF 

R$ 32.780 

Cabine P + Extensão 

 
Deck Superior - 20m² 
Janela Panorâmica 
+ Extensão Bélgica 
 
Entrada R$ 6.477 + 

9x R$3.170 
ou à vista com 5% OFF 

R$ 33.256 

 
Aéreo 
 
Voe no mesmo voo que o coordenador brasileiro, com assistência em todo 
o percurso. Consulte valores a partir de  

US$ 999 
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