BÉLGICA, HOLANDA E CRUZEIRO PELO RIO RENO
21 DE ABRIL, 2019
• Uma viagem completíssima, com todas as visitas incluídas.
• Cruzeiro de 7 noites pelo Rio Reno à bordo do M/S Crucebelle com passeios guiados por
Heidelberg, Estrasburgo, Worms, Rudesheim, Koblenz e Colônia.
• Holanda encantadora, com visita de Amsterdam e passeio ao Parque de Keukenhof, com
centenas de variedades de tulipas em flor. Inesquecível!
• 2 noites na Bélgica, incluindo a capital Bruxelas e passeio à encantadora Brugges.
• Na Alemanha, pernoite e visita guiada de Frankfurt, um dos principais centros culturais e
econômicos da Europa, e passeio pela histórica Mainz.
21 de abril de 2019 - (Domingo)
BRASIL
Apresentação no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, para embarque em voo com destino a
Frankfurt.
22 de abril de 2019 - (Segunda-feira)
FRANKFURT
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. Recepcão e traslado ao Hotel Steigenberger (ou similar).
Apartamentos disponíveis para ocupação à partir das 15 horas. Caminhada guiada pelo centro
financeiro e de transportes da Alemanha, e maior centro financeiro em toda Europa
continental. Às margens do Rio Meno, a cidade reúne arquitetura antiga e moderna,
restaurantes, bares e atrações culturais em suas agitadas ruas.
23 de abril de 2019 - (Terça-feira)
FRANKFURT - MAINZ
Pela manhã, saída para charmosa Mainz, com 2.000 anos de história e forte herança romana.
Localizada no encontro dos rios Reno e Meno, é cidade natal de Johannes Gutenberg, criador
do processo de impressão com tipos móveis, a tipografia, e por isso considerado o Pai da
Imprensa. Em caminhada guiada por estreitas e tortuosas ruas, passagem pela imponente
Catedral, uma das obras sacras mais importantes da Alemanha, e Museu Gutenberg, que
guarda duas cópias da famosa Bíblia, marcos do início da produção em massa de livros no
Ocidente. Considerada “rainha do vinho” entre as cidades alemãs, Mainz é realmente um
encanto! Em horário a ser determinado, embarque no M/S Crucebelle.
24 de abril de 2019 - (Quarta-feira)
MANHEIM - HEIDELBERG
Desembarque em Manheim e percurso rodoviário até Heidelberg, uma das mais belas cidades
alemãs, situada às margens do Rio Neckar. A principal atração do passeio é a visita guiada do
famoso Castelo da Cidade - incluindo pátio interno, jardins e, é claro, as magníficas salas. Na
sequência, passeio pelo Centro Medieval, com suas praças e ruas idílicas. Retorno ao M/S
Crucebelle.

25 de abril de 2019 - (Quinta-feira)
ESTRASBURGO
Pela manhã, visita guiada da capital da Alsácia. Sede do Tribunal Europeu de Direitos
Humanos, Estrasburgo é absolutamente encantadora, e seu centro histórico é Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Veremos o charmoso bairro de Petit France – com a Barragem
Vauban e charmosos bares, restaurantes e comércio –, a Praça Gutenberg, a imponente
Catedral de Notre Dame de Estrasburgo, 6a mais alta do mundo, e outros pontos de interesse.
Retorno ao M/S Crucebelle para almoço. Tarde livre.
26 de abril de 2019 - (Sexta-feira)
WORMS - RUDESHEIM
Saída pela manhã para visita guiada de Worms. História milenar, berço de lendas e arquitetura
românica de tirar o fôlego são alguns dos motivos para visitar uma das cidades mais antigas da
Alemanha. Teve importante papel durante a Reforma Protestante, quando o alemão Martinho
Lutero foi chamado à cidade para renunciar ou confirmar suas idéias, durante a Dieta Real de
1521. Agora que Worms é principalmente protestante, um grande monumento à Lutero foi
erguido em sua homenagem. Em nosso passeio, veremos a Catedral de São Pedro, do século
XI. Com suas torres e cúpulas, essa construção espetacular é considerada uma das maiores
realizações do estilo Românico. Retorno ao M/S Crucebelle. No fim de tarde, chegada a
Rudesheim, cênica vila cercada por vinhedos. À noite, diversos bares com música ao vivo
transformam a atmosfera da cidade. Aproveite!
27 de abril de 2019 – (Sábado)
RUDESHEIM - KOBLENZ
Pela manhã, visita ao Siegfried’s Mechanical Musical Instrument Museum, com fantástico
acervo de caixas de músicas dos mais variados tamanhos – uma experiência sem igual. Na
sequência, navegação até Koblenz e visita guiada da cidade, idilicamente situada na
confluência dos rios Reno e Mosela. Caminhando pela Cidade Antiga veremos a
Liebfrauenkirche, Basílica de St. Castor, Fonte Schängelbrunnen e Memorial Kaiser Wilhelm.
Retorno ao M/S Crucebelle.
28 de abril de 2019 – (Domingo)
COLÔNIA
Passeio guiado por Colônia, um dos mais importantes portos fluviais alemães. Importante polo
econômico, cultural e administrativo do Oeste do país, é a 4.ª maior cidade alemã. Ao final da
Segunda Guerra Mundial, tendo sofrido incontáveis bombardeios - chegou a ser chamada de ”a
maior pilha de escombros do mundo” – passou por notável trabalho de reconstrução. Admirável!
Tempo livre para desfrutar do fim de tarde à beira do Reno. Os que quiserem enfrentar os 527
degraus até o alto da torre da imponente Catedral – a segunda mais alta na Europa – serão
recompensados com linda vista panorâmica. Navegação noturna.
29 de abril de 2019 - (Segunda-feira)
AMSTERDAM
A tarde, chegada à Amsterdam e caminhada guiada pela cidade, oportunidade para admirar
seus pitorescos parques e canais. A peculiar arquitetura chama a atenção principalmente pelos
telhados, tão íngrimes e agudos que, observados de cima, fazem parecer que toda a cidade
está apontando para o céu. Veremos a Praça Rembrandt, Munttoren – a Torre da Moeda -,
Dam Square, com o Palácio Real, Monumento Nacional e e Catedral Real, e outros pontos de
interesse.

30 de abril de 2019 - (Terça-feira)
AMSTERDAM - KEUKENHOFF
Desembarque pela manhã e saída em percurso rodoviário para visita à Keukenhoff, entre os
maiores jardins de flores do mundo. No Parque, durante algumas semanas a cada ano, 7
milhões de tulipas de 800 diferentes variedades colorem uma área de 32 hectares. Caminhar
por entre tantas flores, de tantas cores diferentes, é uma experiência única na vida. Desfrute!
Retorno à Amsterdam e hospedagem no Hotel NH Barbizon Palace (ou similar). Restante da
tarde livre em uma das cidades mais animadas da Europa.
01 de maio de 2019 - (Quarta-feira)
AMSTERDAM - BRUXELAS
Pela manhã, saída em percuso rodoviário até Bruxelas. Em visita panorâmica da capital belga
veremos o Atomium, futurista prédio construído para a Exposição Universal de 1958, a famosa
estátua do Manneken Pis, a Grand Place - uma das praças mais bonitas do mundo -, e outros
pontos de interesse. Hospedagem no NH Collection Brussels Centre (ou similar). No tempo
livre, não deixe de degustar os famosos Moules Frites acompanhados pelas excepcionais
cervejas belgas.
02 de maio de 2019 - Quinta-feira
BRUXELAS - BRUGGES - BRUXELAS
Pela manhã, saída com destino à encantadora Brugges. Entre outros pontos de interesse
destacam-se o Grote Markt, as torres do imponente bastião de defesa de Belfort, a Studhuis e
a Igreja de Nossa Senhora Vrouwekerk, onde encontra-se a obra Madona e Criança, de
Michelangelo. Ao término da visita guiada, sugerimos embarcar em um passeio de barco pelos
bucólicos canais que recortam a cidade. Também vale a pena visitar um ateliê da finíssima
renda típica da região de Flanders, um trabalho até hoje realizado com a utilização de bilros.
Retorno à Bruxelas.
03 de maio de 2019 – Sexta-feira
BRUXELAS - BRASIL
Em horário a ser determinado, traslado ao aeroporto e embarque em voo com conexão com destino ao
Aeroporto de Guarulhos. Fim de nossos serviços.
PREÇOS PARTE TERRESTRE + FLUVIAL + ÁEREA
POR PAX

CABINE STANDARD
Main/Front Deck

CABINE DELUXE
Middle Deck

EM APTO DUPLO

EUR 3.883,00

EUR 4.183,00

SUP. APTO INDIVIDUAL

EUR 1.206,00

EUR 2.071,00

TAXAS
PORTUÁRIAS

EUR 40,00

AEROPORTUÁRIAS

EUR 130,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto bancário.
Taxas pagas junto da entrada.
PARTE AÉREA INCLUÍDA
- LH 507
(21 ABR)
SÃO PAULO/FRANKFURT
18:15 - 10:45
- LH1017
(03 MAIO)
BRUXELAS/FRANKFURT
18:05 - 19:05
- LH 506
(03 MAIO)
FRANKFURT/ SÃO PAULO
22:05 -04:55
CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALOR DO ACRÉSCIMOS PARA EMBARQUE EM
OUTROS AEROPORTOS.
HOTELARIA
• 1 noite no Hotel Steigenberger (ou similar), em Frankfurt, com café da manhã.
• 7 noites no M/S Crucebelle em sistema de pensão completa
• 1 noite no NH Barbizon Palace Hotel (ou similar), em Amsterdam, com café da manhã.
• 2 noites no NH Collection Brussels Centre (ou similar), em Bruxelas, com café da manhã.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos internacionais (1) São Paulo / Frankfurt e (2) Bruxelas / São Paulo, em classe
econômica.
• Acomodação em apartamento/cabine dupla (ou individual, com acréscimo) com café da
manhã diário;
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante toda a parte terrestre e fluvial da viagem;
• Traslados e tours com guia falando português, espanhol ou inglês conforme programação.
Sempre que necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Durante o Cruzeiro pelo Reno, Sistema de Pensão completa (café, almoço e jantar). E mais:
coquetel de boas vindas, estação de café 24 horas e apresentações do músico de bordo.
• Taxas de entrada mencionadas na programação.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 volume por pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura até 55.000EUR.
Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até 4.000USD (**Esta opção é
facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não adquirir este Seguro – cujas
respectivas coberturas e condições estão expressamente previstas no pacote de viagem. O
cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em adquirir plano com coberturas
diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar previamente sobre a possibilidade e
respectivas condições).
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR:
• Serviço de maleteiro nos aeroportos.
• Programas opcionais sugeridos
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries, doença,
acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
• Gorjetas para Guias e Motoristas.

• Gorjetas para a tripulação do M/S Crucebelle (5 EUR por dia, por pessoa, serão incluídos na
conta final a bordo).
• Taxas consulares para passaporte cujo visto turístico se faz necessário, nem serviço de
despachante. Para este programa, portadores de passaporte brasileiro com validade de seis
meses a contar da data de saída da Bélgica estão dispensados da necessidade dos vistos
turísticos. Para outras nacionalidades e mais informações, por favor, consulte-nos).
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
- Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte Terrestre
- A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos acima
referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela agência
perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

