HOLANDA & BÉLGICA – ESTAÇÃO DAS TULIPAS
EMBARQUE: 06 de abril de 2014 – 13 dias
Descubra a beleza e a história dos canais holandeses e belgas na primavera, quando o país inteiro está repleto
de flores. Admire os famosos moinhos de vento e o visual deslumbrante dos campos de tulipas, brilhantes e
coloridos, cobrindo toda a paisagem. Será uma experiência fantástica, a bordo do novíssimo AMAPRIMA
WATERS, fazendo cruzeiro cênico pelos lendários canais de Amsterdã, provando deliciosos queijos locais feitos
na cidade de Edam e explorando as ruas de pedras de cidades medievais como Antuérpia, Ghent e Brugges. A
bordo, todos os passeios estão incluídos, bem como todas as refeições e bebidas durante almoço e jantar.

Diferenciais de um cruzeiro fluvial:
 Desembarque no centro de cada cidade;
 Contemplação das belas paisagens às margens do rio durante toda a viagem;
 Refeições excelentes incluindo vinhos, cervejas e refrigerantes no almoço e no jantar;
 Passeios enriquecedores incluídos, com guias experientes e fones de ouvido individuais;
 Sistema info-entretenimento de última geração, com acesso grátis e direto à internet;
 Destaques especiais, incluindo palestras, jantares temáticos, demonstrações culinárias, performances
musicais a bordo e música de piano ao vivo todas as tardes e noites.

Roteiro dia-a-dia a bordo do novíssimo AMAPRIMA
1°dia – 6 de abril – BRASIL/AMSTERDÃ
Apresentação no aeroporto Afonso Pena para embarque com destino à Amsterdã, na Holanda.
Com um grupo mínimo de 20 passageiros, a viagem terá o acompanhamento de guia desde Curitiba.
2°dia – 7 de abril – AMSTERDÃ
Desembarque em Amsterdã pela manhã, recepção e traslado ao hotel. Bem-vindo à Amsterdã, uma cidade
moderna, com mais de 700 anos de história rica e fascinante. Explore sua arquitetura original e elegante,
cafés e mercados. Dia livre.
3°dia – 8de abril – AMSTERDÃ/EMBARQUE NAVIO
Pela manhã faremos um passeio guiado caminhando pelos principais atrativos desta bela e charmosa
cidade. Em seguida, traslado ao porto para embarque no novíssimo cruzeiro fluvial AMAWATERS. Tarde
livre. Esta noite, você conhecerá seus companheiros de viagem a bordo no Jantar de Boas Vindas. Jantar a
bordo incluído.
4° dia – 9 de abril – AMSTERDÃ/VOLENDAM/EDAM
Pela manhã, desfrute de um passeio panorâmico pelo porto histórico e canais de Amsterdã. Entre as belas
paisagens, estão as casas barcos, os moinhos de vento e outros monumentos emblemáticos. Retorno ao
navio para o almoço, enquanto você navega pela Ljsselmeer para Volendam. Continuaremos de ônibus
para Edam, uma cidade pitoresca com um rico passado histórico, onde faremos um passeio a pé no qual
poderemos contemplar belas casas, canais, pontes e igrejas do Velho trimestre, incluindo uma das maiores
na Holanda, a GroteKerk (Igreja Grande). Café da manhã, almoço e jantar.
5° dia – 10 de abril – ARHHEM/NIJMEGEN
Chegaremos à bela Arnhem esta manhã. Aqui veremos a Ponte Batalha de Arnhem, que ficou famosa pelo
clássico filme "Uma Ponte Longe Demais". Você também vai visitar o Museu Airborne e aprender mais
sobre a Batalha de Arnhem, uma das maiores campanhas da II Guerra Mundial. Mais tarde, continuamos
nosso passeio pela impressionante residência real na Holanda, Het Loo Palace, com quartos luxuosamente
mobilados e jardins meticulosamente esculpidos. Após o passeio, retorno ao navio para o almoço e
cruzeiro para Nijmegen, para um city tour. Café da manhã, almoço e jantar.
6° dia – 11 de abril – ANTUÉRPIA/BERLICA
Nesta manhã faremos um passeio caminhando por Antuérpia, para ver seu Castelo, o mercado Grote, a
Fonte de Brabo e a arquitetura soberba da cidade. Você também vai visitar a catedral de Antuérpia, que
abriga duas das mais importantes obras de Rubens, A Elevação da Cruz e A Descida da Cruz. A tarde é livre
para explorar Antuérpia à sua maneira. Depois do jantar, o navio parte para Ghent. Café da manhã, almoço
e jantar.
7° dia – 12 de abril – GHENT
Durante a manhã desfrute das belas paisagens. Logo após o almoço, iniciamos nosso city-tour, incluindo o
Campanário Hall, o Koornlei, o Graslei e o Castelo dos Condes. À tarde, sugerimos uma excursão opcional
para Bruges, uma das mais bem preservadas cidades medievais da Europa, reconhecida como Patrimônio
Mundial pela UNESCO. No início desta noite, cruzeiro pela região holandesa de Zeeland, lar de um dos
projetos de engenharia mais complexos do mundo – as obras da Delta – que levou mais de 30 anos para
ser concluído. Café da manhã, almoço e jantar.
8° dia – 13 de abril – WILLEMSTAD/PAÍSES BAIXOS/KINDERDIJK/DORDRECHT
Esta manhã, faremos uma parada na encantadora Willemstad, com mais de 400 anos. Ali faremos um
passeio a pé e assistiremos a um recital de órgão privado na mais antiga igreja protestante da Holanda. Na

parte da tarde, você vai visitar Kinderdijk – Patrimônio Mundial da UNESCO. Esta é uma linda vila,
conhecida por ter maior concentração de moinhos de vento do país, todos datando de 1500. Hoje à noite,
desfrute da performance musical a bordo. Nosso cruzeiro segue para Schoonhoven, onde vamos atracar
durante a noite. Café da manhã, almoço e jantar.
9° dia – 14 de abril – UTRECHT/KEUKENHOF/AMSTERDÃ
Pela manhã, visita à espetacular exibição de milhões de tulipas com flores durante a sua para o famoso
Acre Keukenhof Gardens. Retornaremos ao navio e passaremos o resto do dia desfrutando de suas opções
de lazer. Atracaremos em Amsterdã à noite. Café da manhã, almoço e jantar.
10° dia – 15 de abril – DESEMBARQUE/AMSTERDÃ/BERLIM
Desembarque do navio pela manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Berlim.Chegada,
recepção e traslado ao hotel. Final da tarde livre.
11° dia – 16 de abril – BERLIM
Pela manhã faremos um breve tour panorâmico para conhecer ou relembrar os principais atrativos, como
o Portão de Brandeburger, a Praça Paris, o Reichstag, o Tiergarten, a Coluna da Vitória, o Memorial aos
Judeus Assassinados da Europa, o antigo bairro judeu e agora bairro Art, Potsdamer Platz, o Palácio de
Charlottenburg, Alexanderplatz e, claro, a Ilha dos Museus – tombada Patrimônio Mundial da Humanidade
em 1999 pela UNESCO.Localizada no rio Spree, a ilha abriga cinco museus renomados mundialmente. Após
o almoço, visita ao Pergamon Museu – o mais famoso e mais visitado de Berlim, recebendo quase um
milhão de visitantes por ano. É também o mais novo da Ilha dos Museus, tendo sido construído entre 1910
e 1930. O Pergamon abriga uma coleção magnífica com destaque para as esculturas da antiguidade
exibidas em tamanho original como o Altar de Pérgamo – a entrada de um templo da antiguidade grega,
com suas escadarias, colunas e esculturas.
12° dia – 17 de abril – BERLIM
Dia livre para explorar Berlim à sua maneira, seja visitando o Jardim Botânico ou fazendo compras.
13° dia – 18 de abril – BERLIM /BRASIL
Em horário programado, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil. Para os passageiros
que optarem por voar KLM, o voo de retorno será diurno.
BERLIM
A capital alemã, cativa pela sua variedade fora do comum de atrações turísticas, é caracterizada pelo
contraste entre edifícios históricos e arquitetura contemporânea, entre tradição e modernidade.
Berlim é a cidade das artes, dos artistas e dos museus. Mais de 170 destes – incluindo a mundialmente
conhecida Ilha dos Museus – guardam inestimáveis tesouros. Orquestras de peso – como a
internacionalmente aclamada Filarmônica de Berlim – e os três grandes teatros de ópera, com suas
magníficas encenações de ópera e balé, fazem deste encantador destino o Eldorado para amantes da
música clássica de todo o mundo.

AÉREO
Cia aérea: KLM
Tarifa por pessoa
Rota: Curitiba/São Paulo/Amsterdã/Berlim/Amsterdã/São Paulo/Curitiba
- Ida em voo noturno e volta em voo diurno.
Classe econômica – a partir de USD 1.384,00+ taxas de embarque
- Tarifa aérea sujeita a alterações em prévio aviso.
MARÍTIMO E TERRESTRE
Nosso preço inclui:
 01 noite em Amsterdã com café da manhã buffet;
 07 noites a bordo do Cruzeiro fluvial AMAWATERS – café da manhã, almoço e jantar e bebidas durante as
refeições a bordo;
 Passeios diários no desembarque do navio;
 03 noites em Berlim com café da manhã buffet;
 Traslado aeroporto/hotel/aeroporto
 Passeio guiado de um dia inteiro em Berlim – ênfase na ilha Museu;
*O idioma oficial a bordo e nos passeios é o inglês. Confirmando o total de 20 passageiros, o grupo terá os
passeios guiados no idioma espanhol. Acompanhamento com guia desde Curitiba com mínino de 20 passageiros.
O barco possui três decks (pisos) nesta ordem:
 VIOLIN DECK – alto; CELLO DECK – intermediário e PIANO DECK – baixo
CABINES LIMITADAS – SINALUSD 1600.00 por pessoa
CABINE
Preço por pessoa, cabine dupla
CATEGORIA D – Janela fixa
USD 5.480,00
Deck Piano
CATEGORIA C – Sacada francesa
USD 5.880,00
Deck Violin ou Cello
CATEGORIA BB – Varanda
USD 6.320,00
Deck Cello
CATEGORIA BA – Varanda
USD 6.580,00
Deck Violin
CATEGORIA AA – Varanda
USD 6.895,00
Deck Violin
CATEGORIA SUITE – Varanda
USD7.420,00
Deck Violin
TAXAS PORTUÁRIAS
USD 165,00
ACRÉSCIMO SINGLE:Categoria D
USD 2.480,00
Forma de pagamento: Entrada à vista e saldo via depósitos programados.
Consulte câmbio na data do depósito.
NÃO INCLUÍDO:
 Gorjetas a bordo (média USD 10,00 por dia por pessoa)
 Despesas extras não mencionadas como incluídas.
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Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1059
Estacionamento próprio.
FONE:(41) 3018-2312

