Leste Europeu, Rota Romântica
& Cruzeiro Fluvial Rio Danúbio
Cidade:

Nº de Noites

Cruzeiro Fluvial Avalon Impression (Novíssimo)
embarque: 25 de agosto de 2015 | 15 dias

Período

Budapeste , Hungria

2

26 a 28/ago

NAVEGANDO PELO DANÚBIO.
Visitando a Austria (Viena, Dürnstein
e Melk) e a Alemanha (Passau,
Regensburg e Nuremberg)

7

28 a 04/set

Praga, República Tcheca

3

04 a 07/set

Diferenciais de um cruzeiro ﬂuvial:
Cruzeiro ﬂuvial para 160 passageiros
Navio novíssimo (inauguração em 2015);
Café da manhã, almoço e jantar a bordo;
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.

1°dia - 25 de agosto, terça-feira

4°dia - 28 de agosto, sexta-feira

CURITIBA/SÃO PAULO/LISBOA

BUDAPESTE – EMBARQUE NO AVALON IMPRESSION

Apresentação no Aeroporto Internacional Afonso Pena para encontro com

Em horário programado, traslado ao porto para embarque no cruzeiro ﬂuvial Avalon

o guia Alliance Travel e embarque com destino a Lisboa. Conexão em São

Impression. Tarde livre. Esta noite, você conhecerá seus companheiros de viagem a bordo, no

Paulo. Indispensável o passaporte válido (seis meses na data do embarque).

Jantar de Boas Vindas.

2°dia - 26 de agosto, quarta-feira

5º dia - 29 de agosto, sábado

LISBOA/BUDAPESTE

BUDAPESTE – VIENA

Desembarque em Lisboa pela manhã e conexão para Budapeste, na Hungria.

Aproveite um dia de relaxamento a bordo e se impressione com a belíssima paisagem nas duas

Recepção e traslado ao hotel. Bem-vindo à Budapeste, situada às margens do

margens do Danúbio. A Hungria está à esquerda da direção do cruzeiro e a Eslováquia, à direita. Os dois

Danúbio, que divide a cidade em duas partes: a oeste os morros de Buda e a leste

países compartilham o Danúbio, em um trecho de 93 quilômetros, com a fronteira no meio do rio. Esta

a planície de Pest. Hospedagem por duas noites com café da manhã. À noite, o

tarde, chegada em Viena, capital da Áustria. Conhecida como “Cidade da Música”, ela inspirou o gênio

grupo será recebido para um jantar de recepção em um restaurante local típico.

criativo de Mozart, Beethoven, e Strauss. Um concerto opcional está disponível durante a sua estadia.

3º dia - 27 de agosto, quinta-feira

6º dia - 30 de agosto, domingo

BUDAPESTE

VIENA

De manhã, faremos um city tour passando pelo histórico Castelo de Buda,

Às margens do Danúbio azul, o antigo centro do poderoso Império Habsburgo, a capital

onde poderemos desfrutar de uma esplêndida vista sobre as cidades

mágica da Áustria possui uma arquitetura dourada. A cidade é o lar do luxuoso complexo do

gêmeas de Buda e Pest. O passeio também inclui Bastião dos Pescadores,

Palácio Imperial de Hourg, com o seu Coral dos Meninos de Viena e os deslumbrantes

o Palácio Real, a Basílica de Santo Estevão, a Praça dos Heróis e muito mais.

garanhões Lipizzaner; da neorrenascentista Ópera de Viena e a imponente Catedral de Santo

Tarde livre para explorar a cidade à sua maneira.

Estevão. Estas e outras inúmeras atrações serão mostradas durante o seu passeio guiado.

7º dia - 31 de agosto, segunda-feira

10º dia - 3 de setembro, quinta-feira

DURNSTEIN – MELK

NUREMBERG

Dürnstein, conhecida por um magníﬁco edifício barroco – a igreja Stiskirche,

Hoje, aprecie uma relaxante manhã de navegação e, antes do almoço, assista a uma fascinante

com sua fachada azul construída nos anos 1700 –, está situada no centro da

palestra a bordo sobre esta maravilha da engenharia que é o canal Meno-Danúbio. Chegada a

região vinícola de Wachau. As ruas principais dessa pequena cidade (de

Nuremberg, cidade no coração da Rota Romântica, no início da tarde. Apesar de 90% do centro

população inferior a mil pessoas) são repletas de residências do século 16 e

histórico de Nuremberg terem sofrido danos consideráveis na Segunda Guerra, muito da sua

charmosas ruas de paralelepípedo. Esta manhã, seu guia local o levará a um

antiga glória foi restaurado, tal como era quando considerada a capital não-oﬁcial do Sacro

passeio guiado a pé, e contará a história do rei inglês Ricardo Coração de Leão,

Império Romano. Escolha entre um passeio guiado para se maravilhar com as fortiﬁcações

que foi prisioneiro no castelo cujas ruínas se erguem acima da cidade. Durante

medievais de mais de mil anos, extraordinárias igrejas góticas e o Kaiserburg (Castelo Imperial),

o almoço, navegue pelo pitoresco vale de Wachau e chegue a Melk no começo

ou se junte ao passeio pelos campos de desﬁles de Nuremberg! Reserve um tempo para fazer um

da tarde. Aqui, aprecie um passeio guiado pela Abadia Beneditina do século

pedido na linda fonte da Hauptmarkt (praça principal), erguida por volta de 1385 e que, segundo

11, um dos maiores monastérios da Europa. A abadia é o lar de uma biblioteca

a tradição, aqueles que derem três voltas em torno do seu anel terão seus desejos realizados!

com mais de 80 mil livros impressos e dois mil manuscritos. Você será cativado
pelo esplendor da igreja com seus afrescos no teto, formidável altar, estátuas

11º dia - 4 de setembro, sexta-feira

de mármore, e uma cúpula de 63 metros de altura. A partir do terraço da

DESEMBARQUE EM NUREMBERG
ROTHENBURG OB DETAUBER – PRAGA

abadia, a vista do Danúbio e seus arredores é de tirar o fôlego! Esta tarde você
poderá ainda apreciar um pouco dos famosos vinhos do Vale do Wachau.

Após o café da manhã, desembarque em Nuremberg. Saída com destino a Rothenburg ob der Tauber
(1h), uma das cidades mais antigas e belas da "Rota Romântica", localizada no curso sinuoso do Rio
Tauber. Almoçaremos em um delicioso restaurante típico. Cercada por muralhas e com sua atmosfe-

8º dia - 1º de setembro, terça-feira

ra medieval, veremos a St Jakobs Kirche e a Franziskaner Kirche, com seus tesouros históricos!

PASSAU

Continuação da viagem até Praga, na República Tcheca (4h). Chegada, recepção e hospedagem.

Hoje, você pode escolher entre diversas excursões opcionais de dia
inteiro: para Salzburgo, visitando paisagens do ﬁlme A Noviça Rebelde; o
tour “Áustria Romântica”; ou para Český Krumlov, na República Tcheca,
Patrimônio Mundial da Humanidade, pela Unesco. Outra opção é ﬁcar no
navio e relaxar enquanto você navega para Passau, localizada no ponto
onde o Inn, o Ilz e o Danúbio se encontram. Passau é um labirinto de ruas
estreitas de paralelepípedos, com lindas casas burguesas. A Catedral de
Santo Estevão, uma obra de arte da arquitetura barroca italiana, é o lar de
um dos maiores órgãos de igreja do mundo, com 17.774 tubos. Visite
também os principais pontos da cidade durante o passeio guiado a pé.

12º dia - 5 de setembro, sábado

PRAGA
Pela manhã, faremos um passeio guiado caminhando pela capital Tcheca; passaremos pela
cidade velha e veremos a Praça do Relógio Astronômico, a prefeitura, a Igreja Nossa Senhora
de Tyn, a Igreja de São Nicolau, o Josefov , o mais antigo bairro judeu da Europa, o Teatro
Nacional e a Torre de Pólvora. À tarde, visitaremos a Catedral de São Vito, o bairro de Hradcany,
a pequena Praga e a Igreja de Nossa Senhora da Vitória. À noite, vale a pena assistir ao incrível
espetáculo de pantomima e efeitos especiais originários da cultura tcheca no Teatro Negro.

13º dia - 6 de setembro, domingo

PRAGA
9º dia - 2 de setembro, quarta-feira

REGENSBURG
Remontando ao tempo dos Celtas, por volta de 500 a.C, Regensburg é uma
das cidades medievais alemãs mais bem preservadas. Fundada durante o
Sacro Império Romano e única cidade alemã não bombardeada na Segunda
Guerra, tem pelo menos 1.300 edifícios de interesse histórico. Os destaques
da arquitetura durante seu passeio guiado a pé incluem a Altes Rathaus
(antiga prefeitura), construída no século 13, e a Porta Pretoria. Após o tour,
deleite-se com um lanche (incluído) na Historische Wurstküche (Velha
Cozinha da Salsicha), um dos restaurantes mais antigos da Alemanha. Sinta a

Dia livre para explorar Praga à sua maneira. Recomendamos compras dos ﬁníssimos cristais
tchecos ou um passeio cruzando a famosa ponte Carlos – construída em 1357 para conectar
o Castelo de Praga com a Cidade Velha sobre o rio Vltava – para assistir ao pôr do sol. Ao ﬁnal
da tarde, a Alliance oferece um coquetel para despedida do grupo.

14º dia - 7 de setembro, segunda-feira

PRAGA/LISBOA/SÃO PAULO
Em horário programado, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil.
Conexão em Lisboa. Check-out às 12h (consulte tarifa para late check-out).

vibrante atmosfera e vislumbre as incríveis vistas ao longo do rio neste

15º dia - 8 de setembro, terça-feira

estabelecimento frequentado pelos moradores da cidade. Depois do jantar,

SÃO PAULO/CURITIBA

você será apresentado a algumas das mais famosas cervejas da Alemanha.

Desembarque em São Paulo e conexão para Curitiba.

Aéreo

Cia aérea: TAP Lisboa

Rota: Curitiba/São Paulo/Lisboa/Budapeste//Praga/Lisboa/São Paulo/Curitiba
Aéreo

Preço por passageiro*

Classe Econômica

U$ 1.300,00 + taxas**

Classe Executiva

U$ 4.400,00 + taxas**

*Tarifas sujeitas a alterações em prévio aviso. | Consulte formas de pagamento.
** Embarque e emissão.

Marítimo
& Terrestre

CABINE

Preço por pessoa, cabine dupla*

CATEGORIA D
Janela ﬁxa Deck

U$ 6.698,00 + taxas**

CATEGORIA P
Sacada francesa Deck

U$ 7.598,00 + taxas**

*Tarifas sujeitas a alterações em prévio aviso. | Consulte formas de pagamento.
** Portuárias e de serviço.

Consulte o opcional a Munique

MARÍTIMO E TERRESTRE
Nosso preço inclui:

Não incluído:

02 noites em Budapeste com café da manhã;

Gorjetas a bordo (média USD 15, por dia, por pessoa);

Traslado aeroporto/hotel em Budapeste;

Seguro cancelamento de viagem opcional;

Jantar de recepção ao grupo em Budapeste;

Despesas extras não mencionadas como incluídas.

City tour em Budapeste;
Traslado hotel/porto em Budapeste;
07 noites a bordo do Cruzeiro ﬂuvial AVALON IMPRESSION com café da
manhã, almoço, jantar e bebidas durante as refeições a bordo;
Passeios diários no desembarque do navio (organizados pela Avalon);
Traslado, em ônibus, de Nuremberg para Praga;
City tour em Rothenburg Ob Detauber;
03 noites em Praga com café da manhã;
City tour em Praga;
Coquetel de despedida em Praga;
Traslado hotel/aeroporto em Praga;
Hotéis de categoria luxo;
Guia Alliance Travel em todo o percurso, desde a saída do Brasil.

O idioma oﬁcial a bordo e nos passeios é o inglês. Conﬁrmando o total de 20 passageiros, o grupo terá os passeios guiados em espanhol ou português, além de
acompanhamento de guia Alliance desde Curitiba.

O barco possui quatro decks (pisos) nesta ordem:
SKY DECK – 4º (área social)
ROYAL DECK – 3º
SAPPHIRE DECK – 2º
INDIGO DECK –1º

Avalon Deluxe Stateroom (Categoria D - Indigo Deck) - 172 sq. ft.

Panorama Suite (Categoria P - Royal Deck) - 200 sq. ft.

por que

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 1.059 . Centro . Curitiba . Paraná
www.alliancetur.com.br | facebook.com/Alliiancetur
mara@alliancetur.com.br | anacarolina@alliancetur.com.br
lucinei@alliancetur.com.br | vivian@alliancetur.com.br
Estacionamento próprio

escolher
viajar com a

Alliance:

25 anos de

experiência
Viagens em grupos menores com

atendimento personalizado
Hotéis de luxo com

ótima localização

