
 

CRUZEIRO PELO RIO RENO 
COM BÉLGICA E SUÍÇA 

 

À BORDO DO NAVIO BOUTIQUE M/S CRUCEVITA 
25 DE JULHO DE 2023 

 
• Uma viagem inédita e exclusiva com programação completa. Acompanhamento de Guia Brasileiro durante toda parte terrestre e fluvial. 

Relação custo x benefício imbatível! 
• Destacando Cruzeiro de 7 noites a bordo do M/S Crucevita. Estilizado como um grande iate, este elegante e confortável navio boutique 

conta com confortáveis cabines e acolhedoras áreas comuns, garantindo uma extraordinária experiência de navegação.  
• Durante o cruzeiro, visitas guiadas de Amsterdam, Estrasburgo, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, Colônia e o icônico Castelo 

de Heidelberg. E mais: passagem por Koblenz, Rudenshein e Speyer. 
• Na Bélgica, 2 noites na capital Bruxelas, 1 noite em Bruges, uma das mais lindas cidades medievais da Europa, com passeio de barco 

pelos canais, e visita da encantadora Ghent. 
• A Suíça em destaque, com 2 pernoites nas encantadoras Interlakken, Zermatt e Genebra. E mais: a pitoresca Vila de Grindelwald, Passo 

del San Gottardo, Andermatt, Montreaux, às margens do Lago Leman, Lausanne e Basiléia, a capital cultural do país. 
• As mais espetaculares viagens sobre trilhos: passeios até Jungfraujoch, o Topo da Europa, e trem panorâmico Glacier Express, 

percorrendo um dos mais cênicos percursos ferroviários em todo o mundo. 
 
 
 
 



25 DE JULHO DE 2023 – TERÇA-FEIRA - BRASIL  
Apresentação no Aeroporto de São Paulo / Guarulhos para embarque em voo com destino a Bruxelas. 
 
26 DE JULHO DE 2023 – QUARTA-FEIRA - BRUXELAS 
Chegada ao aeroporto de Bruxelas. Recepção, traslado e hospedagem no Hotel Marivaux (ou similar).  
 

 
 
27 DE JULHO DE 2023 – QUINTA-FEIRA - BRUXELAS 
Na visita panorâmica de Bruxelas passagem pelo Atomium, prédio futurista 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. Tarde livre para desfrutar da atmosfera da capital belga e, por que não? saborear 
os tradicionais moules-frites acompanhados pelas cervejas trapistas, produzidas em monastérios sob a 
supervisão direta de monges da Ordem Trapista. 
 

 
28 DE JULHO DE 2023 – SEXTA-FEIRA - BRUXELAS – BRUGES 
Saída pela manhã em curto percurso rodoviário até Bruges. Visita guiada desta encantadora cidade medieval - 
que parece nos levar em uma viagem no tempo - destacando Grote Markt, Torres do imponente Bastião de 
Defesa de Belfort, Studhuis e Igreja de Nossa Senhora Vrouwekerk, onde encontra-se a obra Madona e Criança, 
de Michelangelo. Na sequência, passeio de barco pelos bucólicos canais que recortam a cidade, conhecida como 
a Veneza do Norte. Restante do dia livre, oportunidade para visitar um ateliê da finíssima renda típica da região 
de Flanders, um trabalho até hoje realizado com a utilização de bilros. Hospedagem no Hotel Aragon (ou similar). 
 

 
29 DE JULHO DE 2023 – SÁBADO - BRUGES – GHENT – AMSTERDAM 
Pela manhã, saída com destino à Ghent. Lindamente emoldurada pelo imponente Castelo de Gravensteen, a 
“Cidade das Três Torres”, capital da Província de Flandres Oriental, já foi a mais rica em todo Norte da Europa. 
Visita guiada da Catedral de São Bavo, que guarda o famoso Retábulo de Ghent, dos irmãos holandeses Hubert 
e Jan van Eyck. Objeto do desejo de líderes como Napoleão e Hitler, é considerado “a obra de arte mais roubada 

PARTE TERRESTRE + PARTE FLUVIAL + PARTE 
AÉREA  

(Em classe econômica) 
CATEGORIA 

CABINE DECK PRINCIPAL 
PREÇO POR PESSOA   

(EM ACOMODAÇÃO DUPLA) 
6.790 EUR  

SUPLEMENTO PARA ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL 
2.790 EUR  

 
CATEGORIA 

CABINE DECK SUPERIOR  
PREÇO POR PESSOA   

(EM ACOMODAÇÃO DUPLA) 
7.290 EUR  

SUPLEMENTO PARA ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL 
3.090 EUR  

 
TAXAS PORTUÁRIAS E DE SERVIÇO 

AEROPORTUÁRIAS 
135 EUR 

PORTUÁRIAS 
45 EUR 

         IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 
INCLUÍDO 

 
FORMA DE PAGAMENTO:  
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de 
crédito.  
Taxas pagas junto da entrada.  
 
PARTE AÉREA INCLUÍDA 

IB 6824 
25 JUL SÃO PAULO / MADRID 1420 0545 

IB 3206 
26 JUL MADRID / BRUXELAS 0905 1130 

IB 8781 
11 AGO GENEBRA / MADRID   1830 2050 

IB 6827 
11 AGO  MADRID / SÃO PAULO  2355 0540 

 
CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALORES PARA 

SAÍDAS DESDE OUTROS AEROPORTOS. 
 

HOTELARIA 
• 2 noites no Hotel Marivaux (ou similar), em Bruxelas, 

com café da manhã; 
•  1 noite no Hotel Aragon (ou similar), em Bruges, com 

café da manhã; 
•  7 noites no MS Crucevita com sistema de Pensão 

Completa; 
•  2 noites no Hey Hotel (ou similar), em Interlaken, 

com café da manhã; 



da história”. Tempo livre para caminhada pelo belíssimo centro histórico, pontilhado por pitorescas casas 
construídas entre os séculos XII e XVII. Chegada à Amsterdam e hospedagem no M/S Crucevita, elegante e 
confortável navio boutique estilizado como um grande iate. Restante do dia livre em uma das cidades mais 
desejadas da Europa. Entre as incontáveis opções, passear pelo calçadão comercial de Kalverstraat e pelo 
icônico Distrito da Luz Vermelha.   
 

 
 
30 DE JULHO DE 2023 – DOMINGO - AMSTERDAM 
Caminhada guiada pela cidade, notável por seus pitorescos parques e canais. A peculiar arquitetura chama a 
atenção principalmente pelos telhados, tão íngremes e agudos que, observados de cima, fazem parecer que 
toda a cidade está apontando para o céu. Passagem pela Praça Rembrandt, Munttoren - a Torre da Moeda -, 
Dam Square, Palácio Real, Catedral Real, Mercado das Flores e outros pontos de interesse. Início da navegação. 
 

 
 
31 DE JULHO DE 2023 – SEGUNDA-FEIRA - COLÔNIA 
No início da tarde, chegada a Colônia. Passeio guiado por um dos mais importantes portos fluviais alemães. 
Polo econômico, cultural e administrativo do Oeste do país, é a 4ª maior cidade alemã. Ao final da Segunda 
Guerra Mundial, tendo sofrido incontáveis bombardeios - chegou a ser chamada” 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.  
 

 
1 DE AGOSTO DE 2023 – TERÇA-FEIRA - KOBLENZ - RUDENHSHEIN 
Pela manhã, chegada à Koblenz, idilicamente situada na confluência dos rios Reno e Mosela. Caminhar pela 
cidade antiga, passando pela Liebfrauenkirche, Fonte Schängelbrunnen e Memorial Kaiser Wilhelm, é um prazer. 
Na sequência navegação até Rudenshein, emoldurada por extensos vinhedos. Tempo livre para passear pelas 

•  2 noites no Hotel Ambassador (ou similar), em 
Zermatt, com café da manhã; 

•  2 noites no Hotel Warnick Geneva (ou similar), em 
Genebra, com café da manhã; 
 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR  
• Bilhetes Aéreos em classe econômica para os trechos 

(1) São Paulo / Bruxelas e (2) Genebra / São Paulo; 
• Acomodação em apartamento / cabine dupla (ou 

individual, com acréscimo) com café da manhã diário; 
• Durante o Cruzeiro, Sistema de Pensão completa 

(café, almoço e jantar); 
• Todas as refeições mencionadas no programa; 
• Taxas de entrada e ingressos mencionados no 

programa; 
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante as 

partes terrestre e fluvial da viagem;  
• Passeios com guia falando português, espanhol ou 

inglês. Sempre que necessário - e permitido - o Guia 
Brasileiro fará a tradução; 

• Serviço de maleteiro nos hotéis em que o mesmo é 
disponibilizado (1 mala por pessoa); 

• Seguro de Viagem e Cancelamento affinity 60 e 
60 Sênior de acordo com a idade do cliente com 
cobertura até 60.000, cobertura para 
cancelamento de viagem (conforme condições), 
coberturas são expressas em dólar (**A opção 
pelo Seguro 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, 
por adquirir plano com coberturas diferenciadas, 
devendo, neste caso, nos consultar previamente 
sobre a possibilidade e respectivas condições. 

• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos 
privativos; 

 
IMPORTANTE: Na chegada e na saída, traslados 
incluídos apenas para aqueles que embarcarem nos voos 
recomendados para o grupo. Passageiros que optarem 
por outros voos não terão direito a traslados, que 
poderão ser adquiridos separadamente. 
 
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR 
• Vistos de Turismo para portadores de passaportes 

emitidos por países para os quais visto(s) turístico(s) 
se façam necessários, nem serviço de despachante. 
Para este programa, portadores de passaporte 
brasileiro não necessitam de visto para Bélgica, 
Holanda, Alemanha, França e Suíça. Portadores de 
passaportes emitidos por outros países, favor 
consultar. 

• Refeições não mencionadas no programa; 
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa; 



charmosas ruas, com destaque para a Drosselgasse, repleta de lojas, tabernas e restaurantes. À noite, bares 
com música ao vivo transformam a atmosfera da cidade. Aproveite! 
 
2 DE AGOSTO DE 2023 – QUARTA-FEIRA - MANNHEIN – CASTELO DE HEIDELBERG - SPEYER 
Desembarque em Manheim e percurso rodoviário até Heidelberg, bela cidade situada às margens do Rio Neckar. 
A principal atração do passeio é a visita guiada ao famoso castelo da cidade. No centro medieval, com pitorescas 
praças e ruas, veremos a mais antiga Universidade na Alemanha e a Igreja do Espírito Santo (Heiliggeistkirche). 
Na sequência, chegada Speyer, fundada pelos romanos e notável pelo bem preservado centro histórico.  Tempo 
livre e retorno ao M/S Crucevita.  
 

 
 
3 DE AGOSTO DE 2023 – QUINTA-FEIRA - ESTRASBURGO 
Pela manhã, visita guiada à capital da Alsácia. A 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 e a imponente Catedral de Notre Dame de Estrasburgo, 6a mais alta do mundo. Retorno ao 
M/S Crucevita para almoço. Tarde livre. 
 

   
foto: Ank Kumar (CC BY-SA 4.0)                                 foto: edwin.11 (CC BY-SA 2.0) 

• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas 
e/ou privadas sempre que necessária; 

• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, 
souvenires, lavanderia etc; 

• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como 
cancelamento de voos e barcos, doença, acidentes, 
bloqueios de estradas, intempéries, pandemias etc; 

• Gorjetas para os guias e motoristas; 
• Gorjetas para a tripulação do M/S Crucevita (9 EUR 

por dia, por pessoa, serão incluídos na conta final a 
bordo); 

• Excursões, passeios, visitas e espetáculos 
OPCIONAIS que constem ou não no programa e sejam 
oferecidos pelos guias durante a viagem; 

• Exames PCR ou outros exames que sejam exigidos 
pelas autoridades competentes, atrações ou 
prestadores de serviços. 

• Qualquer item não expressamente mencionado como 
incluso.. 
 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 
• A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 

20% do valor da Parte Terrestre+Marítima+Aérea; 
• A menos de 30 dias do início da excursão; retenção 

de percentuais superiores aos acima referidos, desde 
que correspondentes a gastos efetivamente 
efetuados em decorrência da desistência do usuário. 

 
4 DE AGOSTO DE 2023 – SEXTA-FEIRA - BASILÉA 
Caminhada guiada pela cidade passando pela Marktplaz, coração pulsante da cidade, Barfüsserkirche e Theaterplatz – onde é notável o contraste entre o moderno edifício do 
teatro e o neogótico da igreja Elisabethenkirche. A fonte de Tinguely e as ruelas medievais, com pequenas lojas e boutiques, também merecem destaque. Restante do dia 
livre. 
    
5 DE AGOSTO DE 2023 – SÁBADO - BASILÉA - INTERLAKEN 
Café da manhã e desembarque do MS Crucevita. Percurso rodoviário passando pelos lagos de coloração belíssima, encostas vertiginosas, pastos verdejantes e típicos vilarejos 
de chalés de madeira que compõem as indizíveis paisagens dos alpes suíços. Chegada à Interlaken, principal centro de turismo alpino em todo país, esplendidamente localizado 
entre os Lagos de Thun e de Brienz. Em dias de céu claro a vista dos três famosos picos - Eiger, Mönch e Jungfrau - é de impressionar. Hospedagem no Hey Hotel (ou similar). 
 
6 DE AGOSTO DE 2023 – DOMINGO - INTERLAKEN – JUNGFRAUJOCH - INTERLAKEN  
Saída em passeio de dia inteiro até Jungfraujoch - o Topo da Europa. Desde a estação ferroviária mais alta do velho continente, localizada a 3.454 metros acima do nível do 
mar, tem início uma bonita viagem de trem através do Vale das Cachoeiras de Lauterbrunnen. Ficam para sempre na memória cada uma das paradas para admirar os montes 
nevados desde mirantes envidraçados. Na estação final, localizada em um plateau aos pés do Monte Jungfrau, cercada por geleiras e picos alpinos, observação do Palácio de 
Gelo, Terraços da Esfinge e Aletsch Glacier, impressionante rio de gelo. No regresso à Interlaken, passagem pela pitoresca Vila de Grindelwald, que mais parece extraída de 
um sonho encantado. 
 



  
foto: W. Bulach (CC BY-SA 4.0) 

7 DE AGOSTO DE 2023 – SEGUNDA-FEIRA  - INTERLAKEN – ANDERMATT - ZERMATT  
Pela manhã, saída em percurso rodoviário pelo impressionante Passo del San Gottardo, cênica rota emoldurada por magníficas paisagens. Ao longo do percurso destacam-se 
três túneis que, à época da construção, eram os mais longos em todo o mundo. Chegada à Andermatt e embarque no trem Glacier Express, que percorre um dos mais famosos 
percursos ferroviários em todo o mundo. A bordo de vagões panorâmicos, a inesquecível experiência de desfrutar do cenário sem igual. Passagem por Tasch e chegada a 
Zermatt, famosa estação de esqui e destino favorito de alpinistas de todo o mundo. Aproveite para passear pelo sofisticado comércio, ou relaxar em um dos inúmeros bares, 
cafés e restaurantes. Hospedagem no Hotel Ambassador (ou similar). 
 
8 DE AGOSTO DE 2023 – TERÇA-FEIRA - ZERMATT  
O privilégio de um dia inteiramente livre para desfrutar da tranquilidade de Zermatt, cujas ruas pontilhadas por históricas casas de madeira são testemunho do estilo de vida 
na região em uma época em que a única atividade era a agricultura de subsistência. Durante os meses de verão a cidade transborda as cores do folclore local, com ruas 
tomadas por músicos apresentando o acordeão suíço e o canto tirolês, típicos lançadores de bandeiras e dançarinos em inconfundíveis trajes da região. Desfrute! Uma dica 
imperdível é a viagem a bordo de 3 diferentes bondinhos que, subindo dos 1.640 aos 3.883 metros, atravessam deslumbrantes paisagens até chegar às neves eternas de 
Klein Matterhorn. De tirar o fôlego! Outras possibilidades são conhecer a Igreja de São Maurício, decorada com surpreendentes afrescos e, é claro, tirar muitas fotos da 
tradicional Geissenkehr, curioso desfile de cabras preto e brancas bem peludas - conhecidas como Blackneck ou Cabras de Glaciar - que nesta época do ano atravessam a 
Bahnhofstrasse pela manhã e no fim da tarde. 
  

 
 
 
9 DE AGOSTO DE 2023 – QUARTA-FEIRA - ZERMATT - MONTREAUX - LAUSANNE - GENEBRA 



De manhã cedo, embarque em curtíssimo trecho de trem até Visp e, na sequência, percurso rodoviário até Montreaux, famosa pelo Festival Internacional de Jazz. Passeio pelo 
Promenade e, na sequência, passagem pela pequena Vevey, sede mundial da Nestlé e endereço do gênio Charles Chaplin por 25 anos. Chegada à Lausanne, sede do Comitê 
Olímpico Internacional, e por isso considerada a capital olímpica do mundo. Lausanne divide-se entre a parte alta - Haute Ville -, notável por prédios históricos como a Catedral, 
maior construção gótica em todo país, e a região da beira-lago - Basse Ville ou Ouchy -, onde fica o Museu Olímpico. Chegada à Genebra e hospedagem no Hotel Warwick (ou 
similar). 
  

    
foto: CucoumbreLibre(CC BY-SA 4.0)                                                                                           foto: Andrei Kazarov (CC BY-SA 4.0) 
 
10 DE AGOSTO DE 2023 – QUINTA-FEIRA - GENEBRA 
Café da manhã no hotel e passeio guiado pela cidade que reúne o maior número de organizações internacionais em todo o mundo, com destaque para a primeira sede da 
Organização das Nações Unidas. São muitas as atrações, como o Jet d’Eau, um jato d’agua que se eleva à 145 metros de altura e  o famoso Relógio das Flores no Parc Anglais. 
Na Cidade Antiga merecem destaque a Catedral de St Pierre, marco da Reforma Protestante, e o belo prédio da Prefeitura. Tarde livre. Em dias de céu limpo é possível admirar 
o majestoso Mont-Blanc, montanha mais alta em toda Europa, desde diversos pontos da cidade ou mesmo em um passeio de barco pelo Lago Léman - o maior em toda Europa 
Ocidental -, cuja porção francesa se chama Lac de Genève. Fica a dica! 
 
11 DE AGOSTO DE 2023 – SEXTA-FEIRA - GENEBRA 
Café da manhã no hotel. Os apartamentos devem ser desocupados até 11 horas. Em horário determinado, traslado ao Aeroporto de Genebra para embarque em voo com 
destino ao aeroporto de São Paulo / Guarulhos.   
 
CABINES DECK SUPERIOR 
 

   
 
IMPORTANTE: disponíveis na configuração DBL ou TWN. 
 
 
 
 
 
 
 



CABINES DECK PRINCIPAL 
 

 
 
IMPORTANTE:  
as camas nas cabines no deck principal – disponíveis apenas na configuração TWN -, são fechadas durante o dia para melhor circulação na cabine, 
permanecendo em uso duas poltronas (foto).  
 
CABINES INDIVIDUAIS – SGL: 
Cabines de dimensões menores, com apenas uma cama de solteiro, disponíveis em ambos os decks. 


