
 
 

  

 

rata-se de uma impressionante 
viagem épica através dos mais 
importantes rios e canais europeus. 

 
Da Histórica Budapeste a belíssima 
Amsterdam, passando por verdadeiras joias 
da arquitetura mundial.  
 
Cidades históricas, monumentos eleitos como 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, 
belezas naturais, gastronomia e compras, 
uma viagem absolutamente inesquecível, que 
certamente marcará a estória dos mais 
exigentes viajantes. 

  

 

 

 Saída: 15 de outubro/2015 
  

 Duração: 18 noites 
  

 Cruzeiro: 15 dias 
  

 Hungria (Budapeste), Eslováquia 
(Bratislava), Áustria (Viena, Dumstein, 
Melk), Alemanha (Passau, Regensburg, 
Roth, Bamberg, Kitzingen, Lohr, 
Aschaffemburg, Rudeshin, Colonia), 
Holanda (Nijmagen e Amsterdam) 

 
1º DIA (15/10) | RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO, BELO 
HORIZONTE, SALVADOR, FORTALEZA OU RECIFE 
Apresentação nos aeroportos para embarque com 
destino a Budapeste. 
 
2º DIA (16/10) | BUDAPESTE 
Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
3º DIA (17/10) | BUDAPESTE 
Café da manhã no hotel e saída para visitar esta 
belíssima cidade. Conhecida como a “Pequena 

  

  
Paris” e situada às margens do Danúbio, que a  
 

Travessia Europeia 
- de Budapeste a Amsterdam 
à bordo do Luxuoso Navio Fluvial 
‘’Swiss Tiara’’ 5 



  

 

divide em duas partes, a oeste as montanhas de 
Buda e a leste, a planície de Peste. Em Buda 
veremos, a histórica Colina do Castelo, o Bastião 
dos Pescadores, a Ponte das Correntes e o Castelo 
de Buda. Já em Peste veremos o Parlamento 
Nacional, com esculturas que retratam as diversas 
fases da história do país, pioneiro na abertura 
socioeconômica do Leste Europeu. Terminaremos a 
visita da cidade no Rio Danúbio para embarque no 
luxuoso navio SWISS TIARA, 5*. Coquetel de boas 
vindas e apresentação da tripulação. Jantar a bordo. 
Pernoite em Budapeste. 
 
4º DIA (18/10) | BUDAPESTE 
Pela manhã sugerimos visita opcional à bela e 
pitoresca Santo Andrés, vila artística onde teremos 
tempo livre para andar por suas ruelas pintadas 
com todas as cores do arco-íris. Uma mescla de 
influências trazidas por gregos, bósnios, sérvios, 
turcos e húngaros, faz deste lugar um paraíso das 
compras, onde se destacam os bordados, roupas, 
cristais, bonecas, artesanato e antiquários. Após o 
almoço navegação com destino a Bratislava, a linda 
capital da Eslováquia. Pensão completa a bordo. 
 
5º DIA (19/10) | BRATISLAVA 
Após o café da manhã saída para visita da cidade, 
capital da Eslováquia. Veremos o centro histórico, 
com seu Palácio Presidencial em estilo gótico, a 
Catedral com sua Torre Medieval, os charmosos 
cafés e restaurantes e o imponente Castelo. Após a 
visita, navegação para Viena, com chegada prevista 
para as 19.00h.  Noite livre em Viena ou assistência 
a um concerto de musica clássica em um dos 
palácios da Cidade, opcional. Pensão completa a 
bordo. 
 
6º DIA (20/10) | VIENA 
Pela manhã visita da cidade. Veremos a Ópera de 
Viena, os prédios da Prefeitura, a famosa catedral 
Gótica e o centro histórico da cidade. À tarde 
sugerimos visita opcional ao Palácio de Schönbrunn, 
antiga residência de verão da família Imperial e a 
preferida da Imperatriz Maria Tereza. Pensão 
completa à bordo. Navegação noturna para 
Durstein. Partida as 23.59h. 
 
7º DIA (21/10) | DUMSTEIN – MELK 
Patrimônio universal da UNESCO, Áustria. Após o 
café da manhã passeio por Dumstein, uma 
encantadora cidadezinha medieval às margens do 
Danúbio, cercada por vinhedos e com muitas lojas 
de souvenirs da região. No topo de uma de suas 
colinas, encontra-se o castelo de Kuenringer, uma 
antiga fortaleza onde foi prisioneiro o rei inglês 

  

  

  

  
Ricardo Coração de Leão. Durante o almoço, 
navegação até Melk e visita a extraordinária Abadia 
de Melk um centro espiritual e cultural de grande 
importância da Áustria, localizado na cidade de 
Melk, junto ao rio Danúbio. Faz parte da Paisagem 
Cultural da região do Wachau, classificado como 



  

 

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. A 
biblioteca da abadia serviu como inspiração e foi 
palco de filmagens do filme “O Nome da Rosa” de 
Umberto Eco. Após o jantar, partida para Passau, 
Baixa Baviera, Alemanha. Pensão completa a bordo. 
 
8º DIA (22/10) | PASSAU (BAIXA BAVIERA) 
Manhã de navegação através das mais belas 
paisagens da Áustria. Logo após o almoço chegada e 
passeio por Passau, Batavia, em latim, também 
conhecida como Dreiflüssestadt "Cidade dos Três 
Rios", porque o Danúbio se encontra ali com os rios 
Inn, do sul, e Ilz, do norte, vindo da Floresta Bávara. 
A cidade era conhecida como Batávio (Batavium) 
durante o período romano. A cidade abriga uma 
importante universidade com cerca de 8000 alunos 
e entre seus monumentos antigos destacamos a 
catedral de Santo Estevão, construída entre 1668 e 
1693 em estilo barroco, conhecida por albergar o 
maior órgão de tubos da Europa com 17 774 tubos 
e 233 registos. A noite partida para Regensburg. 
Pensão completa a bordo. 
 
9º DIA (23/10) | REGENSBURG 
Patrimônio universal pela UNESCO, Alemanha. 
Manhã de navegação pelo Danúbio e após o 
almoço, passeio por Regensburg, a cidade dos 
imperadores e reis, que tem o ambiente fantástico 
de uma cidade com 2 mil anos de história. O centro 
tem mais de 1.500 prédios tombados pelo 
patrimônio histórico, dos quais 984 formam o 
complexo "Cidade Antiga com Stadtamhof", 
incluído na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO 
em 2006. Pensão completa a bordo. 
 
10º DIA (24/10) | ROTH 
Desembarcaremos nesta pequena cidade da 
Baviera a partir de onde faremos nosso city tour de  
Nuremberg, Alemanha, onde mais tarde 
reencontraremos nosso navio. Com meio milhão de 
habitantes, Nuremberg é a segunda maior cidade 
da Baviera, seguida por Munique. Fundada no 
século XI, Nuremberg é associada com mais 
frequência ao século XX, especificamente a Segunda 
Guerra Mundial. A cidade sediou muitas reuniões 
nazistas antes da guerra, foi quase destruída pelo 
bombardeio aliado e abrigou o mais famoso 
tribunal pós-guerra: o Julgamento de Nuremberg. 
Entre muitos monumentos de Nuremberg vale 
destacar o Castelo, reconstruído após a guerra e as 
antigas muralhas com 4 km de extensão. Às 23.00h 
partida para Bamberg. Pensão completa a bordo. 
 

  

  

  

  
11º DIA (25/10) | BAMBERG 
Patrimônio universal da UNESCO, Alemanha. Manhã 
de navegação e após o almoço visita da cidade. 
Bamberg pertence ao estado da Baviera e é um dos 
mais importantes centros econômico e culturais da 
Franconia. A Cidade Histórica de Bamberg, 



  

 

totalmente intacta, foi reconhecida em 1993 pela 
UNESCO como Patrimônio Universal. Pensão 
completa a bordo. 
 
12º DIA (26/10) | KITZINGEN 
Passeio pela cidade. Kitzingen é a capital do distrito 
que leva o mesmo nome. Pertence a região da 
Franconia e possui cerca de 21.000 habitantes. 
Cercada por vinhedos, a cidade é a maior produtora 
de vinhos da Baviera e o maior centro de 
comercialização de vinhos da Franconia. Pensão 
completa a bordo. 
 
13º DIA (27/10) | LOHR 
O conto de fadas "A Branca de Neve e os Sete 
Anões", dos Irmãos Grimm, já deu asas à 
imaginação de várias gerações. Mas fatos sugerem 
que a heroína das crianças tenha sido mais do que 
uma simples personagem fictícia. A verdadeira 
Branca de Neve, Maria Sophia Margaretha 
Catharina Von Erthal, era um pouco diferente da 
princesa da história. Ela era de origem nobre e 
nasceu no ano de 1729 no castelo de Lohr, que hoje 
abriga o Museu Spessart. Ela também tinha uma 
madrasta dominadora: Claudia Elisabeth Maria Von 
Venningen. O Castelo é a principal atração desta 
encantadora cidade. Pensão completa a bordo. 
 
14º DIA (28/10) | ASCHAFFENBURG 
Passeio por Aschafenburgo, que é uma cidade 
independente na região administrativa de 
Unterfranken do estado da Baviera e um centro 
importante da região geográfica e histórica da 
Francônia. Situa-se numa parte elevada da margem 
direita do rio Main. A primeira menção atestada da 
cidade data de 957 e sua maior atração turística é o 
Schloss Johannisburg, que se situa na cidade velha. 
Este castelo de arenito foi habitado até 1803 pelos 
príncipes-eleitores e arcebispos-eleitores de 
Mogúncia. O museu foi reaberto em 1994, após 
uma série de restaurações por causa dos estragos 
causados durante a Segunda Guerra Mundial. 
Pensão completa a bordo. 
 
15º DIA (29/10) | RUDESHEIN – COLONIA 
Patrimonio Uneversal da UNESCO. City tour em  
Rüdesheim am Rhein localisa-se no vale do rio 
Reno, no estado de Hesse,  declarada Patrimônio da 
Humanidade, é um dos grandes pontos turísticos da 
Alemanha. A região foi primeiro colonizada pelos 
celtas, sucedidos pelos romanos, alamanos e 
francos, cujas culturas deixaram vários sítios 
arqueológicos importantes nas redondezas. A 

  

  

  

  
povoação apareceu documentada pela primeira vez 
em 1074, e somente em 1818 recebeu status de 
cidade. Hoje é um ativo ponto turístico por causa de 
suas construções históricas, museus, festivais e 
centros de cultura, e tem grande produção de 
vinhos. Após o almoço partida para Colonia, onde 
pernoitaremos. Pensão completa a bordo. 



  

 

16º DIA (30/10) | COLONIA 
Após o café da manhã faremos uma visita da 
cidade. Colonia é a maior cidade do estado de 
Renânia do Norte-Vestfália, no oeste do país. É um 
dos mais importantes portos fluviais alemães e 
considerada a capital urbana, econômica, cultural, 
administrativa e histórica da Renânia. Com 
1.034.170 habitantes, é a 4.ª maior cidade alemã e 
a 16.ª maior cidade da União Europeia em 
população. A monumental catedral de Colonia 
começou a ser construída em 1248, mas as obras só 
foram concluídas em 1880. Na época era a 
construção mais alta do mundo, com torres de 157 
metros de altura. Lá estão guardados alguns 
tesouros, como a Madonna de Milão e os restos 
mortais dos três reis magos, guardados em uma 
urna no formato de basílica, com 74 imagens de 
prata banhadas a ouro. A "água-de-colônia 4711", 
tem uma história curiosa: Quando Napoleão invadiu 
a cidade, ordenou uma renumeração de todas as 
casas para maior controle, e coube aos donos da 
fábrica da água-de-colônia o 4711. Napoleão se foi 
e o número ficou O prédio histórico da prefeitura 
revela a importância de Colônia como a grande 
metrópole da Idade Média. Logo em frente a 
edificação, há vestígios de várias épocas, como as 
ruínas do palácio do governo no período de 
ocupação pelos romanos. Partida as 23.30h.   
Pensão completa a bordo. 
 
17º DIA (31/10) | NIJMEGEN – AMSTERDAM 
Após o café da manhã, saída do porto de Nijmegen 
para visita a Amsterdam, onde teremos nosso 
almoço. Fundada em 27 de outubro de 1275, a 
Capital Holandesa é hoje uma das mais importantes 
e belas cidades da Europa. Visitaremos a cidade e 
seus arredores. Admiraremos as belas casas do 
século XVII, charmosas igrejas e casas de 
mercadores do século XVI. Em uma excursão 
guiada, desfrutaremos de um passeio através dos 
mais importantes pontos turísticos da cidade, 
incluindo uma parada para fotos no Moinho 
Rembrandt. Após a visita traslado ao porto. 
Pernoite a bordo em Amsterdam. Café da manhã e 
jantar a bordo. 
 
18º DIA (01/11) | AMSTERDAM 
Café da manhã a bordo e desembarque, traslado ao 
hotel ou excursão opcional a Marken e Volendam. 
Marken é uma pequena aldeia de pescadores, 
situada a cerca de 30 km ao sul de Amsterdã e 
protegida por diques. O povoado era originalmente 
uma ilha que passou a ser uma península que a liga 

  

  

  

  
ao continente. Faremos uma visita a fábrica de 
tamancos de madeira, ainda utilizados por muitos 
de seus habitantes, bem como os trajes 
tradicionais. Também são especialmente graciosas 
suas casinhas de madeira coloridas. Volendam 
situa-se no continente, em frente à Península de 
Marken. Seus habitantes utilizam trajes típicos e são 
fiéis às tradições do país. Além do turismo, a cidade 



  

 

possui fabricas de queijos e tamancos. A cidade tem 
charmosas e belas construções do século XVII e um 
pitoresco porto. Marken e Volendam são 
consideradas as cidades mais típicas da Holanda. 
Hospedagem. 
 
19º DIA (02/11) | AMSTERDAM 
Café da manhã no hotel e em horário apropriado, 
traslado ao aeroporto para voo de regresso ao 
Brasil. 
 
O PROGRAMA INCLUI:  
• Passagens aéreas internacionais com saída de 

varias capitais brasileiras. 
• Espetacular Cruzeiro Épico, de Budapeste a 

Amsterdam no luxuoso navio Swiss Tiara 5* 
• Pensão completa durante os 15 dias de cruzeiro. 
• 15 passeios incluídos. 
• Guias profissionais Brasileiros durante a viagem. 
• Hospedagem em hotéis categoria superior em 

Budapeste e Amsterdam, com café da manhã 
buffet. 

• Seguro de viagem de € 30.000. (Para coberturas 
maiores consultem seus atendentes). 

• Seguro de cancelamento de até US$ 3.000. 
• Kit de viagem Transmundi. 
 
VALORES DO PACOTE: 
Em acomodação/cabine dupla, 
Emerald Deck € 4.998 

Em acomodação/cabine tripla  
(só existe uma no navio) € 4.858 

Suplementos* 
Em acomodação/cabine individual, 
Emerald Deck € 2.386 

Para deck intermediário, Ruby Deck € 254 

Para deck superior, Diamond Deck € 394 

Para suítes, Ruby ou Diamond Deck € 562 

Taxas 
Embarque € 120 
Portuárias € 260 
 
 
 

Importante 

• Preços por pessoa, em acomodação dupla, com 
saídas do Rio de Janeiro ou São Paulo, e 
deverão ser convertidos em Reais ao câmbio do 
dia do fechamento do pacote. 

• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à 
confirmação de reserva. 

• Preços, datas e condições de pagamento 
sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Não se 
aplicam para o período de feiras, eventos, 
feriados e datas especiais. 

 
FORMA DE PAGAMENTO: 
Pagamento em 12 vezes sem juros, sendo uma 
entrada de 20% à vista e o saldo em até 11 parcelas 
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou 
em cheques, com quitação até 10 dias antes do 
embarque). 
 
Entrada de € 1.005 +taxas de € 380, 
e saldo em 11 parcelas de € 363 
(com base em acomodação dupla). 
*Para todos os suplementos, pagamento com 20% 
de entrada, à vista, e o saldo em até 11 parcelas 
iguais, sem juros. 
 
NECESSÁRIO: 
• Passaporte com validade mínima de 6 meses a 

partir do término da viagem. 
• Contrato da Transmundi preenchido e assinado. 

  
OBSERVAÇÃO:  
• Informamos a dificuldade para a conversão das 

notas antigas de dólares americanos fora dos 
Estados Unidos. 

  
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

Budapeste – Hotel Intercontinental 

Amsterdam – Park Plaza Victoria Amsterdam 

 

 
 
 
 

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM! 


