CRUZEIRO NO DANUBIO
24 Junho a 01 Julho 2019

1º Dia – 24 Junho (Seg.) – LISBOA / MUNIQUE / PASSAU
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida. Assistência nas formalidades de
embarque e partida às 08h50 em voo directo TAP com destino a Munique. Chegada pelas 12h50.
Assistência e transporte para o restaurante local onde será servido o almoço. Após o almoço,
transporte para o cais em Passau e embarque pelas 17h00 no Navio MS Bellissima da companhia
Nicko-cruises. Jantar a bordo e alojamento. Navegação nocturna em direcção a Krems.
2º Dia – 25 Junho (Ter.) – KREMS
Pequeno-almoço a bordo. Chegada do barco a Krems pelas 12h15. Após o almoço, saída para visita
da Abadia Benedictina de Gottweig, um imponente rectângulo que surge ao alto sobre colinas e
florestas, com uma cúpula em cada canto. A mais famosa parte da Abadia é a grandiosa escadaria,
em que se acredita que Napoleão subiu a cavalo. Continuação com visita da cidade de Krems, uma
das mais antigas cidades da região e nos seculos XI e XII chegou a ser maior e mais importante que
Viena. A entrada para o centro histórico faz-se pelo Portal medieval de Krems, construído em 1480 e
que se mantem preservada. Regresso ao barco. Partida às 18h15 de Krems e continuação da
navegação em direcção a Esztergom. Jantar e alojamento.
3º Dia – 26 Junho (Qua.) – ESZTERGOM / BUDAPESTE
Pequeno-almoço a bordo. Chegada do barco a Esztergom às 10h30. Possibilidade de adquirir a bordo
uma excursão com visita à Basílica de Esztergom, a maior igreja da Hungria. Localizada nas margens
do rio Danúbio, no chamado Vale de Dunakanyar, onde o rio caprichosamente faz curvas e contra
curvas, é um exemplo barroco digno de ser visitado. As colunas e a cúpula são magistrais e o seu
interior é fantástico de ornamentos e pinturas, reflectindo o poder e a riqueza húngara de séculos
passados. Regresso ao barco, almoço e partida de novo do barco às 16h30 para continuação da
navegação em direcção a Budapeste, onde chegaremos pelas 20h45. Jantar e em hora a combinar,
desembarque e transfer para um restaurante onde terão a oportunidade de assistir a um programa
muito especial: um cantor ou cantora de Ópera que cantam para os clientes, um quarteto de cordas
e um pianista que tocam música clássica, óperas, operetas… fazem uma “viagem pelo mundo da
música”. Durante o espectáculo poderão tomar uma bebida e comer umas frutas que estarão nas
mesas. Regresso ao barco e alojamento a bordo.
4º Dia – 27 Junho (Qui.) – BUDAPESTE
Pequeno-almoço a bordo. Desembarque e visita da cidade de Budapeste, uma das cidades mais
bonitas da Europa sendo vulgarmente conhecida como a “Paris de Leste”. Em tempos foi a segunda
capital do grande império Austro-Húngaro, hoje é uma cidade vibrante, com um misto de história e
tradição com modernidade, estando classificada como Património Mundial pela UNESCO. Regresso
ao barco para almoço. Em alternativa, poderá também adquirir a bordo uma excursão para visita de
Puzsta, a fascinante planície húngara, rica em tradições agrícolas e terreno fértil para a produção de
paprika, onde se poderá assistir a um espectáculo equestre. Pelas 20h45, partida de novo do barco
para navegação em direcção a Bratislava. Jantar e alojamento a bordo.
5º Dia – 28 Junho (Sex.) – BRATISLAVA
Pequeno-almoço a bordo. Manhã passada no navio em navegação e chegada às 13h45 a Bratislava.
Almoço a bordo e desembarque para visita da cidade de Bratislava, através das ruelas restauradas
do centro histórico até ao castelo. Esta cidade está rodeada de vinhas e das montanhas dos
Pequenos Cárpatos, atravessada por trilhos arborizados de caminhadas e de bicicleta. A cidade velha
do século XVII, exclusivamente pedonal, é conhecida pelos animados bares e cafés. Situado no cimo
de uma colina, o reconstruído Castelo de Bratislava contempla a cidade velha e o Danúbio. Regresso
ao barco para jantar e alojamento. Pelas 23h00, partida do barco em direcção a Viena.

6º Dia –29 Junho (Sáb.) – VIENA
Chegada às 06h30 a Viena. Após o pequeno-almoço a bordo, desembarque para visita da cidade
de Viena, com os luxuosos palácios de imperadores e compositores que marcaram a história da
música, como Mozart, Strauss, Beethoven e Haydn. Pelo facto de governarem Viena durante 600
anos, os Habsburgos deixaram a sua marca na cidade, impressa nos diversos edifícios que ainda
podemos admirar dessa época. Com edifícios barrocos e renascentistas intercalados por uma
arquitectura contemporânea, a cidade mantém o seu ambiente clássico e requintado de outros
tempos, oferecendo contudo todas as actividades e novas ideias de uma vida moderna. Visita da
Catedral de St. Stephen’s, um dos símbolos mais importantes e marcantes de Viena, construída
sobre uma outra já existente datada do século XII, e que chama a atenção pela imponência e
extrema beleza, tanto por fora como por dentro. Continuação com visita de Hofburg, complexo
imperial situado no coração de Viena e que simboliza todo o luxo e a riqueza da dinastia
Habsburgo. Passagem pela Rua Ringstrasse que abriga grande parte dos principais pontos
turísticos e edifícios de arquitectura dignos de apreciação. Regresso ao barco, almoço e jantar.
Partida de Viena às 18h30 em direcção a Linz. Alojamento a bordo.
7º Dia –30 Junho (Dom.) – LINZ
Pequeno-almoço a bordo. Manhã passada no barco em navegação e almoço a bordo. Chegada a
Linz às 13h30. Desembarque e visita da cidade de Linz. Esta cidade tem um centro antigo
interessante com edifícios de estilo barroco e renascentista. Entre os mais belos edifícios
encontram-se a residência do bispo, o Landhaus (sede do parlamento regional da Alta Áustria) e
a antiga Câmara Municipal. Possui uma praça principal, uma das mais bonitas da Áustria, onde se
situa a Coluna da Santíssima Trindade em mármore branco e com 20 metros de altura. Esta praça
está repleta de bares, lojas, igrejas e monumentos interessantes. Regresso ao barco para partida
de novo às 19h30 com destino a Passau. Jantar e alojamento a bordo.
8º Dia – 01 Julho (Seg.) – PASSAU / MUNIQUE / LISBOA
Pequeno-almoço a bordo. Desembarque pelas 09h30 e transporte privativo com destino a
Munique. Visita de dia inteiro à cidade de Munique, capital da Baviera. Esta cidade oferece uma
quantidade enorme de atracções turísticas. São praças, monumentos, museus de arte, de
história e temáticos, teatros, além de uma grande concentração de igrejas. Almoço em
restaurante local durante as visitas. A meio da tarde, transporte privativo para o aeroporto,
formalidades de embarque e partida às 19h40 em voo regular TAP com destino a Lisboa.
Chegada a Lisboa prevista para as 21h55.
FIM DA VIAGEM

Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Munique / Lisboa, em voos regulares TAP em classe económica, com direito ao transporte de 1
mala de porão até 23Kg;
✓ Taxas de segurança, aeroporto e combustível ( 155€ à data de 11/12/2018, valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte do aeroporto para o cais de embarque e vice-versa;
✓ Cruzeiro de 7 noites a bordo do navio MS Bellissima;
✓ Pensão Completa durante toda a viagem num total de 15 refeições, conforme descrito no programa;
✓ Cocktail de boas vindas e noite de gala;
✓ Animação e assistência a bordo;
✓ Taxas portuárias do cruzeiro;
✓ Seguro de viagem Especial OASIStravel (incluindo Seguro de Cancelamento e interrupção de viagem e Capital MIP
60.000€);
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem;
✓ Bolsa de viagem OASIStravel contendo livro de viagem OASIStravel e documentação com informações detalhadas sobre o
destino
✓ 31º Passageiro gratuito em quarto duplo para o representante da Assoc. 25 Abril que acompanhar a viagem.
Serviços não incluídos:

Documentos necessários (para cidadão de nacionalidade portuguesa)
✓ Cartão de cidadão ou passaporte válido.
Informação Importante:
Em caso de descida ou subida do rio, ou qualquer outro evento de força maior, o comandante pode ver-se obrigado a
modificar o programa por motivos de segurança sem que esta situação se possa tornar motivo de reclamação. Os horários de
navegação são orientativos e podem sofrer variações sem que esta possa tornar-se motivo de reclamação.

MS BELLISSIMA

