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Início

Fim da viagem

Dia 1 - Partida desde Lisboa. 
Chegada a Frankfurt e traslado a
Mainz para embarque.

Dia 2 - Coblença e Rüdesheim

Dia 3 - Frankfurt

Dia 4 - Miltenberg

Día 5 - Würzburg

Dia 6 - Bamberg

Dia 7 - Nuremberga

Dia 8 - Desembarque Nuremberga.
Traslado a Munique para realizar visita. 
Traslado ao aeroporto para voo de
regresso.

308 803 174          booking@mundomarcruceros.com



16 de setembro
Voo Lisboa - Frankfurt

Partida em voo direto a Frankfurt.
Encontro com o Guia Assistente no aeroporto de Frankfurt depois de levantar as malas.
Traslado do aeroporto de Frankfurt ao porto de Mainz.
Embarque no cruzeiro fluvial a partir das 16:00. Acomodação nas cabines. Coquetel de boas-vindas.
Escala noturna na cidade. Jantar e noite a bordo.

17 de setembro
Coblença e Rüdesheim

Pela manhã Visita opcional de Coblença, uma encantadora cidade alemã situada na confluência de dois rios: o
Reno e o Mosela. O próximo porto de escala será Rüdesheim, famoso pelos seus vinhedos, o delicioso café
Rüdesheimer E o Museu de instrumentos musicais. Entre as escalas, desfrutará da parte mais importante e
certamente a mais bonita do nosso itinerário: o vale Romântico. Aldeias, cidades, castelos e vinhedos. Noite a bordo.
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18 de setembro
Frankfurt

Chegada em Frankfurt na hora do pequeno-almoço. Este passeio pela cidade oferece uma visão mais detalhada da
metrópole principal, englobando os principais atrativos da cidade. É dada especial atenção ao contraste entre o 
antigo e o novo, com o moderno. Participe da visita opcional para desfrutar do centro histórico com a Igreja de São 
Paulo, a Catedral do Imperador e a Câmara Municipal de Römer. Um passeio panorâmico para o outro lado de
Römerberg serve para fornecer excelentes primeiras impressões da bela cidade velha. Fará o passeio com um dos 
nossos guias turísticos profissionais certificados. Noite a bordo.
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Miltenberg

Outra visita obrigatória no nosso itinerário é Miltenberg, uma das aldeias medievais mais bem conservadas da
Alemanha. Com as suas ruas pavimentadas e suas encantadoras casas em estruturas de madeira, Miltenberg parece 
a Quinta essência da cidade de conto de fadas dos irmãos Grimm. É o lugar perfeito para passear descobrindo ruelas 
românticas e praças extravagantes com encantadores edifícios antigos que albergam cafés, lojas especializadas, 
tabernas tradicionais e adegas. Os seus labirintos de ruelas e becos estão cheios de impressionantes edifícios
coloridos. Não pode perder o Gasthaus Zum Riesen: é a taberna mais antiga do país e serve bebidas desde o século 
XII. Noite a bordo.

19 de setembro
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20 de setembro
Würzburg

Wurzburgo é uma cidade resplandecente que alberga um magnífico palácio barroco, o Residenz. Essa primeira
olhada transporta-o ao romântico siglo XVIII quando esta parte da Alemanha cativou escritores, artistas e músicos.
Agora, Património da Humanidade pela UNESCO, a residência real tem uma das escadas mais ornamentadas da
Alemanha, assim como frescos decorativos, tapetes, esculturas e pinturas de valor incalculável. A fortaleza de
Marienberg fica no alto de uma colina olhando para a margem oposta onde a Residência de Wurzburgo se encontra 
entre os palácios mais importantes da Europa. As pontes de Wurzburgo são uma caraterística chave da paisagem 
urbana e o famoso Alte Mainbrücke é o lugar perfeito para desfrutar de um copo de vinho local de Francónia
procedente de vinhedos fora da cidade. Faça um passeio turístico guiado opcional por Wurzburgo com a sua ponte 
Velha Principal, sua imponente fortaleza e a Residência do Bispo barroco, com o maior fresco conhecido no teto do 
famoso artista italiano Giovanni Battista Tiepolo. Noite a bordo.
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Bamberg

Nenhum cruzeiro pelo rio Meno está completo sem uma paragem no encantador Bamberg, que também está na
lista da UNESCO graças ao seu incrível património. Construída por arcebispos em sete colinas e conhecida como a
“Roma de Franconia”, a cidade bávara de Bamberg é simplesmente mágica. Uma rede de canais e antigas casas de
pescadores criam uma vista impressionante (conhecida carinhosamente como “Pequena Veneza”), igual que a
antiga Câmara, construída numa ilha no meio do rio Regnitz e com pontes de cada lado. Desde a sua fabulosa e
esplêndida catedral (o lugar de descanso do Papa Clemente II), até à cerveja local das muitas cervejarias de
Bamberg, esta é uma encantadora cidade alemã que nunca dececiona. Faça uma visita guiada opcional a pé pela 
antiga casa das dinastias imperiais e veja a sua catedral românica, a antiga Câmara e as sete colinas coroadas de 
igrejas. Noite a bordo.

21 de setembro
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22 de setembro
Nuremberga

A cidade bávara é um destino atrativo no qual pode passar várias horas admirando os seus numerosos lugares de
interesse histórico. Dirija-se à igreja de Nossa Senhora para ver um relógio mecânico en funcionamento que data de
1506, uma fonte que se assemelha a uma torre de igreja gótica na praça do Mercado. Visite a casa do artista
Albrecht Durero e, com certeza, não pode perder o castelo de Nuremberga, que foi restaurado ao seu estado
original. Também pode explorar os aspetos mais destacados da cidade relacionados com a Segunda Guerra
Mundial: visite o Coliseu e o Palácio da Justiça e o Palácio de Justiça Nazi. Faça uma visita guiada opcional pela
arquitetura medieval de Nuremberga, a fonte Dourada, a catedral gótica e o castelo de Kaiserburg. Noite a bordo.
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Desembarque em Nuremberga
Traslado a Munique e voo de
regresso a Lisboa

Desembarque depois do pequeno-almoço.
Traslado em autocarro a Munique. Pequena visita guiada pela cidade, onde se visitarão o Frauenkirche, o New City
Hall, o Hofbräuhaus no tour guiado através da velha Munique.
Tempo livre para comer. À hora indicada traslado ao aeroporto de Munique.
Partida em voo direto destino Lisboa.

23 de setembro
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Preços por pessoa em cabine dupla com partida desde Lisboa

Voos ida e volta + traslado de chegada ao porto + traslados e excursão em Munique +
cruzeiro com cabine na ponte principal: 1.375€

Taxas aéreas desde Lisboa + taxas portuarias (sujeitas a alterações até à emissão): 121€

Suplementos

Upgrade de cabine de ponte principal para a ponte Promenade: 110€

Upgrade no pacote de bebidas*: 80€

O preço inclui
- Cruzeiro 8 dias em navio 5* em pensão completa
- Todos os traslados, visitas, entradas e refeições
   que se especificam no itinerário.
- Seguro de assistência e anulação com cobertura
   COVID-19
- Pacote de bebidas Restaurante a bordo.

O preço não inclui
- Gratificações voluntárias**
- Excursões opcionais nos portos de escala
   durante o cruzeiro***

Data de atualização 16 de agosto de 2021

IMPORTANTE: É necessário o certificado
oficial de vacinação. A vacinação completa
deve ter sido finalizada 14 dias antes do
embarque.

*Durante o cruzeiro inclui-se o pacote restaurante que inclui: Vinho tinto ou branco e cerveja da casa, refrescos, 
água, café/chá. Durante os serviços de refeições e jantares. O upgrade do pacote de bebidas inclui: Vinho tinto ou 
branco e cerveja da casa, sumos, refrescos, água, café/chá. De 09:30 às 24:00 durante o cruzeiro.
**As gratificações são voluntárias. Recomenda-se o valor entre 5€ e 7€ por pessoa e noite a pagar no navio.
***Pacote de excursões em espanhol disponível para sua venda antes do cruzeiro. Consulte preços.
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Condições de reserva e cancelamento

• Esta viagem está programada para um mínimo de 15 pessoas. No caso de não chegar ao mínimo estabelecido a 
viagem poderá cancelar-se de acordo com a lei de Viagens combinadas.
• O preço inclui um seguro de assistência e anulação com coberturas específicas relativas ao COVID-19 para maior
tranquilidade do viajante. Oferece-se cobertura antes, durante e depois da viagem detalhadas neste documento.
• A viagem poderá ser cancelada por parte dos fornecedores ou da agência organizadora por motivos de força
maior (COVID-19, impossibilidade de voos, requerimentos sanitários…).
• É necessário o certificado oficial de vacinação. A vacinação completa deve estar finalizada 14 dias antes do
embarque.
• Os nossos programas não são adaptados para pessoas com mobilidade reduzida ao não podermos assegurar o 
cumprimento dos requisitos de segurança em todas as infraestruturas e equipamentos utilizados durante o progra-
ma e que impossibilitam que seja operativamente viável.
• Bagagem incluída: 1 mala a despachar de até 23 kg e 1 peça como bagagem de mão até 8 kg.
• Documentação: obrigatório C. C. em vigor
• Vistos: não é necessária a emissão de vistos para os passageiros espanhóis e portugueses. Se o passageiro tiver 
uma nacionalidade diferente deverá consultar na sua agência de viagens.
• Cada passageiro será responsável de emitir toda a documentação necessária (vistos e documentos sanitários que
sejam necessários) de acordo com a sua nacionalidade. Em nenhum caso será Mundomar Cruceros a responsável 
da emissão dos vistos ou documentação necessária.
• É obrigatório facilitar um número de telefone móvel de contato por reserva, sendo este o operativo durante a 
viagem para avisar de possíveis incidências e/ou emergências ao passageiro.

CALENDARIO DE PAGAMENTOS:
Depósito da viagem completa 30%
Data de pagamento final: 23-08-2021 -> 70% restante.

CALENDÁRIO DE GASTOS DE CANCELAMENTO:
Uma vez confirmada a reserva, os gastos de cancelamento serão os seguintes:
Cancelamento entre 44 - 31 dias antes da data de partida do cruzeiro: depósito pago.
Cancelamento a menos de 31 dias da data de partida do cruzeiro: 100 % do preço total.

• O valor da penalização seria reembolsável pelo seguro incluído no preço da viagem se se cumpre de acordo com as
garantias de anulação especificadas no condicionado do seguro excetuando o valor do seguro de 72.50€, que não 
seria reembolsável em nenhum caso.
• Nos bilhetes aéreos não se admitirá nenhum tipo de alteração e não serão reembolsáveis.
• É imprescindível juntar cópia do C. C. dos passageiros no momento de confirmação da reserva. Os dados serão 
utilizados para a emissão do bilhete aéreo e na documentação de embarque. Não se admitirá nenhuma alteração a 
partir da confirmação da viagem.
• Por ser um programa completo, não se devolverá o dinheiro em nenhum caso, das visitas que o cliente decida não
realizar.
• A responsabilidade da prestação dos serviços contratados cessará quando estes sejam afetados por motivos de 
força maior, entendendo por tais aquelas circunstâncias alheias aos organizadores, anormais e imprevisíveis, não 
obstante, se prestará a necessária assistência ao cliente que se encontre afetado.
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