
Cruzeiros em barco-hotel de luxo com tudo incluso,
cruzando os belíssimos rios da Europa

Uma experiência realmente única
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Barco-hotel: a experiência

l  alojamento confortável com ar condicionado em cabines com banheiro 
privativo ou suítes

l  refeições gourmet preparadas a bordo pelo nosso chefe de cozinha, vinhos de 
qualidade e open bar

l  visitas guiadas diárias a pontos turísticos especialmente selecionados, efetuadas em 
micro ônibus com ar condicionado e degustações de vinho particulares

l  tranfers locais, por ex. de Paris para o píer e retorno

l  bicicletas e, em quase todos os barcos-hotéis, piscina Spa no convés

l  atendimento personalizado prestado pela tripulação experiente formada pelo capitão, 
o chefe de cozinha, o guia turístico e assistentes de bordo

A experiência
Os cruzeiros duram 6 noites e no pacote já estão inclusos:

O que oferecemos
A nossa ampla oferta inclui:

Um elegante cruzeiro num barco-hotel é a forma perfeita de descobrir o 
espírito europeu, explorar as magníficas paisagens, o patrimônio histórico 
e conhecer hospitalidade do povo local.

Longe do agito da vida na cidade, os passeios no barco-hotel permitem 
viajar com requinte sem a preocupação de fazer e desfazer as malas, 
enquanto se desfruta de um balanço perfeito entre excursões diárias e 
fascinante tempo a bordo.

l  ambiente intimista com número reduzido de passageiros e alta qualidade 
de serviços

l  os cruzeiros normalmente percorrem menos de 100 km numa semana, à 
velocidade de apenas 5 km por hora

l  cruzeiros em rotas fluviais menores, incompatíveis com navios de maior 
porte

l  experiências únicas de navegação como a ponte do Canal de Briare, a 
eclusa de Arzviller e o túnel de Malpas

l  ritmo tranquilo e imersão na história e cultura locais

l  navegando a alguns metros da margem, é fácil atracar e explorar as 
regiões a pé ou de bicicleta

l  ênfase nos vinhos e na culinária de cada região 

l  excursões em grupos pequenos a locais fora dos circuitos usuais

l  ambiente familiar festivo, descontraído e especial

l  disponibilidade de cruzeiros em barcos fretados com exclusividade

BARCO-HOTEL EM COMPARAÇÃO COM OUTROS TIPOS DE CRUZEIRO

l  cruzeiros em 9 países em nossa frota de 17 barcos-hotel com capacidade para alojar 
de 6 a 20 passageiros

l  vasta seleção de cruzeiros temáticos como golfe, caminhada, ciclismo, Primeira Guerra 
Mundial ou degustação de vinhos

l  cruzeiros para passageiros com interesses comuns em regime de cabine individual ou 
fretamento de embarcação completa para famílias, amigos e grupos com 
interesses especiais



Os nossos cruzeiros irão levá-los tranquilamente para conhecer algumas das 
paisagens incomparáveis da Europa, o fascínio da história e das culturas 
locais: das pitorescas vinhas de Borgonha às espetaculares Terras Altas 
da Escócia, das ensolaradas vias fluviais do sul da França ao Mosela na 
Alemanha, da região encantada da Alsácia à tranquilidade do 
Vale do Loire.

Há tantas rotas fluviais encantadoras a descobrir: canais como os de 
Briare, Nivernais, Borgonha e Midi na França; o canal da Caledônia na 
Escócia e o Bianco na Itália; rios majestosos como o Cher, o Mosela, 
o Shannon e o Tâmisa; e as águas mais extensas do lago Ness ou das 
lagoas de Thau e de Veneza.

Todos os nossos cruzeiros em barco-hotel incluem excursões 
diárias a vários destinos locais fascinantes e interessantes: 
cidadelas imponentes e castelos elegantes, mercados coloridos e 
adegas conceituadas, aldeias medievais no topo de montanhas ou 
magníficos palácios e catedrais. Alguns dos circuitos oferecidos:

Circuitos envolventes

Uma viagem de descobertas aonde 
quer que você decida navegar
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Monet           Sisley            Degas

Pissarro       Cezanne        Renoir Bazille

l 2 suítes júnior

     (13,29 – 14,12 m2 incl. banheiro privativo)
l 4 cabines

 (10,22 – 11,80 m2 incl. banheiro privativo)

l Ar condicionado
l Aquecimento central
l 12 bicicletas  

l Convés solar e piscina spa 
l Telescópio 
l  2 micro ônibus com ar condicionado
l Wi-Fi (sujeita à recepção de sinal local)

l 39 metros de comprimento
l 12 passageiros
l 6 tripulantes
l DVD/TV

Carcassonne

Museu Hotel Dieu Hospice Parque KeukenhofVinhas renomadas

l visita aos impressionantes mercados de Dijon e Narbonne

l degustações de vinhos em Sancerre, Chablis e Beaune

l passeio pela cidade histórica de Carcassone, a cidade medieval fortificada mais 
preservada no mundo

l travessia do espetacular aqueduto no rio Loire construído por Gustave Eiffel

l subida ou descida no barco-hotel pela eclusa de Arzviller na Alsácia

l passeio pelo parque Keukenhof na Holanda para conhecer a maior exposição de 
flores do mundo

l visita ao magnífico palácio ducal de Mântua e travessia da lagoa de Veneza

l passeio pelo castelo Cawdor e jardins na Escócia, onde vivia a personagem 
Macbeth de Shakespeare
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Em todos os cruzeiros, nossos hóspedes deliciam-se com deliciosas 
refeições preparadas a bordo por um talentoso chefe de cozinha, 
acompanhadas por vinhos de qualidade e ótimos queijos.

Uma jornada pela 
gastronomia mais requintada 
da Europa

l Ar condicionado
l Aquecimento central
l 12 bicicletas  

Especialidades regionais
Magret de pato com ratafia de Bourgogne; ragout de lulas à provençal; entrecôt de 
bazas à bordalesa; baeckeoffe alsaciano; risoto al prezzemolo; filé de Aberdeen Angus 
com glacê de vitela

Tábua de queijos
Aisy Cendré; Bouton de Culotte; Époisses; Cathare de cabra; Valençay; Tomme 
Fermière d’Alsace; Maasdam; mussarela de Búfala; queijo azul Strathdon Blue

Cozinha típica a Bordo

Menu
Café da manhã

Acorde todas as manhãs com o cheirinho do café passado na hora. Depois 

saboreie um café da manhã continental com sucos frescos, pão crocante com 

deliciosas compotas, bolos e croissants quentes ou, se preferir, opte por um 
café da manhã quente.

Almoço
O almoço pode ser um buffet com pratos imaginativos de saladas, patês, 

quiches, carne ou peixe ou até mesmo uma deliciosa sopa caseira seguida de 

prato principal, acompanhado por uma variedade de queijos e vinhos locais, 

muitas vezes servido ao ar livre no convés solar com vista panorâmica.Jantar à luz de velas
No barco-hotel ancorado sob as estrelas, o jantar é uma aventura 

gastronômica e o final do dia de uma fascinante jornada de descobertas. 

Podemos servir-lhe chèvre chaud en portefeuille ou lagostins marinados 

seguido de filé de cordeiro com manjericão, truta à chablisienne ou 

magret de pato com vinagre de framboesa.Depois, uma seleção de queijos amanteigados ou curados como Chaource, 

Époisses ou Morbier, antes de uma deliciosa sobremesa que poderá ser uma 

île flottante, um crème brulée de baunilha com tuile de amêndoas, uma tarte 

tatin com caramelo de manteiga salgada ou um fondant de Chocolate.

E, claro, no final, relaxe tomando café e licores junto com seus 
companheiros de viagem.Une petite sélection des vins 

servis à bord
l Domaine Michelot, Meursault

l Domaine Laroche, Chablis Premier Cru

l Domaine de Barroubio, Muscat de Minervois

l Domaine Henri Bourgeois, Sancerre

l Château de Chaintres, Saumur Champigny

l Sanfeletto Brut Prosecco Supérieure

l Domaine Camus, Charmes Chambertin

l Domaine Latour, Chassagne Montrachet



Sem dúvida a melhor maneira de vivenciar 
a “autêntica França” enquanto somos 
paparicados dia e noite. Esta é a única maneira 
que viajaremos no futuro.

Jan e Charles Baertl Texas, EUA

Nossa primeira experiência em barco-hotel. 
Uma experiência única de gastronomia 
e vinhos apoiada por uma tripulação 
extraordinária, um barco-hotel e instalações 
fantásticos aliado às espetaculares visitas e 
passeios de bicicleta pelo interior de França. 
Não hesitarei em recomendar a European 
Waterways a outras pessoas

Peter e Cathie Salier, Austrália

Adoramos o ambiente, a organização perfeita, 
a comida e as bebidas e, acima de tudo, a 
fantástica tripulação! Foi a melhor semana 
de férias da minha vida!! E olha que já viajei 
muito pelo mundo inteiro. Todos os meus 
companheiros de viagem compartilham a 
mesma sensação.

Jean Talmon, Paris, França

Depoimentos de 
nossos hóspedes

O melhor aniversário que se poderia desejar. 
Todos os passageiros adoraram e todos 
queriam saber quando será o próximo 
cruzeiro! Para mim foi algo mágico, o meu 
barco preferido, alguns dos meus melhores 
amigos e uma tripulação fabulosa que fez com 
que tudo fosse tão fantástico para todos nós.

Peter e Anna Bickerton, Londres, Reino Unido

Inacreditável. Uma aventura europeia 
gastronômica fantástica que recordaremos 
e apreciaremos pelo resto da vida. Toda a 
tripulação fez com que a nossa viagem se 
tornasse deliciosa e memorável. A comida foi 
absolutamente divina.

Tom Peters e Joy Dittberner, Califórnia, EUA

Uma viagem fantástica e emocionante 
possível apenas com o extraordinário serviço 
da tripulação deste barco maravilhoso. 
Voltaremos a viajar com a European 
Waterways! 

Chris e Val Overton, Austrália
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European Waterways Ltd.  
The Barn, Riding Court, Riding Court Road, Datchet, Berkshire SL3 9JT Inglaterra

Tel. +44 (0) 1753 598555       Correio eletrônico: sales@gobarging.com 
Fax: +44 (0) 1753 598550       Página na internet:: www.gobarging.com 
  

Consulte a nossa página na internet


