
2021 BOUTIQUE RIVER CRUISES

Você merece o melhor



Ao longo de todos estes anos a Uniworld vem inovando o conceito e elevando o 
padrão de cruzeiros fluviais all-inclusive, afinal, nossos passageiros merecem o melhor. 
Acreditamos que a diferença está nos detalhes. Tudo o que fazemos é pensando 
com um único objetivo: proporcionar uma experiência única e inesquecível, com um 
serviço personalizado e diferenciado, que só a líder do setor é capaz de oferecer. Nos 
jantares a bordo, você irá desfrutar da mais alta gastronomia com refeições preparadas 
a partir de ingredientes frescos, cultivados por produtores locais de cada destino 
visitado. As excursões incluídas, criadas exclusivamente para os hóspedes da Uniworld, 
proporcionam uma verdadeira imersão na cultura, nos locais e na culinária. Nossos 
navios únicos, com sistema all-inclusive, são o cenário perfeito para sua viagem. Tudo é 
feito de forma impecável para exceder suas expectativas e oferecer uma experiência de 
viagem absolutamente extraordinária. Será um prazer ter você a bordo.

CRUZEIROS FLUVIAIS DO MUNDO
A melhor companhia de 
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Embora cada um de nossos navios seja 
singular, o que mais fascina nossos clientes é 
o espírito de hospitalidade presente em todos 
os momentos: desde a chegada ao aeroporto, 
na recepção a bordo, até o desembarque, com 
memórias para toda a vida.

A maioria dos passageiros que viaja conosco 
pela primeira vez, acaba voltando e para nós 
isso é motivo de grande orgulho.

A Uniworld é considerada líder em cruzeiros 
fluviais de luxo. Veja uma pequena amostra dos 
prêmios e elogios recebidos.

Prezamos pela opinião sincera de cada cliente, 
por isso temos uma parceria com a Feefo, 
uma plataforma de avaliação independente. 
Recebemos mais de 10.000 avaliações feitas de 
forma espontânea, sem edições ou correções, 
gerenciadas de forma independente pela Feefo. 
Temos orgulho em manter uma MÉDIA DE 
AVALIAÇÃO de 4,8/5. Para mais informações, 
acesse feefo.com.

A linha de cruzeiros 
fluviais de luxo  
MAIS PREMIADA  
do mundo

Suíte - S.S. Joie de Vivre

Lounge Wolfgang – S.S. Beatrice

Uniworld Boutique River Cruise Collection
Best River Cruise Line   

TRAVEL AWARDS 2019
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TODOS OS TRANSFERS NOS AEROPORTOS 
para que você tenha tranquilidade do início  
ao fim.

A MELHOR SELEÇÃO DE VINHOS E 
DESTILADOS PREMIUM^ além de cervejas, 
refrigerantes, água mineral, coquetéis, chás  
e cafés.

TODAS AS GORJETAS A BORDO para você não 
se preocupar com nada.

PASSEIOS DIÁRIOS CUIDADOSAMENTE 
SELECIONADOS, exclusivos e intimistas.  
Para todos os gostos.

CADA REFEIÇÃO É UMA OBRA PRIMA  
com pratos da alta gastronomia, preparados 
com os melhores ingredientes locais.

ENTRETENIMENTO COMPLETO A BORDO 
com dançarinos, músicos, artistas e 
palestrantes locais.

ACESSO À INTERNET E WI-FI EM TODO 
O NAVIO para você manter contato com 
familiares e amigos.

SERVIÇO DE MORDOMO EM TODAS AS 
SUÍTES treinados com o mesmo padrão de 
excelência do Palácio de Buckingham.

O luxo que você 
merece, totalmente 
incluído

Soleil Deck – S.S. Bon Voyage
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^  Para informações detalhadas sobre as bebidas, acesse uniworld.com.

+ Não incluímos serviço de mordomo na Rússia, Egito, Índia e Ásia.  
  As amenidades oferecidas nas suítes variam de acordo com cada 

navio.



Aprecie os sabores incomparáveis de cada destino
Nos jantares a bordo, desfrute da mais alta gastronomia com pratos elaborados a partir de 
ingredientes frescos, cultivados localmente.

Da Fazenda à Mesa
Acreditamos que “da fazenda à mesa” não é apenas um modismo passageiro e sim uma filosofia 
que levamos a sério com o compromisso em servir a você o melhor da culinária local, com pratos 
criados pelos nossos chefs. Na Itália, o jantar pode ser uma pizza de presunto de parma e ossobuco 
à milanesa, preparados com carnes e vegetais adquiridos de produtores locais. Depois de um dia 
inteiro imerso na cultura indiana, você estará pronto para saborear Gajar Shorba e Tandoori Chicken 
Tikka. De dia, vivencie cada experiência de forma intensa e à noite saboreie delícias locais no jantar. 
Isso faz parte da nossa história e não abrimos mão.

Opções para todos os gostos

Para os que preferem uma alimentação mais saudável, oferecemos o “Menu Travelling Lite” com o 
mesmo sabor do menu tradicional, mas com pratos menos calóricos. Também dispomos de uma 

GASTRONOMIA INTERNACIONAL
O melhor das bebidas e 

Cheesecake de BeaTollman

Bebidas à vontade incluindo vinhos premium Culinária premiada, inspirada nos destinos visitados
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grande variedade de opções vegetarianas e veganas. Caso tenha alguma restrição alimentar, basta 
nos informar, nossos chefs terão o maior prazer em atender sua solicitação.

Chaîne des Rôtisseurs

Todos os jantares a bordo são criados pelo Diretor de Culinária da Uniworld, membro da prestigiada 
Chaîne des Rôtisseurs, uma sociedade gastronômica internacional, fundada em 1950, em Paris. 
Exibimos com orgulho a Chaîne Professionals Plaque, um selo que comprova a excelência gastronômica 
em 11 de nossos navios.

Bebidas premium
Já imaginou um Grey Goose Martini com azeitonas cultivadas localmente? Você terá isso e muito 
mais. Nosso sistema all-inclusive oferece bebidas ilimitadas a bordo, incluindo destilados premium 
como: Grey Goose, Tanqueray, Johnnie Walker e 1800. 

Alta gastronomia alinhado ao conceito “da fazenda à mesa”
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Cada cruzeiro Uniworld é cuidadosamente elaborado para ser uma experiência única, repleta de 
momentos inesquecíveis, um mais deslumbrante que o outro. Não medimos esforços para que 
os passeios incluídos e opcionais promovam uma imersão real na cultura, culinária e nos lugares 
visitados em cada destino.

Passeios incluídos
A cada dia, você terá passeios variados incluídos, para que possa explorar o novo destino da forma 
que preferir. São experiências intimistas e únicas, cuidadosamente planejadas. A escolha é sua.

Passeios ativos
Se você prefere passeios mais ativos, estas excursões são uma ótima pedida. Há opções para 
todos os gostos: passeios guiados de bicicleta, caiaque e até partidas de golfe.

COM A UNIWORLD
Passeios absolutamente únicos e inesquecíveis

Concerto privativo de Mozart e Strauss em um palácio vienense.
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Momentos únicos

Em todos os nossos roteiros, oferecemos passeios que ficarão em sua memória para sempre. 
Visita a um museu fora do horário convencional de funcionamento, livre de aglomerações, visita 
noturna à Basílica de São Marcos, concerto privativo de Mozart e Strauss em um palácio vienense 
e muito mais. Experiências únicas oferecidas exclusivamente aos passageiros da Uniworld.

Serviços de curadoria*

Os passageiros que desejam ter ou presentear alguém com uma experiência privativa, podem 
contratar o serviço de curadoria a bordo. Totalmente personalizado, feito sob medida conforme 
as preferências do passageiro, proporciona uma experiência diferenciada, podendo ser com 
acompanhamento de guia ou não, em carro privativo.

Masterpiece Collection*

Degustar um queijo com um especialista em Rüdesheim, cruzar as ruas de Bordeaux em um 
sidecar antigo. Se seu objetivo é ir além, não perca as experiências opcionais extraordinárias da 
nossa “Masterpiece Collection”.

*Disponíveis a um custo adicional.

Aproveite o “Morning with the Masters” e entre no 
Museu de História da Arte de Viena antes do horário 
de abertura ao público.

Desfrute de um passeio privativo à Basílica de  
São Marcos após o horário de fechamento.

Aproveite as bicicletas oferecidas gratuitamente nos 
navios para explorar cada destino.
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PAIXÃO E SOFISTICAÇÃO REUNIDAS
em um cruzeiro temático especial.

CONNOISSEUR 
COLLECTION
Explore o mundo da 
gastronomia francesa em 
nossos cruzeiros focados na 
culinária francesa e desfrute 
de visitas à restaurantes 
renomados, vinhedos, 
pomares, fazendas de trufas 
e demais atrações ligadas à 
gastronomia.

Experimente uma variedade 
de conhaques em Rémy 
Martin, colha trufas no 
Vilarejo de Grignan ou 
participe de uma cerimônia 
da confraria de vinhos no 
Château des Seigneurs em 
Tournon. 

HERANÇA 
JUDAICA
Aprecie a rica história e 
o legado judeu na Europa 
Central com o “Programa 
Herança Judaica”, 
oferecido gratuitamente 
em dois de nossos roteiros 
convencionais. Aventure-se 
em passeios que destacam 
a influência judaica na 
arquitetura, visite museus 
e memoriais erguidos em 
homenagem aos judeus, 
sinagogas e muito mais.

CRUZEIROS DE 
FINAL DE ANO
Conheça a Europa na 
época mais festiva do ano 
com cruzeiros temáticos 
especiais, passando por 
destinos que deram origem 
às principais tradições de 
final de ano. Experimente o 
típico pão de gengibre recém 
tirado do forno e o vinho 
quente com especiarias 
em um mercado de natal 
centenário. Aproveite a 
melhor época do ano nos 
lugares mais espetaculares 
do mundo.

Wine Tasting



A MAGIA DESTA EXPERIÊNCIA AO 
ALCANCE DE TODA A FAMÍLIA

com nosso Programa Generations.

Oferece preços especiais durante as férias escolares,  
além de atividades, passeios e eventos exclusivos para toda a família.

25% de desconto no valor do cruzeiro 
para passageiros de 4 a 17 anos, 
acompanhados de um adulto.*

Dois monitores dedicados para crianças 
de 4 a 12 anos e jovens de 13 a 17 anos.

Oficinas de culinária com o chef 
de confeitaria do cruzeiro.

Tour especial pelo navio com o capitão 
ou gerente do navio.

Menu infantil e espaço kids  
com lanches e jogos.

E muito mais!

Uniworld.com/ThemedCruises*Excluindo suítes. 1111



Nossa frota é composta por 19 navios fluviais boutique, cada um com seu projeto de design 
único, inspirado nos destinos visitados. Podemos dizer que cada navio é uma atração à parte.

A Uniworld Boutique River Cruise Collection, segue os mesmos padrões de nossa empresa  
irmã, Red Carnation Hotel, uma rede renomada de hotéis cinco estrelas. Nossos navios são 
conhecidos pelo design interno inspirado nos destinos visitados, serviços de excelência e 
amenidades cuidadosamente selecionadas, para que você tenha uma experiência intimista, 
sofisticada e elegante.

Atenção aos detalhes
O projeto de cada navio é inspirado nos rios pelos quais navegam. Paletas de cores, temas, 
tecidos e mobiliário exclusivos e obras de arte autênticas. Cada detalhe é pensado para oferecer 
uma experiência incomparável.

CADA NAVIO
A singularidade de

Suíte - S.S. Maria Theresa

Grand Suite - S.S. Maria Theresa Salon Champagne - S.S. Bon Voyage 
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Inovação e excelência
Nossos navios oferecem a combinação perfeita da elegância clássica e as últimas inovações 
tecnológicas, além de amenidades luxuosas. Sob a orientação e visão dos Tollmans, referência 
máxima em hospitalidade e inovação, continuamos investindo em novos navios com a missão de 
elevar não só a experiência Uniworld, mas o padrão de cruzeiros fluviais de luxo como um todo.

Nossos mais novos Super Ships
QUE SERÃO LANÇADOS EM 2021

Em 2021 a Uniworld terá mais três novos Super Ships em sua frota. Mekong Jewel no Vietnã,  
S.S. São Gabriel em Portugal e S.S. Sphinx no Egito, além de uma mudança completa no design 
do River Countess, que será chamado de S.S. La Venezia.

La Cave Des Vins - S.S. Bon Voyage
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Logo pela manhã, acompanhe o 

chef do S.S. La Veneza ao famoso 
Mercado Rialto na compra de 
ingredientes selecionados.

•  Nosso navio é o único que fica 
atracado em Burano durante a 
noite, isso quer dizer que você 
terá mais tempo para conhecer 
esta ilha colorida e encantadora.

•  Desfrute de uma visita exclusiva 
à Basílica de São Marcos, fora 
do horário de funcionamento 
convencional e aproveite esta 
maravilha livre de aglomerações.

•  Programa Generations:  
Aproveite esta programação 
especialmente criada para que 
todas as gerações da família possam 
desfrutar desta experiência juntas, 
com passeios que possibilitam 
uma verdadeira imersão na história 
e cultura únicas de Veneza.

Venice, Italy

VENICE & THE GEMS OF 
NORTHERN ITALY

8 dias

S.S. LA VENEZIA A partir de: US$ 2.899 por pessoa

“A melhor viagem que eu já fiz! Fui mimado desde o momento em que 
pisei no navio até a hora do desembarque! Os passeios e os guias foram 
espetaculares.” – Passageiro Uniworld
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S.S. La Venezia 

É COM MUITO ORGULHO 
QUE APRESENTAMOS NOSSO 
MAIS NOVO SUPER SHIP 
TOTALMENTE RENOVADO



DIA 1: VENEZA (EMBARQUE)
Chegada ao aeroporto Internacional 
de Veneza. Você será recebido por um 
funcionário da Uniworld no aeroporto, 
caso o transfer de chegada em grupo 
esteja incluso em seu cruzeiro.

DIA 2: VENEZA (RIVA SETTE 
MARTIRI)
Passeio ao Palácio dos Doges logo pela 
manhã para que você possa apreciá-lo 
com toda tranquilidade. Passeie por um 
bairro tipicamente veneziano e observe 
a rotina dos moradores locais em um 
distrito residencial. Mais tarde, visite a 
Basílica de São Marcos fora do horário 
normal de funcionamento, livre de 
aglomerações, e aproveite a cerimônia de 
luzes no interior da basílica.

Passeios incluídos: passeio a pé por Veneza 
com visita ao Palácio dos Doges e visita 
privativa à Basílica de São Marcos, fora do 
horário convencional de funcionamento.

DIA 3: VENEZA (SAN BASILIO)  
  CHIOGGIA*    PORTO VIRO    
POLESELLA
Escolha entre um passeio por Pádua, 
cidade medieval que ostenta a segunda 
universidade mais antiga da Itália ou 
contemple paisagens deslumbrantes 
enquanto navega de Laggon para Chioggia. 
Explore esta autêntica vila de pescadores 
e suas belas praias com um passeio de 
bicicleta “Let's Go”.

Passeios incluídos: escolha entre passeio 
a pé por Pádua com direito a drinks ou 
passeio a pé por Veneza. Mais tarde, 
escolha entre a navegação pelo Delta do 
Pó, passeio de bicicleta “Let's Go” com 
visita e degustação em Ca'zen ou passeio 
em Bragozzo com visita e degustação em 
Ca'zen.

*O passeio à Pádua não inclui almoço.

DIA 4: POLESELLA (BOLONHA OU 
FERRARA)    PORTO VIRO
Conheça Bolonha, capital da culinária 
italiana, em um passeio de dia inteiro 
com demonstração culinária exclusiva de 
massa e almoço ou explore Ferrara em um 
passeio de meio-dia.

Passeios incluídos: escolha entre uma 
demonstração culinária de massas 
caseiras mais almoço italiano em Bolonha 
ou explore Ferrara em um passeio a pé pela 
região e descubra a beleza renascentista e 
o estilo elegante dos italianos.

DIA 5: PORTO VIRO*    CHIOGGIA    
BURANO
Hoje você irá admirar o belo cenário da 
charmosa Ghioggia. Aproveite a parada 
em um mercado local.

Passeio incluído: visita ao mercado de 
Chioggia e passeio noturno em Burano.

DIA 6: BURANO (TORCELLO, 
MAZZORBO E BURANO)    VENEZA 
(SAN BASILIO)
Passe o dia explorando a Lagoa de Veneza 
e três de suas ilhas deslumbrantes. 
Conheça a basílica de Torcello com um 
historiador de arte. Passeie pelas casas 
coloridas de Burano e visite um ateliê de 
rendas. 

Passeios incluídos: Ilha da Magia – a lagoa 
e seus tesouros escondidos.

DIA 7: VENEZA (SAN BASILIO) 
Embarque em seu táxi aquático e navegue 
por canais estreitos e Grande Canal até 
a Ponte Rialto e o Fondaco dei Tedeschi. 
A ponte emblemática feita de pedras e 
arcos, localizada no ponto mais estreito 
do Grande Canal, abriga uma série de 
lojas e restaurantes. Hoje, você também 
poderá desfrutar de um passeio pela 
Galeria Accademia com um historiador de 
arte ou embarcar em um passeio a pé “Do 
as the Locals Do”.

Passeios incluídos: escolha entre “Do 
as the Locals Do” com passeio a pé 
por Veneza ou passeio a pé em Rialto e 
Casanova.

DIA 8: VENEZA (SAN BASILIO) 
(DESEMBARQUE) 
Desembarque do navio e transfer ao 
Aeroporto Internacional de Veneza.

*Somos obrigados a cumprir as leis marítimas 
italianas que exigem que o navio esteja ocupado 
somente pela tripulação durante a passagem 
pelo Mar Adriático. Por este motivo, nossos 
hóspedes devem desembarcar do navio e 
escolher um dos passeios oferecidos.

INFORMAÇÕES GERAIS

Itália

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 28 
ABR 04, 11,  
18, 25
MAI 02, 09, 16, 
23, 30
JUN 06, 13,  
20, 27

Veneza a Veneza
S.S. La Venezia

JUL 04, 11,  
18, 25
AGO 22, 29 
SET 05, 12,  
19, 26 
OUT 03, 10, 17

Para valores atualizados, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.

CRUZEIRO & TREM - NOVIDADE 
PARA 2021
A Golden Eagle Luxury Trains é famosa no 
mundo inteiro por operar viagens de trens 
de luxo. Em 2021, você poderá fazer nosso 
cruzeiro em Veneza e ainda desfrutar de 
uma belíssima viagem de trem pelos Alpes 
Suíços (acesse uniworld.com para mais 
informações).
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3 Patrimônios da UNESCO

14 passeios culturais incluídos

19 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas 
com ingredientes locais, 
incluindo 1 jantar de  
boas-vindas e 1 jantar  
de despedida

7 noites de cruzeiro

1 experiência exclusiva
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Contemple a vista deslumbrante 

do Vale do Douro em um passeio 
exclusivo opcional de helicóptero 
ou pedale pelas margens do Rio 
Douro até o Oceano Atlântico.

•  Aprecie paisagens de tirar o fôlego 
durante a navegação da Vila Nova 
da Gaia a Foz do Rio Douro.

•  Visite a fábrica da Amorim Cork, 
maior produtora de cortiça do 
mundo, em uma excursão exclusiva 
da “Masterpiece Collection”.

Lisbon, Portugal

THE DOURO RIVER VALLEY
8 dias

S.S. SÃO GABRIEL 

“Amei meu primeiro cruzeiro e com certeza farei novamente.  
Tudo perfeito: navio, instalações e a organização ímpar. Sem falar 
nos passeios super interessantes e instrutivos.” – Sandra

A partir de: US$ 4.199 por pessoa

1616

S.S. São Gabriel

TEMOS ORGULHO DE 
APRESENTAR NOSSO 
MAIS NOVO SUPER SHIP



DIA 1: PORTO (EMBARQUE)
Chegada ao aeroporto de Porto. Você será 
recebido por um funcionário da Uniworld 
no aeroporto, caso o transfer de chegada 
em grupo esteja incluso em seu cruzeiro.

DIA 2: PORTO    ENTRE-OS-RIOS
Porto, a segunda maior cidade de Portugal 
depois de Lisboa, é famosa pela produção 
do vinho mais famoso do mundo, o 
Vinho do Porto. Você terá duas maneiras 
diferentes para explorar esta cidade 
fascinante.

Passeios incluídos: escolha entre um 
passeio pela cidade de Porto ou o exclusivo 

“Do as the Locals Do” a pé em Porto.

DIA 3: RÉGUA    PINHÃO
Hoje teremos um dia inteiro dedicado 
ao vinho produzido no Vale do Rio Douro 
desde os tempos romanos. Aproveite a 
visita ao Museu do Douro para fazer um 
curso intensivo sobre a história do Vinho 
do Porto.

Passeios incluídos: Museu do Douro e 
almoço em uma quinta local. 

Opcional: faça um passeio de helicóptero 
sobre o Vale do Rio Douro e desembarque 
em uma quinta local para um almoço 
delicioso.

DIA 4: PINHÃO    VEGA DE TERRÓN
Escolha entre um passeio com degustação 
de vinho do Porto em uma vinícola 
prestigiada ou caminhada seguida por 
degustação de vinhos em uma quinta local.

Passeios incluídos: passeio guiado 
com degustação na Quinta do Seixo ou 
caminhada pelos vinhedos com degustação 
de vinhos em uma quinta.

DIA 5: VEGA DE TERRON 
(SALAMANCA)    BARCA D’ALVA
Hoje visitaremos a cidade universitária 
e histórica de Salamanca, também 
conhecida como Cidade Dourada, com 
seus edifícios cor de areia e inúmeras 
igrejas. Volte ao passado enquanto navega 
por paisagens deslumbrantes do Vale do 
Rio Douro, Patrimônio da UNESCO.

Passeio incluído: Salamanca, a Cidade 
Dourada com visita à universidade mais 
antiga da Espanha.

DIA 6: BARCA D'ALVA (CASTELO 
RODRIGO)    RÉGUA
Conheça o Castelo Medieval Rodrigo, 
localizado no topo de uma colina de um 
pequeno vilarejo com o mesmo nome. A 
vista do alto do castelo é simplesmente 
espetacular e o vilarejo é encantador, um 
lugar perfeito para relaxar. Se desejar, 
coloque suas botas de caminhada, liberte 
o Indiana Jones que há em você e descubra 
algumas esculturas pré-históricas em um 
parque arqueológico. 

Passeios incluídos: escolha entre Castelo 
Rodrigo ou Parque Arqueológico do Vale 
do Côa.

DIA 7: PORTO (GUIMARÃES)
Explore Guimarães, a cidade que deu 
origem a Portugal. Sua arquitetura bem 
preservada e residências modernas 
estilosas, são uma atração e tanto.

Passeios incluídos: Passeio a pé por 
Guimarães ou por Ribeira.

DIA 8: PORTO (DESEMBARQUE)
Desembarque do navio e transfer ao 
Aeroporto de Porto.

INFORMAÇÕES GERAIS

4 Patrimônios da UNESCO

11 passeios culturais incluídos

20 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas 
com ingredientes locais, 
incluindo 1 jantar de  
boas-vindas e 1 jantar  
de despedida

7 noites de cruzeiro

Portugal & Espanha

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 21, 28
ABR 04, 11, 18, 25
MAI 02, 09, 16, 23
JUN 06, 13, 20, 27
JUL 04, 11, 18, 25

Porto a Porto
S.S. São Gabriel

AGO 01, 08, 15, 
22, 29 
SET 05, 12, 19, 26 
OUT 03, 10, 17, 
24, 31
NOV 07, 14

Para valores atualizados, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Descubra os benefícios de uma 

especiaria amarela como o ouro, 
em um workshop sobre açafrão.

•  Aproveite o passeio “Morning with the 
Masters” com visita ao prestigiado 
Museu de História da Arte em Viena, 
conduzida por um historiador.

•  Aprenda a preparar delícias do 
interior da Baviera em uma 
aula de culinária opcional da 
nossa “Masterpiece Collection”.

ENCHANTING DANUBE
8 dias

S.S. MARIA THERESA

“O S.S. Maria Theresa é puro luxo e sofisticação. O layout e decoração 
do navio, comidas e bebidas, passeios locais e equipe, superaram 
minhas expectativas.” – Passageiro Uniworld

A partir de: US$ 2.999 por pessoa

Budapeste, Hungria
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DIA 1: BUDAPESTE (EMBARQUE)
Chegada ao aeroporto internacional de 
Budapeste. Você será recebido por um 
funcionário da Uniworld no aeroporto, 
caso o transfer de chegada em grupo 
esteja incluso em seu cruzeiro.

DIA 2: BUDAPESTE
Budapeste é uma cidade encantadora com 
uma mistura perfeita do estilo medieval e 
moderno.

Passeios incluídos: escolha entre um 
passeio panorâmico pelas principais 
atrações e visita à Opera House ou passeio 
a pé por Budapeste e suas atrações locais. 

DIA 3: BRATISLAVA    VIENA
Logo pela manhã, navegaremos da 
Bratislava em direção a Viena. Aproveite 
o dia para relaxar a bordo, desfrute de um 
drinque no Sun Deck e aprecie o cenário 
deslumbrante navegando pelo Danúbio. 
Ao chegar em Viena, termine o dia da 
melhor forma, com um concerto exclusivo, 
inspirado nas obras de Mozart e Strauss, 
em um palácio vienense deslumbrante.

Passeios incluídos: escolha entre passeio 
a pé pela Bratislava com visita ao UFO, 
“Let's Go” com caminhada ao Castelo da 
Bratislava e concerto privativo de Mozart 
e Strauss.

DIA 4: VIENA
Viena é um centro cultural reverenciado 
mundialmente por sua arte, música 
e doces divinos. Explore a “Cidade 
das Valsas” com uma vasta opção de 
excursões como visita guiada ao Museu 
de História da Arte de Viena, para 
apreciar uma de suas coleções de arte 
extraordinárias.

Passeios incluídos: exclusiva “Morning 
with the Masters” no Museu de História 
da Arte em Viena ou uma destas opções: 
Destaques da Cidade Imperial, Músicos e 
Compositores de Viena.

DIA 5: DÜRNSTEIN    MELK 
Dürnstein é uma das cidades mais 
lindas do Danúbio, um lugar encantador 
com suas ruas de paralelepípedos, 
uma infinidade de lojas e ruínas de 
um castelo (que guardam segredos 
intrigantes). Aproveite a degustação de 
vinhos na vinícola mais antiga da Áustria 
ou descubra tudo sobre o mundo das 
especiarias no único produtor de açafrão 
do Vale de Wachau. Mais tarde, visite a 
Abadia de Melk com mais de 900 anos de 
história e sua biblioteca em estilo barroco. 
Você terá dois portos de escala: Dürnstein 
e Melk e várias maneiras de explorar esta 
região adorável.

Passeios incluídos: escolha entre visita e 
degustação de vinhos em um produtor de 
Dürnstein, visita ao vilarejo de Dürnstein 
com workshop sobre açafrão e visita à 
Abadia de Melk e sua bela biblioteca.

DIA 6: LINZ (SALZBURGO OU LINZ)
Salzburgo, cidade natal de Mozart, está 
localizada em meio a um cenário alpino 
glorioso, uma maravilha que se destaca 
ainda mais durante o inverno. Linz é 
famosa por sua torta típica a “Linzer 
Torte” e é também um centro artístico 
renomado. Conheça as atrações principais 
com um guia local especializado e visite 
uma família local na zona rural. A terceira 
maior cidade da Áustria, possui uma 
tradição milenar na produção têxtil mas 
atualmente é mais conhecida por seus 
festivais anuais e arte aliada à tecnologia.

Passeios incluídos: escolha entre passeio 
de dia inteiro em Salzburgo com Sound of 
Music ou passeio “Linz Town and Country: 
Linzertorte”, com visita a uma fazenda 
de cidra.

DIA 7: PASSAU
Passau, onde três rios se encontram, é 
um mosaico cultural fascinante. Conheça 
a cidade e sua atração principal: o maior 
órgão de tubos da Europa ou aproveite o 
passeio “Let’s Go” com uma caminhada 
revigorante pela margem do rio, ou 
passeio de bicicleta.

Passeios incluídos: escolha entre um 
passeio a pé em Passau com concerto 
de órgão na catedral de Santo Estêvão*, 
passeio de bicicleta "Let's Go" pela 
margem do rio Inn ou caminhada "Let's Go" 
pela margem do rio Ilz.

*O concerto pode ser visto de 1º de maio a 31 
de outubro, exceto aos domingos e feriados 
católicos.

DIA 8: PASSAU (DESEMBARQUE) 
Desembarque do navio e transfer ao 
Aeroporto de Munique.

INFORMAÇÕES GERAIS

4 Patrimônios da UNESCO

19 passeios culturais incluídos

20 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas 
com ingredientes locais, 
incluindo 1 jantar de  
boas-vindas e 1 jantar  
de despedida

7 noites de cruzeiro

Europa Central

1 experiência exclusiva

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 21
ABR 04, 18
MAI 16, 30
JUN 13, 27
JUL 11, 25
AGO 08, 22
SET 05, 19
OUT 03, 17, 31 

MAR 14, 28
ABR 11, 25
MAI 09, 23
JUN 20
JUL 04, 18, 
AGO 01, 15, 29
SET 12, 26
OUT 10, 24

Budapeste a 
Passau
S.S. Maria Theresa

Passau a 
Budapeste
S.S. Maria Theresa

Para valores atualizados, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.

OUTRAS OPÇÕES DE 
CRUZEIROS NO RIO DANÚBIO: 

 Authentic Danube & Prague - 10 dias
 Delightful Danube - 8 dias

Outras opções de cruzeiros no  
Danúbio & Reno

 European Jewels - 16 dias
 Rhine, Main e Danube - 15 dias
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD

Braubach, Alemanha

•  Aproveite o programa “Let's Go” 
com uma caminhada revigorante 
de Rüdesheim a Assmanshausen 
incluindo passeio de teleférico até 
o topo de Niederwald Heights.

•  Aprenda a fazer vinagre gourmet, 
uma experiência única da 
nossa “Masterpiece Collection”.

S.S. ANTOINETTE, 
RIVER QUEEN OU
RIVER EMPRESS

“Amamos absolutamente tudo: o navio, a comida, as excursões e 
os funcionários, super dedicados e prestativos. Não vemos a hora 
de fazer outro cruzeiro com a Uniworld.” – Kay

A partir de: US$ 2.999 por pessoa

CASTLES ALONG THE RHINE
8 dias
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DIA 1: BASILEIA (EMBARQUE) 
Chegada ao aeroporto da Basileia. Você 
será recebido por um funcionário da 
Uniworld no aeroporto, caso o transfer de 
chegada em grupo esteja incluso em seu 
cruzeiro.

DIA 2: BASILEIA    BREISACH
Breisach é seu portão de entrada para a 
rota do vinho da Alsácia e ponto de partida 
para um dos passeios pela famosa Rota 
dos Vinhos na encosta das Montanhas 
Vosges. Visite Kaysersberg e Riquewihr, 
duas aldeias pitorescas da região ou faça 
um passeio por Friburgo. 

Passeios incluídos: vilarejos da Alsácia ou 
passeio em Friburgo.

DIA 3: KEHL (ESTRASBURGO)
Descubra as maravilhas de Estrasburgo 
a pé acompanhado por um guia local 
especializado. Aprecie esta bela cidade 
histórica, suas ruas de paralelepípedo, 
casas enxaimel, ninhos de cegonhas 
gigantes, confeitarias irresistíveis e 
lojas pitorescas. Kehl, do outro lado rio, 
será seu ponto de partida para explorar 
a capital da Alsácia. Aprecie o centro 
histórico como os locais, em um passeio 
a pé exclusivo. Se quiser se aventurar 
sozinho, utilize as bicicletas e bastões 
nórdicos oferecidos gratuitamente pela 
Uniworld para conhecer a cidade. 

Passeios incluídos: escolha entre um 
passeio panorâmico em Estrasburgo 
passando pelo centro histórico ou 

“Alsantian House”com degustação.

DIA 4: MANNHEIM (SPEYER)
Não é à toa que esta cidade é chamada 
de Speyer, pináculo em inglês. A principal 
atração da cidade é justamente a catedral 
românica com suas quatro torres 
vermelhas que despontam sobre o centro 
histórico.

Passeios incluídos: escolha entre uma 
visita ao palácio barroco de Mannheim ou 
visita a um produtor local de vinagre em 
Doktorenhof, com direito a degustação.

Você decide: escolha uma das duas 
experiências da nossa “Masterpiece 
Collection": aula de produção de vinagre 
gourmet em uma fazenda com mais de 300 
anos ou passeio de meio dia à romântica 
Heidelberg.

DIA 5: RÜDESHEIM    BOPPARD
Conheça o emblemático Rio Reno de 
duas maneiras, participando de uma 
degustação exclusiva de vinhos Rieslings 
produzidos no Castelo Vollrads ou fazendo 
uma caminhada passando pelo incrível 
monumento da Germânia.

Passeios incluídos: escolha entre 
degustação de vinhos no Castelo Vollrads, 
passeio pelas vinícolas de Rüdesheim com 
vista do Monumento Niederwald, passeio a 
pé pelo Vilarejo de Boppard ou caminhada 
da programação “Let's Go” pelas margens 
do Reno.

DIA 6: BOPPARD    KOBLENZ
Conheça Koblenz, uma cidade histórica 
com um passado marcante e arquitetura 
eclética e visite o castelo medieval 
de Marksburg. Aprecie paisagens 
deslumbrantes de Koblenz ao passar pela 

“Deutsches Eck” (Esquina da Alemanha) 
e monumentos históricos da época de 
Kaiser Wilhelm I.

Passeios incluídos: aprecie belos castelos 
em um passeio de bicicleta do “Let's Go” e 
escolha entre um passeio a pé por Koblenz 
ou uma visita ao Castelo de Marksburg.

DIA 7: COLÔNIA
Amantes de história vão adorar o passeio 
guiado com especialista pelo centro 
histórico de Colônia onde três portões 
medievais permanecem de pé, assim 
como a antiga prefeitura com sua fachada 
renascentista. Caminhe pelo centro 
histórico da cidade e desfrute de uma 
atmosfera encantadora, ruelas estreitas 
repletas de casas antigas e inúmeras 
cervejarias. Você terá tempo de sobra 
para conhecer a Cidade Velha e ainda 
passear por conta própria.

Passeio incluído: caminhada por Colônia.

DIA 8: AMSTERDÃ (DESEMBARQUE)
Desembarque do navio e transfer ao 
Aeroporto de Amsterdã. Se quiser 
desfrutar ainda mais da experiência 
Uniworld, participe da nossa extensão 
terrestre opcional em Amsterdã.

INFORMAÇÕES GERAIS

4 Patrimônios da UNESCO

14 passeios culturais incluídos

19 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas 
com ingredientes locais, 
incluindo 1 jantar de  
boas-vindas e 1 jantar  
de despedida

7 noites de cruzeiro

Europa Central

1 experiência exclusiva

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 28 
ABR 11, 25^*
MAI 09, 23^* 
JUN 06^*, 20 
JUL 4, 18 
AGO 01, 15, 29 
SET 12, 26 
OUT 10, 24

MAR 21 
ABR 04, 18^
MAI 02^, 16^, 
30^
JUN 13, 19*, 27 
JUL 03*, 11, 17*, 
25 
AGO 08, 20*, 22 
SET 03*, 05, 19 
OUT 03, 17, 31

Basileia a 
Amsterdã
S.S. Antoinette, 
River Queen^ e 
River Empress*

Amsterdã a 
Basileia
S.S. Antoinette, 
River Queen^ e 
River Empress*

Para valores atualizados, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.

OUTRAS OPÇÕES DE CRUZEIRO PELO RENO: 

  Classic Germany & Amsterdam - 8 dias
  Remarkable Rhine & Historic Holland - 11 dias
  Rhine, Moselle & Blissful Baden-Baden - 12 dias

E ainda:
  Holland & Belgium at Tulip Time - 8 dias
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Fique de queixo caído com o 

grandioso Palácio do Povo em 
Bucareste, o segundo maior 
edifício público do mundo.

•  Aprecie o Palácio de Ceaușescu, 
mansão de um ex-ditador, no 
passeio da “Masterpiece Collection”.

•  Visite o deslumbrante desfiladeiro 
Djerdap e os famosos sítios 
arqueológicos da Sérvia.

HIGHLIGHTS OF 
EASTERN EUROPE

10 dias

S.S. BEATRICE OU 
RIVER DUCHESS

“O cruzeiro foi sensacional. O S.S. Beatrice é lindo, adorei as 
obras de arte e a decoração do navio.” – Matthew

A partir de: US$ 4.199 por pessoa

Budapeste, Hungria
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DIA 1: BUDAPESTE (EMBARQUE)
Chegada ao aeroporto de Budapeste. 
Você será recebido por um funcionário da 
Uniworld no aeroporto, caso o transfer de 
chegada em grupo esteja incluso em seu 
cruzeiro.

DIA 2: BUDAPESTE 
Buda e Peste, localizadas em lados 
opostos do Danúbio, possuem 
características próprias distintas, que 
vão cativar você. Explore esta cidade 
eclética e multifacetada de duas formas: 
como um local em um passeio a pé ou em 
um passeio de bicicleta guiado da nossa 
programação “Let’s Go”. Budapeste, 
capital da Hungria, é um destino 
encantador de Leste a Oeste.

Passeios incluídos: escolha entre 
“Budapeste Comunista” ou “Destaques de 
Budapeste” com visita à sinagoga.

DIA 3: MOHÁCS    BATINA (OSIJEK)  
  VUKOVAR 
Bem-vindo à Croácia! Este país antigo 
que se reergueu após uma guerra civil 
sangrenta é famoso por suas paisagens 
deslumbrantes, ricas tradições folclóricas 
e culinária relativamente simples, mas 
muito saborosa.

Passeios incluídos: Museu da Cultura 
em Vucedol com almoço em uma vinícola 
familiar ou almoço caseiro preparado por 
moradores locais e visita ao Museu de 
Artesanato de Karanac.

DIA 4: BELGRADO
Apesar de extremamente moderna, 
Belgrado capital da Sérvia é uma das 
cidades mais antigas da Europa com 
mais de 7000 anos de história. Em todos 
os lugares é possível notar as marcas 
de um passado turbulento em meio à 
modernidade. 

Passeios incluídos: passeio em Belgrado 
com visita ao Palácio Real da Dinastia dos 
Karadjordjevic ou passeio de bicicleta “I 
Bike Belgrado” do programa “Let's Go”.

DIA 5: GOLUBAC  DONJI 
MILANOVAC
Siga pela costa para explorar um Sítio 
Paleolítico e uma fortaleza medieval 
extremamente preservados. Ao longo 
do caminho observe as reminiscências 
históricas deixadas às margens do rio. 
Fique de olho na placa de Trajano feita 
pelos romanos em homenagem a estrada 
que construíram acima do mar. Aprecie o 
Castelo de Golubac, erguido no Séc XIV e 
atacado por Sérvios, Magiares e Turcos. 

Passeio incluído: visita ao Sítio 
Arqueológico Lepenski Vir e Castelo 
Golubac.

DIA 6: VIDIN
Vidin é uma cidade portuária do Danúbio 
que desempenhou um papel muito 
importante na política da Bulgária durante 
o período medieval, como mostra a 
fortaleza imponente Baba Vida. Aqui será 
nosso ponto de partida para um passeio 
único, visita às formações rochosas 
deslumbrantes de Belogradchik.

Passeio incluído: passeio pelas formações 
rochosas Red Rock Valley ou preparo de 
Banitza caseira na casa de um morador 
local.

DIA 7: ROUSSE 
Rousse, principal cidade portuária da 
Bulgária, é também conhecida como 
“Pequena Viena”, graças às suas mansões 
sofisticadas e edifícios públicos do século 
XIX.

Passeios incluídos: escolha entre uma 
visita à Veliko Tarnovo e Arbanassi com 
um autêntico almoço típico húngaro ou 
passeio a pé em Roussie com visita aos 
Monastérios de Ivanovo e Basarbovo.

DIA 8: ROUSSE    GIURGIU 
(DESEMBARQUE)    BUCARESTE
Esta manhã você irá deixar o navio em 
Giurgiu e seguirá viagem por terra pelo 
interior de Bucareste até Lipscani, escolha 
entre passeio panorâmico ou caminhada 
em Bucareste. À noite, relaxe em um hotel 
de luxo com todo o conforto, localizado no 
coração da cidade e aprecie a capital da 
Romênia, importante centro financeiro e 
cultural.

Passeios incluídos: passeio panorâmico 
pelas atrações de Bucareste com visita 
ao Palácio do Povo ou passeio “Bucareste 
Comunista”.

DIA 9: BUCARESTE
A programação de hoje inclui uma visita 
guiada à Mansão Ceaușescu, antiga 
residência do político Nicolae Ceaușescu 
e sua esposa Elena, executados há um 
quarto de século, mais precisamente no 
Natal de 1989. Você poderá passear pelos 
80 quartos desta construção grandiosa, 
situada em um terreno de 3,5 hectares, em 
um dos bairros mais nobres da cidade. 

Passeio incluído: visita ao Palácio 
Ceausescu, mansão particular dos 
ditadores. 

Você decide: se desejar, desfrute de uma 
experiência muito especial da nossa 
“Masterpiece Collection”, com viagem 
ao Sinaia Mountain Resort e Castelo de 
Peles, mais almoço romeno tradicional 
acompanhado de vinho espumante 
produzido nas Adegas de Vinho Rhein Azuga.

INFORMAÇÕES GERAIS

Europa Central

7 noites de cruzeiro

2 Patrimônios da UNESCO

13 passeios culturais incluídos 

22 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas 
com ingredientes locais, 
incluindo 1 jantar de  
boas-vindas e 1 jantar  
de despedida

2 noites em hotel

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 31
ABR 14, 
MAI 26
AGO 18

MAI 14
JUN 27
AGO 10
SET 23
OUT 07

Budapeste a 
Bucareste
S.S Beatrice

Budapeste a 
Bucareste
River Duchess

ABR 05, 19
MAI 31
AGO 23

MAI 19
JUL 02
AGO 15
SET 28

Bucareste a 
Budapeste
S.S Beatrice

Bucareste a 
Budapeste
River Duchess

Para valores atualizados, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.
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DIA 10: BUCARESTE (PARTIDA) 
Check out do hotel logo pela manhã. 
Transfer para ao Aeroporto Internacional 
Henri Coandă em Bucareste.



EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  “Connoisseur Collection”: Desfrute de 

um cruzeiro com foco em culinária 
francesa, com visitas às fazendas 
de trufas, vilarejos charmosos e 
outras experiências gastronômicas 
inesquecíveis como degustação 
de Valrhona, chocolate francês, 
considerado um dos melhores do 
mundo, além vinhos de alta qualidade.

•  Aproveite a degustação de vinhos 
deliciosos no Châteauneuf-du-Pape,  
uma experiência única da 

“Masterpiece Collection”.

•  Divirta-se em uma caminhada pelos 
Vinhedos Hermitage e degustação de 
vinhos da programação “Let's Go”.

BURGUNDY & PROVENCE
8 dias

S.S. CATHERINE

“Sem dúvida, as possibilidades de imersão abrangentes possibilitaram 
um experiência única. Não há nada como ver de perto, sentir o cheiro 
de cada lugar, provar iguarias da região e conversar com locais. Adorei 
interagir com funcionários da Uniworld e colegas de viagem, aprender 
tudo que os guias tinham para ensinar e aproveitar todas as amenidades 
do navio.” – Lynn

A partir de: US$ 2.999 por pessoa
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DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 28
ABR 11, 25
MAI 09, 23
JUN 06, 20
JUL 04, 18
AGO 01, 15, 29
SET 12, 26
OUT 10, 24

MAR 21
ABR 04, 18
MAI 02, 16, 30
JUN 13, 27
JUL 11, 25
AGO 08, 22
SET 05, 19
OUT 03, 31

Avignon a Lyon
S.S. Catherine

Lyon to Avignon
S.S. Catherine

DIA 1: AVIGNON (EMBARQUE)
Chegada ao aeroporto de Avignon. Você 
será recebido por um funcionário da 
Uniworld no aeroporto, caso o transfer de 
chegada em grupo esteja incluso em seu 
cruzeiro.

DIA 2: TARASCON (ARLES)
Conheça uma cidade provençal cativante, 
famosa por suas ruínas romanas e por ter 
inspirado Van Gogh a pintar mais de 200 
quadros. Arles foi fundada pelos gregos 
no século VI a.C. com o nome de Theline, 
onde mais tarde os romanos ergueram 
a primeira ponte sobre o Rio Ródano, 
criando uma rota terrestre importante 
entre a Itália e a Espanha.

Passeio incluído: passeio a pé por Arles.

DIA 3: AVIGNON
Avignon, a cidade murada, é um dos 
lugares mais fascinantes do sul da França, 
com uma série de preciosidades históricas 
como a fortaleza que serviu de residência 
para papas rebeldes que romperam com 
Roma e exerceram um papel importante 
por aqui. Você verá o Palácio dos Papas 
e muito mais. Também terá a chance de 
passear de caiaque por um aqueduto 
romano com mais de 2000 anos de 
história.

Passeios incluídos: escolha entre passeio 
a pé por Avignon incluindo o Palácio dos 
Papas, visita ao aqueduto romano Pont 
du Gard ou “Let's Go” com passeio de 
caiaque* pelo Rio Gardon.

*O passeio de caiaque pelo Rio Gardon só poderá 
ser feito de maio a setembro.

Você decide: hoje teremos duas excursões 
“Masterpiece Collection” para aproveitar. 
Uma aula de culinária em um hotel 
deslumbrante ou uma degustação de 
vinhos regionais em Châteauneuf-du-Pape.

DIA 4: VIVIERS 
Viviers é um vilarejo encantador onde o 
tempo parece ter parado há séculos, que 
se orgulha de seus mais de 1600 anos de 
história e de uma beleza arquitetônica 
esplêndida. A cidade foi divida em duas 
partes: superior onde viviam os cleros e 
inferior onde viviam os laicos. Você terá a 
oportunidade de conhecer ambas.

Passeio incluído: “Village Day” em Viviers.

Destaque do “Connoisseur Collection”: nas 
datas de cruzeiro “Connoisseur Collection” 
os passageiros terão a oportunidade 
única de colher trufas em um passeio pelo 
Vilarejo de Grignan.

DIA 5: TOURNON (TAIN-
L’HERMITAGE)
Se você é um bom apreciador de vinhos, 
irá adorar conhecer os vilarejos vizinhos 
de Tournon e Tain-l’Hermitage. Apesar de 
pequena, Tournon oferece atrações únicas 
como um castelo do Séc X, construído no 
topo de uma colina para proteger a região, 
onde mais tarde foram incorporadas mais 
edificações, além de duas novas torres de 
defesa contra ataques de protestantes 
no século XVI. Você verá belas casas de 
comerciantes e oficiais da reserva na Rue de 
Doux e irá apreciar uma igreja do século XIV, 
a escola secundária mais antiga da França.

Passeios incluídos: passeio pelas cidades 
irmãs de Tournon e Tain-l’Hermitage com 
degustação de vinhos ou passeio guiado a 
pé “Let's Go” pelas vinícolas de Hermitage 
com degustação de vinhos.

Destaque do “Connoisseur Collection”: 
nas datas de cruzeiros “Connoisseur 
Collection” os passageiros poderão 
desfrutar de uma harmonização de 
chocolate Valrhona e vinhos a bordo.

DIA 6: LYON
Lyon é o epicentro da gastronomia 
francesa, uma cidade de contrastes 
encantadores. Há muito o que ver por aqui, 
do trabalho de visionários da gastronomia 
às passagens secretas das tecelagens 
de seda. Após escolher seu passeio, faça 
como os locais, suba em uma bicicleta e vá 
até uma patisserie para apreciar as delícias 
locais. 

Passeios incluídos: escolha entre passeio 
em Lyon, a capital da gastronomia 
francesa, “Let's Go” com passeio de 
bicicleta guiado ou caminhada pelas 
tecelagens de seda.

Explore: se preferir explorar a cidade por 
conta própria, sugerimos pegar uma de 
nossas bicicletas, sem custo adicional,  
e pedalar até o magnífico Parc de La  
Tête d'or.

DIA 7: MÂCON (BEAUNE)
A vida é definitivamente mais tranquila 
na Borgonha, onde fileiras intermináveis 
de uvas pendem nos vinhedos. Beaune, a 
capital do comércio de vinhos regionais é 
conhecida por sua história, beleza e vinho 
artesanal de altíssima qualidade, assim 
como o Hospices de Beaune, um hospital 
da era medieval. 

Passeios incluídos: escolha entre um 
passeio para ver as paisagens da Borgonha, 
Beaune e seu hospital ou passeio a pé por 
Mâcon.

INFORMAÇÕES GERAIS

França

4 Patrimônios da UNESCO

12 passeios culturais incluídos

19 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas 
com ingredientes locais, 
incluindo 1 jantar de  
boas-vindas e 1 jantar  
de despedida

7 noites de cruzeiro

Para valores atualizados, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.
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DIA 8: LYON (DESEMBARQUE)
Desembarque do navio e transfer ao 
Aeroporto de Lyon. Se quiser desfrutar 
ainda mais da experiência Uniworld, 
participe da nossa extensão terrestre 
opcional em Paris.



EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  “Connoisseur Collection”: Aproveite 

nosso cruzeiro com foco em 
culinária francesa com experiências 
gastronômicas únicas como: passeio 
a pé em Bordeaux seguido por 
degustação de caviar, conhaque 
na Remy Martin e muito mais.

•  Delicie-se com uma oficina de 
culinária e um almoço no Château 
Ambe Tour Pouret, uma experiência 
única da “Masterpiece Collection”.

•  Aproveite o nascer do sol para meditar 
na Dune du Pilat, a duna de areia mais 
alta da Europa, em uma excursão 
magnífica da “Masterpiece Collection”.

Bordeaux, França

BRILLIANT BORDEAUX
8 dias

S.S. BON VOYAGE

“O navio é maravilhoso e muito bem cuidado. As diferentes excursões 
oferecidas, inclusas e opcionais, foram sensacionais! Sem contar 
que os guias eram super experientes e prestativos. O conforto das 
acomodações e os serviços prestados tornaram esta experiência ainda 
mais perfeita!” – Ashley

A partir de: US$ 2.899 por pessoa
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DIA 1: BORDEAUX (EMBARQUE)
Chegada ao aeroporto de Bordeaux. Você 
será recebido por um funcionário da 
Uniworld no aeroporto, caso o transfer de 
chegada em grupo esteja incluso em seu 
cruzeiro.

DIA 2: BLAYE, BOURG SUR GIRONDE
Será que Route de la Corniche Fleurie 
é tão linda como dizem? Descubra a 
resposta hoje a caminho da Fortaleza 
de Blaye, passando por uma infinidade 
de aldeias pitorescas. Assim que 
chegar, desfrute de uma sessão de yoga 
no coração desta fortaleza histórica, 
Patrimônio da UNESCO, que no passado 
protegeu Bordeaux de muitos ataques 
marítimos.

Passeios incluídos: passeio panorâmico 
ao longo da Route de la Corniche Fleurie 
incluindo Fortaleza de Blaye, “Let’s Go” 
com Fortaleza de Blaye ou caminhada por 
Bourg Sur Gironde.

DIA 3: CUSSAC FORT MÉDOC, 
PAUILLAC LA FAYETTE 
A lendária região vinícola de Médoc 
é repleta de castelos com matrizes 
arquitetônicas impressionantes e 
quilômetros de vinhedos a perder de vista. 
Participe de uma degustação pela Rota 
dos Vinhos. Admire as águas dos Rios 
Garona e do Estuário da Gironda antes 
de seguir para a bela cidade de Pauillac, 
porta de entrada da famosa rota do vinho 
Medóc, localizada na costa do Atlântico, 
com seus muros erguidos durante a 
Segunda Guerra Mundial.

Passeio incluído: degustação de ostras 
em Médoc, ou rota dos castelos com 
degustação de vinhos privativa ou passeio 
pelos bunkers arqueológicos.

DIA 4: CADILLAC, LIBOURNE
A expressão francesa “la douceur de vivre” 
é perfeita para descrever os momentos 
que você terá em Cadillac, famosa por 
seus vinhos deliciosos. Visite o Château 
Royal de Cazeneuve, cenário da paixão 
ardente entre Henrique IV e a Rainha 
Margot. Conheça o proprietário do castelo 
enquanto degusta uma taça de Sauternes.

Passeios incluídos: passeio pelos vinhedos 
de Sauternes com degustação exclusiva 
de vinhos no Château de Cazeneuve 
ou passeio em Toulouse com visita ao 
Château de Malromé.

DIA 5: LIBOURNE (SAINT-ÉMILION)
A cidade medieval de Saint-Émilion é 
simplesmente encantadora. Caminhe 
por ruas de paralelepípedos repletas de 
adegas e padarias e pare para admirar a 
incrível igreja monolítica escavada em 
um só bloco de pedra. Outra preciosidade 
espera por você. Degustação de vinhos 
nas caves de uma produtora de Grand 
Cru. Libourne será nosso ponto de apoio, 
viajaremos até Saint-Émilion para saber 
mais sobre a história e a cultura vinícola 
da região.

Passeio incluído: caminhada e degustação 
de vinho em Saint-Émilion.

DIA 6: LIBOURNE    BORDEAUX
A rica tradição agrícola da França é o 
coração e a alma da culinária requintada 
da região. A melhor maneira de 
experimentar legumes, queijos, pães 
e frutas frescas é visitando o agitado 
mercado de produtores rurais de Libourne.

Passeio incluído: “Village Day” em 
Libourne com visita ao mercado dos 
produtores locais.

DIA 7: BORDEAUX
Descubra os inúmeros encantos de 
Bourdeaux em uma caminhada ou passeio 
de bicicleta, como fazem os locais, ambos 
guiados por um especialista. Aproveite 
nossas opções de passeios para conhecer 
este Patrimônio Mundial da UNESCO 
deslumbrante.

Passeios incluídos: “Do as the Locals Do” 
com passeio a pé por Bordeaux, “Let's Go” 
passeio de bicicleta pelas charmosas ruas 
de Bordeaux ou visita ao Museu La Cité 
du Vin.

Você decide: faça um passeio opcional da 
“Masterpiece Collection” e escale a Duna 
du Pilat, a maior duna de areia da Europa. 
Aprecie o nascer do sol no topo do mundo 
e contemple vistas deslumbrantes da 
Floresta de Pinheiros, do Oceano Atlântico, 
da Baía de Arcachon e muito mais.

DIA 8: BORDEAUX (DESEMBARQUE)
Desembarque do navio e transfer ao 
Aeroporto de Bordeaux.

INFORMAÇÕES GERAIS

França

3 Patrimônios da UNESCO

14 passeios culturais incluídos

19 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas 
com ingredientes locais, 
incluindo 1 jantar de  
boas-vindas e 1 jantar  
de despedida

7 noites de cruzeiro

2 experiências exclusivas

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 21, 28
ABR 04, 11, 
18, 25
MAI 02, 09, 
23, 30
JUN 06, 13, 
20, 27

Bordeaux a Bordeaux
S.S. Bon Voyage

JUL 04, 11, 
18, 25
AGO 01, 08, 15, 
22, 29
SET 05, 12, 
19, 26
OUT 03, 10, 17, 
24, 31

Para valores atualizados, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Dê a primeira tacada no Golf 

d’Étretat, um dos cursos mais 
disputados da França, em um 
passeio da programação “Let's Go”.

•  À noite, divirta-se no famoso 
Moulin Rouge em um passeio 
da “Masterpiece Collection”.

•  Observe as flores deixadas em 
homenagem aos combatentes 
de guerra na Praia de Omaha.

PARIS & NORMANDY
8 dias

S.S. JOIE DE VIVRE

“O navio é lindo e seus restaurantes incríveis. A acessibilidade em 
cada porto é simplesmente fantástica.” – Teresa

A partir de: US$ 3.299 por pessoa
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DIA 1: PARIS (EMBARQUE) 
Chegada ao aeroporto de Paris. Você será 
recebido por um funcionário da Uniworld 
no aeroporto, caso o transfer de chegada 
em grupo esteja incluso em seu cruzeiro.

DIA 2: LA ROCHE-GUYON    
VERNON (GIVERNY)*

Desfrute a beleza natural do norte da 
França em um lindo passeio por palácios 
e jardins em um cenário incomparável e 
aprecie as belas paisagens que inspiraram 
o mestre impressionista Claude Monet. 
Visite o Château de La Roche-Guyon 
localizado no alto de uma colina, cercado 
por belos jardins e aprecie a vista 
deslumbrante do Rio Sena. Mais tarde, 
visite a casa e os jardins de Claude Monet. 
Se preferir, faça um passeio guiado de 
bicicleta, de Vernon a Giverny, rodeado 
por belas paisagens francesas.

*Não é possível visitar Giverny nos cruzeiros 
com saídas de março e novembro. Ofereceremos 
um passeio alternativo em substituição a este 
destino.

Passeios incluídos: escolha entre Château 
de La Roche-Guyon, “Let's Go” com trilhas 
ou “Let’s Go” com passeio de bicicleta de 
Vernon a Giverny*.

DIA 3: ROUEN
Siga as pegadas da realeza na capital 
medieval da Normandia, uma cidade 
com um centro histórico praticamente 
intacto. Rouen oferece atrações de deixar 
apreciadores de arte e história de queixo 
caído: a catedral de Monet, pintada 
dezenas de vezes e a cruz que demarca 
o local onde Joana d'Arc foi brutalmente 
queimada, são alguns exemplos. A lista de 
pessoas famosas que viveram e morreram 
em Rouen é extensa: Ricardo Coração 
de Leão, Joana d'Arc, Gustave Flaubert, 
Claude Monet, estão entre elas.

Passeio incluído: caminhada por Rouen, 
capital dos duques da Normandia. 

DIA 4: CAUDEBEC-EN-CAUX
Caudebec-en-Caux, é uma cidadezinha 
adorável localizada na curva do Sena, 
nosso ponto de partida para dois passeios 
totalmente diferentes. Você poderá 
apreciar as belas paisagens rurais de 
Calvados a caminho de Honfleur, uma 
agradável cidade à beira-mar conhecida 
como “Cidade dos Pintores” ou seguir para 
os penhascos de Étretat para uma partida 
de golfe.

Passeios incluídos: caminhada em 
Honfleur, “Let’s Go” com golfe em Étretat.

DIA 5: ROUEN (PRAIAS DA 
NORMANDIA) 
Uma viagem é capaz de proporcionar 
momentos inesquecíveis com experiências 
que tocam o coração, como é o caso  
das praias da Normadia. Você terá um  
dia inteiro para aproveitar Utah,  
Ste-Mère Église e demais praias onde 
tropas americanas, inglesas, australianas 
e canadenses desembarcaram para lutar 
na batalha conhecida como “Dia D”. Mais 
tarde, iremos ao Cemitério Americano e 
participaremos de uma homenagem aos 
combatentes da Operação Overlord no 
Memorial de Omaha Beach.

Passeio incluído: Praias da Normandia com 
visita às praias onde tropas americanas, 
britânicas, australianas e canadenses se 
enfrentaram.

DIA 6: MANTES-LA-JOLIE 
(VERSALHES)
Quer saber como os governantes 
franceses viveram ao longo do século? 
Visite as salas secretas do luxuoso Palácio 
de Versalhes, construído pelo Rei Sol e 
descubra a resposta. 

Passeios incluídos: alas secretas do Palácio 
Versailles ou Jardins de Versalhes e Queen’s 
Hamlet.

Explore: “Let’s Go” com passeio de 
bicicleta pelas margens do Rio Sena e Le 
Butte Verte Parc, uma das maiores áreas 
verdes da cidade.

DIA 7: PARIS 
Não importa se é sua primeira vez ou 
se já esteve em Paris anteriormente, a 
“Cidade Luz” tem sempre algo para todos. 
Desfrute a vista panorâmica da cidade, 
junte-se a um guia local especializado para 
um passeio a pé por bairros agradáveis 
ou pedale pela margem esquerda, uma 
maneira divertida de apreciar os pontos 
turísticos. 

Passeios incluídos: escolha entre passeio 
em Paris, “Do as the Locals Do” com Île de 
la Cité e Bairro Latino, cruzeiro pelo Rio 
Sena ou ainda “Let's Go” com passeio de 
bicicleta pelas margens do Rio Sena.

DIA 8: PARIS (DESEMBARQUE)
Desembarque do navio e transfer ao 
Aeroporto de Paris.

INFORMAÇÕES GERAIS

França

3 Patrimônios da UNESCO

16 passeios culturais incluídos

19 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas 
com ingredientes locais, 
incluindo 1 jantar de  
boas-vindas e 1 jantar  
de despedida

7 noites de cruzeiro

1 experiência exclusiva

Para valores atualizados, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 21, 28
ABR 4, 11, 18, 25
MAI 02, 09, 16, 
23, 30
JUN 06, 13, 20, 27

Paris a Paris
S.S. Joie de Vivre

JUL 04, 11, 18, 25
AGO 01, 08, 15, 
22, 29
SET 05, 19, 26
OUT 03, 10, 17, 24
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Desfrute do novíssimo Mekong 

Jewel, o navio mais luxuoso dos 
rios, oferece apenas suítes.

•  Explore templos antigos e 
emocionantes de Angkor Wat, o 
maior complexo religioso do mundo.

•  Termine sua viagem em grande 
estilo com três noites no Sofitel 
Angkor Phokeethra Golf Resort 
Spa, localizado próximo ao famoso 
complexo de Angkor Wat.

•  Divirta-se em um jantar sofisticado 
e aprecie o show de dança Aspara, 
uma tradição do Império Khmer.

•  Observe o dia a dia do Mekong a 
bordo de uma sampana tradicional.

TIMELESS WONDERS OF 
VIETNAM, CAMBODIA 
AND THE MEKONG

13 dias

MEKONG JEWEL

“Adorei conhecer lugares diferentes que turistas 
nem imaginam que existam.” – Lisa

A partir de: US$ 6.299 por pessoa

Grand Suíte - Mekong Jewel Outdoor bar - Mekong Jewel Alfresco dining - Mekong Jewel30

Angkor Thom, CambojaMekong Jewel

TEMOS ORGULHO DE APRESENTAR 
NOSSO MAIS NOVO SUPER SHIP 
INAUGURADO EM 2020:



Angkor Thom, Camboja

2 Patrimônios da UNESCO

13 passeios culturais incluídos

29 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas  
com ingredientes locais, 
incluindo 1 jantar de  
boas-vindas e 1 jantar  
de despedida

7 noites de cruzeiro

5 noites em hotel

Para valores atualizados, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.

DIA 1: CIDADE DE HO CHI MINH
Chegada ao Aeroporto Internacional Tan Son 
Nhat. Você será recebido por um representante 
Uniworld e conduzido ao Hotel Park Hyatt 
Saigon.

Você decide: à noite conheça o agitado Mercado 
Noturno de Ben Thann ou um dos inúmeros cafés 
noturnos surpreendentes. Seja qual for sua 
escolha, esta é uma ótima maneira de começar a 
sua aventura.

DIA 2: CIDADE DE HO CHI MINH
Veja como a história antiga se funde ao presente 
na maior e mais agitada cidade do Vietnã, onde 
arranha-céus despontam sobre templos antigos 
e motocicletas percorrem becos estreitos.

Passeio incluído: “A Dinâmica Ho Chi Minh”.

Momento imperdível: esta noite, suba a bordo do 
Saigon Princess para desfrutar de um delicioso 
jantar com show de dança e apreciar às vistas 
magníficas da cidade de Ho Chi Minh à noite. 

DIA 3: CIDADE DE HO CHI MINH    MY THO 
(EMBARQUE)
O incrível passeio de hoje inclui uma visita a um 
conjunto de túneis impressionantes utilizados 
pelos Viet Congs durante a Guerra do Vietnã. 
Após o almoço você será levado até o Mekong 
Jewel. 

Passeio incluído: “Vestígios de Guerra: Túneis 
Cú Chi”.

Momento imperdível: os túneis Cú Chi são a 
marca da luta do Vietnã para se libertar do 
controle ocidental. Os Viet Minh começaram a 
fazer uma série de túneis e abrigos subterrâneos 
em 1945 para se protegerem dos ataques 
aéreos franceses. Posteriormente esta rede de 
túneis se estendeu por milhares de quilômetros 
com armadilhas e câmaras subterrâneas que 
surpreendiam completamente os inimigos. 

DIA 4: BEN TRE (TIEN LOI ISLAND)     
VINH LONG
Hoje você verá a vida agitada do Delta com 
o vai e vem dos comerciantes locais e suas 
mercadorias. Após o café da manhã, embarque 
em uma sampana tradicional para explorar 
os canais estreitos e remansos desta região 
famosa. Conheça a ilha intocada de Tien Loi 
e veja como fazendeiros locais fazem gaiolas, 
cultivam bonsais em seus quintais e muito 
mais, em um passeio privativo oferecido 
exclusivamente para os passageiros Uniworld.

Passeio incluído: “A vida em um Vilarejo do 
Mekong”.

DIA 5: SA DEC    GIENG ISLAND  
NAVEGAÇÃO PELO RIO MEKONG
Após o café da manhã, continue sua jornada 
em uma sampana e observe a rotina diária dos 
vilarejos em Sa Dec. Visite um templo colorido, 
lar do Mr. Huynh Thuy Le, siga para Gieng Island 
e descubra como famílias locais produzem 
incensos e chapéus cônicos.

Passeio incluído: “Sampanas e Romance 
Colonial”.

DIA 6: HONG NGU (LONG KHANH A VILLAGE)   
  PHNOM PENH
Visite o vilarejo local de Hong Ngu, maior 
produtor de echarpes de seda Khmer 
tradicionais, próximo à fronteira do  
Vietnã-Camboja. Você terá a oportunidade de 
ver de perto o processo de fabricação manual, 
em primeira mão, já que a maioria das casas 
do vilarejo mantém esta tradição. Aproveite 
a parada em um templo local dedicado a uma 
só religião e a visita à casa de um general VC 
aposentado.

Passeio incluído: “A vida no grande Delta”.

DIA 7: PHNOM PENH
Hoje você irá conhecer Phnom Penh, a 
capital próspera e exótica do Reino do 
Camboja. Localizada na confluência de três 
rios fascinantes, a cidade é dividida em três 
distritos: a pitoresca área colonial francesa, uma 
bela região residencial e um centro histórico. 

Passeio incluído: “Phnom Penh - Capital do 
Camboja”.

DIA 8: PHNOM PENH    NAVEGAÇÃO PELO 
RIO MEKONG
O passeio de hoje poderá ser a experiência mais 
emocionante e marcante de todas. Você irá 
aprender sobre o infame Campo da Morte do 
Khmer Vermelho e visitar o museu do genocídio, 
uma antiga escola utilizada como prisão.

Passeio incluído: “Os Campos de Morte – 
tragédia e reconciliação no Camboja”. 

DIA 9: ANGKOR BAN    WAT HANCHEY
Se ontem conhecemos um passado sombrio 
da história do Camboja, hoje vamos celebrar 
o futuro brilhante deste país. Conheça jovens 
estudantes em uma escola e moradores locais 
em suas casas e, não perca a oportunidade de 
ser benzido com água abençoada por Monges 
Budistas locais.

Passeio incluído: “A vida cultural vibrante do 
Camboja”.

DIA 10: KAMPONG CHAM (DESEMBARQUE)  
SIEM REAP
Desembarque pela manhã e transfer exclusivo 
para passageiros Uniworld até Siem Reap, 
porta de entrada para Angkor, o lendário sítio 
arqueológico. 

Passeios incluídos: passeio em Siem Reap e visita 
aos artesãos.

Acomodação deslumbrante: termine sua viagem 
em grande estilo com três noites de hospedagem 
no Sofitel Angkor Phokeethra Golf and Resort 
Spa, localizado a poucos minutos do famoso 
complexo de Angkor Wat.

DIA 11: SIEM REAP
Hoje é o grande dia de explorar os templos 
antigos de Angkor Wat, complexo religioso 
gigantesco, Patrimônio Mundial da UNESCO.

Passeio incluído: Templos de Angkor Wat.

Momento imperdível: Angkor Wat, o maior 
complexo religioso do mundo, é a atração mais 
famosa do Camboja e o maior monumento 
em baixo-relevo contínuo do mundo. Além 
de ser Patrimônio Mundial da UNESCO, 
sua importância é tão grande que outras 
organizações atuam para garantir sua 
preservação.

DIA 12: SIEM REAP 
Hoje você irá conhecer as ruínas espetaculares 
de Angkor Thom, a cidade real. Construída 
durante o século XII, no auge da Dinastia Khmer, 
este complexo extraordinário de monumentos 
hindus e budistas ficou escondido muito tempo, 
sob trepadeiras da floresta fechada.

Passeios incluídos: Portão Sul de Angkor Thom, 
Bayon e Ta Prohm e jantar com apresentação de 
dança Apsara.

DIA 13: SIEM REAP (PARTIDA)
Após check-out no hotel, transfer ao Aeroporto 
de Siem Reap-Angkor. Se quiser desfrutar ainda 
mais da experiência Uniworld, participe da 
nossa extensão terrestre opcional em Hanoi e 
Ha Long Bay.

INFORMAÇÕES GERAIS

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 4*, 12, 18*
SET 16*, 24, 30*
OUT 28*

NOV 5, 11*
DEZ 3, 9*, 17, 31

Cidade de Ho Chi Minh a 
Siem Reap
Mekong Jewel

Exóticos
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*Roteiro opera no sentido inverso.



EXCLUSIVIDADE UNIWORLD

INDIA’S GOLDEN TRIANGLE &
THE SACRED GANGES

13 dias

GANGES VOYAGER II

“Adorei conhecer aldeias distantes que nem 
imaginava que existiam.” – Denise

A partir de: US$ 7.499 por pessoa

•  Comece sua viagem em grande estilo 
com cinco noites de hospedagem em 
três hotéis luxuosos da Rede Oberoi.

•  Desfrute do nosso Programa de 
Wellness a bordo, com aulas 
variadas de ioga e meditação, 
ministradas por um guru.

•  Aproveite a oportunidade única 
de contemplar o Taj Mahal em 
dois momentos deslumbrantes: 
no nascer e pôr do sol.
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Jaipur, Índia



DIA 1: NOVA DELI
Chegada ao Aeroporto Internacional 
Indira Gandhi. Você será recebido por um 
representante Uniworld e conduzido ao 
Hotel Oberoi New Delhi.

A melhor acomodação: desfrute de 
uma noite no luxuoso Oberoi New Delhi, 
reformado recentemente, com vistas 
deslumbrantes de Nova Deli.

DIA 2: NOVA DELI
A capital da Índia é colorida, agitada e 
cativante. Aproveite um passeio guiado 
incrível para conhecer esta cidade 
fascinante.

Passeio incluído: passeio “Capital da Índia” 
com passeio de riquixá por Old Delhi.

Mais tarde: para fechar o dia com chave de 
ouro, contemple as vistas espetaculares de 
Nova Deli e desfrute de um buffet de jantar 
delicioso no Oberoi.

DIA 3: NOVA DELI    AGRA
Após o check out, seguiremos de ônibus 
para o sul, rumo à Agra - local do projeto 
arquitetônico mais importante de Shah 
Jahan, o famoso Taj Mahal. 

Passeio incluído: “A majestade e a Graça 
do Taj Mahal no pôr do sol”.

Momento imperdível: à tarde, contemple 
o pôr do sol no Taj Mahal e veja a incrível 
mudança de cores sobre o monumento. 
Dizem as más línguas que o humor da 
esposa do antigo imperador mudava assim 
como as cores do céu ao cair da tarde.

DIA 4: AGRA    JAIPUR
O Taj Mahal é mais deslumbrante no 
nascer ou no pôr do sol? Esta é uma 
questão impossível de responder, mas 
os passageiros da Uniworld têm a 
oportunidade de desfrutar das duas 
opções. Acorde bem cedo para ver o 
monumento de mármore branco tingido 
com o tom alaranjado do amanhecer.

Passeio incluído: “Amanhecer no Taj 
Mahal”.

A melhor acomodação: aproveite as duas 
próximas noites no belo Oberoi Rajvilas. 
Um hotel luxuoso construído em torno de 
um antigo Templo Shiva em um área com 
12 hectares e jardins paradisíacos.

DIA 5: JAIPUR
Jaipur é conhecida como a “Cidade Rosa”, 
e como no Rajastão rosa é sinônimo de 
hospitalidade, já dá para saber o que lhe 
espera pela frente. Você irá visitar lugares 
maravilhosos como o Forte Amber e o 
complexo do Palácio da Cidade.

Passeio incluído: “Jaipur Cidade 
Principesca do Rajastão e Forte Amber”.

Você decide: aproveite a tarde para 
explorar a cidade por conta própria. 
Shuttles de ida e volta estarão disponíveis 
do hotel até o centro comercial.

DIA 6: JAIPUR    CALCUTÁ 
(EMBARQUE)
Acomode-se em sua suíte deslumbrante a 
bordo do Ganges Voyager II em Calcutá.

DIA 7: KALNA 
Kalna, importante porto fluvial no 
passado, atualmente é mais conhecida 
por seus templos hindus magníficos, 
construídos pelos marajás de Bardhaman, 
uma preciosidade que você irá visitar hoje.

Passeio incluído: “Índia, a Cidade dos 
Templos”.

Você decide: após se maravilhar com o 
complexo de templos surpreendentes 
de Rajbari, você poderá caminhar pelo 
colorido mercado local com seu guia. 

DIA 8: MATIARI 
Hoje seu navio será uma máquina do 
tempo que levará você até uma autêntica 
vila de artesãos em Matiari, fundada há 
centenas de séculos atrás. 

Passeio incluído: mestres artesãos de 
Matiari com demonstração de trabalhos 
em latão.

DIA 9: MURSHIDABAD    
BARANAGAR
A aventura de hoje será em duas cidades 
de Bengali: Murshidabad e Baranagar. 
Com seus belíssimos monumentos 
arquitetônicos, intimamente ligados às 
famílias dos governantes. 

Passeios incluídos: visita à cidade de 
Murshidabad, passeio de buggy até à 
Mesquita de Katra e visita ao Vilarejo de 
Baranagar.

DIA 10: O GANGES
Um dos rios mais sagrados do mundo, o 
Ganges passa por pequenas aldeias pouco 
habitadas e cidades totalmente povoadas, 
ao longo da Índia e Bangladesh. Aprecie 
um cenário deslumbrante enquanto 
navega e fique atento para ver o Golfinho 
do Ganges, uma espécie rara, ameaçada 
de extinção. 

Bem-estar: você poderá optar por uma 
massagem corporal relaxante ou um dos 
tratamentos excepcionais do Voyager Spa.

DIA 11: MAYAPUR    
CHANDANNAGAR    CALCUTÁ
Poucos locais de culto são tão 
impressionantes como os que você verá 
hoje em Mayapur, centro internacional 
do movimento Hare Krishna e lar do novo 
Templo do Planetário Védico, ainda em 

construção. Muita gente sabe que a Índia 
foi colonizada pela Inglaterra, mas poucos 
sabem que os franceses também tiveram 
colônias por aqui. Hoje, você irá conhecer 
uma antiga colônia francesa. 

Passeios incluídos: Complexo Hare Krishna, 
Templo do Planetário Védico e Legados da 
Colonização Francesa.

DIA 12: CALCUTÁ
A cidade de Calcutá é sinônimo dos 
legados de Madre Tereza e da Era Colonial 
Britânica, os quais você poderá ver de 
perto hoje.

Passeios incluídos: city tour em Calcutá 
com visita ao Mercado das Flores, atrações 
coloniais e Kumartulli. E ainda, escolha 
entre uma visita à ONG Kolkata Rescue ou 
à casa e túmulo de Madre Teresa.

DIA 13: CALCUTÁ (DESEMBARQUE)
Sua aventura pela Índia termina esta 
manhã assim que você desembarcar do 
navio e pegar o transfer para o Aeroporto 
Internacional Netaji Subhas Chandra Bose. 
Se você quiser desfrutar ainda mais da 
experiência Uniworld, participe da nossa 
extensão terrestre opcional em Varanasi.

INFORMAÇÕES GERAIS

Índia

3 Patrimônios da UNESCO

15 passeios culturais incluídos

31 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas 
com ingredientes locais, 
incluindo 1 jantar de  
boas-vindas e 1 jantar  
de despedida.

7 noites de cruzeiro

5 noites em hotel

Para valores atualizados, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

JAN 01, 09, 18, 28
FEV 05, 13, 22
MAR 04, 12 
SET 27

OUT 07, 23
NOV 01, 11, 
19, 27
DEZ 06

Nova Deli a 
Calcutá
Ganges Voyager II
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DESTAQUES:

PERUVIAN RIVERS & 
RAINFOREST DISCOVERY

11 dias

ARIA AMAZON A partir de: US$ 13.999 por pessoa

RESERVA NACIONAL PACAYA-SAMIRIA
Conhecida como “Floresta dos 
Espelhos”, esta reserva oferece 
vida selvagem, paisagens de tirar o 
fôlego e riqueza cultural única.

LIMA
Conhecida como a “Cidade dos Reis”, 
esta cidade colorida é repleta de 
arquitetura colonial. Delicie-se com a 
diversidade de sabores da candidata à 
capital gastronômica da América do Sul.

CUSCO
As famosas ruas de paralelepípedos 
e a energia contagiante do coração 
do Império Inca, Patrimônio 
Mundial da UNESCO, certamente 
irão conquistar você.

ROTEIRO ALTERNATIVO NO PERU: 
Visite a lendária Machu Picchu em nosso 
roteiro AMAZÔNIA PERUANA E MACHU 
PICCHU com duração de 15 dias. Para 
mais informações, acesse uniworld.com.

NOVO ROTEIRO DA UNIWORLD
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DIA 1: LIMA
Chegada ao aeroporto em Lima. Se o 
seu cruzeiro incluir transfer em grupo da 
Uniworld, você será recebido pelo nosso 
representante no aeroporto, que o levará 
até o hotel em Lima.

DIA 2: LIMA
Lima, conhecida como “Cidade dos Reis”, 
foi fundada em 1535. Você poderá explorar 
esta metrópole agitada, um verdadeiro 
caldeirão cultural, repleto de sabores e 
história, com atrações que agradam todos 
os gostos.

Passeios incluídos: passeio em Lima, Casa 
Aliaga e passeio ao distrito Barranco.

DIA 3: LIMA    VOO PARA IQUITOS    
NAUTA (EMBARQUE)
Transfer do hotel ao aeroporto para 
embarque com destino a Iquitos. Na 
chegada ao Aeroporto Internacional de 
Iquitos, um representante Uniworld irá 
aguardar você para conduzi-lo até o Aria 
Amazon.

Passeio incluído: passeio de skiff no Rio 
Marañón.

À noite, aproveite o jantar de boas-vindas  
preparado pelo chef Pedro Miguel 
Schiaffino, um inovador da culinária 
amazônica. Você vai se surpreender com 
a explosão de sabores dos ingredientes 
únicos da Amazônia Peruana.

DIA 4: YANAYACU-RIO PUCATE    
RIO MARAÑÓN
Comece seu dia na Reserva Nacional 
Pacaya-Samiria, a segunda maior área 
natural protegida do Peru. Faça um 
passeio de caiaque ou canoa e nade nas 
águas negras do Rio Yanayacu-Pucate. À 
tarde, descubra os costumes e tradições 
locais em um vilarejo ribeirinho do Rio 
Marañón. Mais tarde, contemple a beleza 
do céu com planetas e constelações.

Passeios incluídos: passeio de caiaque no 
Rio Yanayacu-Pucate e passeio por um 
vilarejo local.

DIA 5: RIO SAMIRIA    NAUTA CAÑO 
(PARQUE NATURAL DA AMAZÔNIA)
Hoje é dia de explorar a vida selvagem 
abundante e a vegetação exuberante da 
Amazônia. Saiba tudo sobre a diversidade 
da fauna e flora da região com seu guia 
naturalista antes de iniciar uma trilha 
guiada pela Floresta. Termine o dia da 
melhor maneira, observando as estrelas 
do Lago Encantado.

Passeios incluídos: Rio Samira, caminhada 
na selva e observação de estrelas no Lago 
Encantado.

DIA 6: NAUTA
Nauta, uma das cidades mais antigas 
da Amazônia Peruana, fica localizada 
entre os rios Marañón e Ucayali. Você irá 
visitar os mercados da cidade repletos 
de frutas, peixes e vegetais frescos. Em 
seguida, terá a oportunidade de conhecer 
a nascente do Rio Amazonas.

Passeios incluídos: Mercado de Nauta e 
visita à nascente do Rio Amazonas.

DIA 7: RIO UCAYALI    RIO PACAYA
Descubra como vive a população 
ribeirinha do Rio Amazonas navegando 
pelo Rio Ucayali. Veja os famosos  
botos-cor-de-rosa e animais selvagens. 
Depois do pôr do sol, siga até o Rio Pacaya 
em busca de feras com hábitos noturnos.

Passeios incluídos: passeio de skiff pelo Rio 
Ucayali e passeio noturno de skiff pelo Rio 
Pacaya.

DIA 8: RIO PACAYA    RIO TAPICHE    
RIO UCAYALI
Logo cedo, aproveite o passeio de skiff 
pelo Rio Pacaya e aventure-se pela 
floresta tropical para observar a vida 
selvagem. Após o almoço, veja como é 
feita a pesca de paiche, o segundo maior 
peixe do mundo. Feche seu dia com chave 
de ouro observando botos-cor-de-rosa no 
Rio Ucayali.

Passeios incluídos: passeio de skiff no Rio 
Pacaya, demonstração de pesca de Paiche 
e passeio de skiff no Rio Ucayali.

DIA 9: LAGO CLAVERO    FLORESTA 
SAN JOSE DE SARAPANGA
Aproveite sua manhã com caminhadas 
pela selva, passeios de canoa ou caiaque 
ou mergulhos nas águas negras do Rio 
Yarapa e Lago Clavero. À tarde, veja 
as incríveis vitórias-régias gigantes na 
Floresta San Jose de Sarapanga.

Passeios incluídos: Rio Yarapa, Lago 
Clavero, caminhada na Floresta San Jose 
de Sarapanga.

DIA 10: NAUTA (DESEMBARQUE)    
IQUITOS    VOO PARA LIMA
Faça uma caminhada matinal pela cidade 
de Nauta antes de desembarcar do Aria 
Amazon. Seu guia irá mostrar lugares 
interessantes a caminho do Aeroporto de 
Iquitos. Assim que chegar em Lima, você 
terá um transfer para o Wyndham Costa 
del Sol Airport Hotel, onde ficará por uma 
noite.

Passeios incluídos: Nauta, Centro 
de Resgate de Peixes-Bois e feiras de 
artesanatos em San Juan.

DIA 11: LIMA
Sua aventura maravilhosa pelo Peru 
termina nesta manhã. Seu guia irá lhe 
acompanhar do Hotel Wyndham Costa del 
Sol até o Aeroporto Internacional de Lima.

INFORMAÇÕES GERAIS

América do Sul

20 passeios culturais 
incluídos

27 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas 
com ingredientes locais

7 noites de cruzeiro

3 noites em hotel

Para valores atualizados, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS
Lima a Lima 
Aria Amazon

JAN 06
MAR 10
ABR 07
MAI 05

JUN 02, 30
SET 01, 29
NOV 03
DEZ 01
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Conheça as maravilhas da 

região com o guia local, um 
egiptólogo experiente.

•  Dê um mergulho na piscina ou 
relaxe sob a sombra dos diversos 
ombrelones do Sun Deck.

•  Suba a bordo de uma pequena 
embarcação local para uma 
excursão exclusiva de observação 
de pássaros ao longo do Nilo.

Aswan, Egito

SPLENDOURS OF EGYPT 
& THE NILE

12 dias

S.S. SPHINX OU RIVER TOSCA

“O grande diferencial da Uniworld é a qualidade. Hotéis da rede 
Four Seasons, cabines espaçosas, alta gastronomia e o número 
reduzido de passageiros, foram importantes. Mas Muhammad, 
o guia do ônibus A, deixou a viagem ainda mais especial. Sua 
paciência, entusiasmo e conhecimento profundo em egiptologia, 
fizeram toda diferença.” – Mingte

A partir de: US$ 5.999 por pessoa
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DIA 1: CAIRO 
Chegada ao aeroporto em Cairo. Se o 
seu cruzeiro incluir transfer em grupo da 
Uniworld, você será recebido pelo nosso 
representante no aeroporto, que o levará 
até o hotel Four Seasons at Nile Plaza.

A melhor acomodação: aprecie as 
maravilhas do Four Seasons at Nile Plaza 
pelas próximas duas noites. Um hotel 
luxuoso localizado no coração do elegante 
Garden City District.

DIA 2: CAIRO
O antigo bairro de Cairo é intenso - as 
cores, os sons, o vai e vem das pessoas... 
tem sido assim há milhares de anos. Um 
egiptólogo irá mostrar uma cidadela do 
século XII e a bela Mesquita de Alabastro. 

Passeio incluído: Cidadela de Salah  
al-Din, Mesquita Alabaster e Museu 
Egípcio.

DIA 3: CAIRO    LUXOR (EMBARQUE)  
  DENDERA* 
Prepare-se para se impressionar com 
o lendário Templo de Karnac, um 
complexo espetacular com colunas 
gigantescas, avenidas largas, inúmeras 
esfinges de pedra e salões de proporções 
verdadeiramente épicas. 

Passeio incluído: Templo de Karnac.

DIA 4: DENDERA*    LUXOR
Esta manhã, você irá visitar o Templo de 
Hathor, dedicado à deusa do amor e da 
beleza. Assim como Karnac, o Templo de 
Luxor fica na antiga Tebas, capital do Novo 
Reino do Egito. Você terá a oportunidade 
de conhecer esta maravilha no final da 
tarde.

Passeios incluídos: Templo de Hathor e 
Templo de Luxor.

*Caso não seja possível navegar até Dendera, 
seguiremos de ônibus partindo de Luxor.

DIA 5: LUXOR    KOM OMBO
A palavra “colossal” ganhará um novo 
sentindo após a excursão de hoje, que 
levará você a duas estátuas conhecidas 
como Colossos de Memnon. Você também 
irá visitar o templo da primeira mulher 
faraó do Egito e o Vale dos Reis. 

Passeio incluído: Colossos de Memnon, 
Templo Hatshepsut e Vale do Reis.

DIA 6: KOM OMBO    ASWAN
Após a visita a um templo dedicado ao 
Deus Crocodilo, suba a bordo de uma 
pequena embarcação para observação de 
aves ao longo do Nilo. 

Passeios incluídos: Templo Kom Ombo e 
passeio de barco com observação de aves.

DIA 7: ASWAN
Hoje teremos um dia épico, repleto de 
maravilhas do início ao fim. Você irá 
visitar uma obra-prima da engenharia, a 
Barragem de Aswan, além do Obelisco 
inacabado e o belo complexo do Templo 
de Isis.

Passeios incluídos: Barragens de Aswan, 
Obelisco Inacabado, Templo de Isis, passeio 
de felucca (embarcação tradicional) pelo 
Rio Nilo e chá da tarde no Old Cataract 
Hotel Aswan.

DIA 8: ASWAN    EDFU
Aproveite sua manhã livre para 
explorar Aswan. Se desejar faça um 
passeio opcional aos templos de rocha 
impressionantes de Abu Simbel antes de 
seguirmos para Edfu, à tarde.

DIA 9: ESNA    LUXOR
No passeio de hoje você irá descobrir 
como o Templo de Esna, um dos últimos 
grandes templos egípcios construídos, 
ficou enterrado por milhares de séculos.

Passeio incluído: Templo de Khnum.

DIA 10: LUXOR (DESEMBARQUE)    
CAIRO
Desembarque em Luxor e transfer ao 
aeroporto para embarque com destino 
ao Cairo. Após o check in no Hotel Four 
Seasons at Nile Plaza, relaxe antes do 
Jantar de Despedida no sofisticado Mena 
House Hotel. 

DIA 11: CAIRO
Hoje é dia de conhecer a ancestral 
Memphis, Patrimônio Mundial da 
UNESCO, além de uma série de 
monumentos incríveis como a enigmática 
Grande Esfinge. Após ver as pirâmides 
de longe, você terá a oportunidade de 
apreciá-las bem de perto.

Passeio incluído: atrações antigas de 
Memphis incluindo a Pirâmide de Gizé, com 
entrada à pirâmide menor e visita à Grande 
Fênix e Sakkara.

Momento imperdível: hoje você irá visitar 
a Pirâmide de Gizé e a Grande Fênix, 
maravilhas do Mundo Antigo. 

DIA 12: CAIRO (PARTIDA)
Check out do hotel e transfer ao Aeroporto 
Internacional do Cairo. Se você quiser 
desfrutar ainda mais da experiência 
Uniworld, participe da nossa extensão 
terrestre opcional na Jordânia e Jerusalém.

INFORMAÇÕES GERAIS

Egito

15 Patrimônios da UNESCO

12 passeios culturais incluídos

26 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas 
com ingredientes locais, 
incluindo 1 jantar de  
boas-vindas e 1 jantar  
de despedida.

7 noites de cruzeiro

Para valores atualizados, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

JAN 02, 09, 16, 
23, 30
FEV 06, 13, 
20, 27
MAR 06, 13, 
20, 27
ABR 03, 10, 
17, 24

MAI 01, 08, 
15, 22
SET 25
OUT 02, 09, 16, 
23, 30
NOV 06, 13, 
20, 27
DEZ 04, 11, 
18, 25

Cairo a Cairo
S.S. Sphinx or River Tosca

4 noites em hotel
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#EXPLOREUNIWORLD
UNIWORLD.COM

EUROPA CENTRAL · ITÁLIA · FRANÇA · PORTUGAL E ESPANHA · RÚSSIA · ÁSIA · ÍNDIA · EGITO · PERU

(11) 3217 7100  
www.queensberry.com.br

Ed. Princesa Isabel – Av. São Luís, 165 – República 
São Paulo - SP – 01046-001

Para mais informações acesse  
uniworld.com ou contate seu  
agente de viagens.

UNIWORLD BOUTIQUE RIVER CRUISES LTD.


