
2022 BOUTIQUE RIVER CRUISES

Você merece o melhor



2

VOCÊ MERECE O MELHOR
É difícil acreditar o quanto o mundo mudou em tão pouco tempo. Embora todos os anos tenhamos 
um desafio ou outro no universo dos cruzeiros, nada será como 2021. O protocolo de distanciamento 
de amigos, familiares e demais medidas preventivas para preservação da nossa saúde e o desejo 
de poder voltar a fazer tudo que amamos, inclusive viajar, ficarão gravados para sempre em nossas 
memórias.

Apesar disso tudo, uma coisa não mudou — nossa paixão em proporcionar o melhor a você. 
Nossos passageiros são a razão de absolutamente tudo o que fazemos. Nossa equipe está sempre 
comprometida em oferecer, tanto a bordo como em terra, uma experiência de viagem incomparável, 
memorável, sofisticada, priorizando sempre sua saúde e segurança, enquanto você estiver sob 
nossos cuidados.

Somos uma empresa familiar respeitada no mercado, que sempre honrou seus compromissos, assim 
sendo, conseguimos enfrentar os momentos mais desafiadores sem ter que comprometer nosso 
alto padrão. Nas últimas semanas, temos observado com entusiasmo, um aumento significativo 
pela procura de cruzeiros, que comprova que nossos passageiros desejam viajar mais do que nunca. 
Percebemos também que as reservas tem sido para destinos mais distantes, em cruzeiros mais 
longos e embarques mais distantes, precisamente em 2022, quando os passageiros se sentem 
mais seguros para viajar.

Sempre operamos nossos cruzeiros com protocolos de segurança e sanitários rigorosos em cada 
navio e continuaremos a fazê-lo. Oferecemos regularmente treinamento de saúde e segurança à 
nossa tripulação, para garantir a excelência. Contamos também com uma consultoria externa para 
aprimorar nossos protocolos e assegurar a proteção à saúde de nossos passageiros e estamos 
comprometidos em fazer ainda mais.

É com grande satisfação que compartilho três novidades excelentes: nosso itinerário no Egito está 
com uma grande procura, contamos com um segundo navio no Rio Nilo e temos datas adicionais para 
nosso cobiçado cruzeiro pela Amazônia Peruana. Para honrar nossa promessa de oferecer a melhor 
frota do setor, teremos ainda em 2021, a temporada inaugural de quatro novos Super Ships, que 
navegarão pelos rios mundo afora e darão as boas-vindas aos nossos passageiros pela primeira vez.

2022 tem tudo para ser ainda melhor com o lançamento do novo cruzeiro Dutch Delight, com 
lindas paisagens, cidades vibrantes e pequenos vilarejos, ou seja, todas as maravilhas cativantes 
da Holanda. Um país mágico que realizará novamente o Floriade, um festival de flores que ocorre a 
cada dez anos, o primeiro da lista de desejos de qualquer apaixonado inveterado por flores. Aproveite 
o cruzeiro da Uniworld e inclua esta maravilha em seu roteiro. Consulte-nos para mais detalhes.

Todos nós acreditamos no poder das viagens para abrir fronteiras, conectar culturas e impulsionar 
economias locais. Tudo passa e tempos melhores virão. É muito gratificante poder voltar aos rios 
com você.

Ellen Bettridge
PRESIDENTE & CEO
Uniworld Boutique River Cruise Collection

Anteciosamente,
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PEQUENOS TOQUES 
QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA

Luxo incomparável em cada detalhe.
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PARA VOCÊ?
O que significa luxo

O luxo pode ser relativo e variar de pessoa para pessoa. Há opções para todos os gostos.
Para a Uniworld é poder desfrutar de uma experiência diferenciada e exclusiva em um 
hotel boutique de luxo ao invés de optar por um hotel de rede comum, com o mesmo 
layout em qualquer parte do mundo.

Somos uma companhia de cruzeiros fluviais absolutamente única. Nos inspiramos na 
Red Carnation Hotel Collection, marca do mesmo grupo (composta pelos melhores 
hotéis do mundo). Isso significa que o luxo faz parte do nosso DNA e temos a satisfação 
de ser a empresa de cruzeiros fluviais mais luxuosa do mundo.

Original artwork throughout every ship

Super Ship Joie de Vivre – 
navegando por Paris e Normandia.

Super Ship La Venezia, lançamento em 2021, navegação em Veneza.
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Só um cruzeiro fluvial de luxo é capaz de proporcionar uma experiência única, com 
uma percepção de mundo completamente diferente. Desfaça as malas uma só vez e 
se encante com diversos destinos ao longo de sua jornada. Navegue tranquilamente 
a bordo de seu hotel flutuante de luxo, passando por grandes cidades e vilarejos 
pitorescos. Ao contrário da monotonia de um cruzeiro marítimo, que pode oferecer 
muitos dias em mar aberto, o cruzeiro fluvial navega até o coração dos países, passando 
por paisagens de tirar o fôlego. Além disso, permite uma verdadeira imersão cultural, já 
que os navios de menor porte, têm condições de atracar nas maiores cidades do mundo, 
permitindo um acesso rápido às melhores atrações de cada destino, para que você 
possa aproveitá-las da maneira que desejar.

CRUZEIRO FLUVIAL DE LUXO?
Por que um

Super Ship Maria Theresa, navegando pela Europa.
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A companhia de cruzeiros 
fluviais mais bem avaliada e 
premiada do mundo 
A Uniworld tem um orgulho imenso 
de ser a companhia de cruzeiros 
fluviais mais premiada do mundo. 
Os inúmeros elogios de nossos 
hóspedes e a excelente média de 
avaliação de 4,8/5 na FEEFO, que 
tem como base mais de 10.000 
avaliações espontâneas de nossos 
clientes, comprovam que estamos no 
caminho certo. Em reconhecimento 
à excelência de tudo o que fazemos, 
recebemos o “Platinum Trust Award” 
da Feefo. 

Navios Boutique Únicos 

Ao visitar um novo destino, 
certamente você deseja uma 
verdadeira imersão cultural. Então, 
por que não esperar o mesmo a 
bordo? Cada navio boutique de luxo 
oferece decoração interna sofisticada, 
belas peças de antiguidade, tecidos 
personalizados e obras de arte 
autênticas, inspiradas nos destinos 
visitados, tornando-os absolutamente 
únicos. Em terra, você prefere 
um hotel de rede padrão ou um 
hotel boutique de luxo exclusivo, 
cuidadosamente projetado para uma 
estadia inesquecível? 

Alta Gastronomia 
Os jantares a bordo, seguindo a 
filosofia da fazenda à mesa, são 
inspirados na culinária regional 
e preparados com ingredientes 
frescos fornecidos por produtores 
locais. Nossos chefs renomados 
já trabalharam nos melhores 
restaurantes do mundo. Nossos 
menus, renovados a cada estação, 
proporcionam uma experiência 
gastronômica 5 estrelas inesquecível. 
Todos os nossos Super Ships oferecem 
uma ampla opção de restaurantes à 
sua escolha.

O que nos torna a melhor companhia 
de cruzeiros fluviais do mundo?
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Serviço excepcional para 
cada passageiro
Nossa tripulação é o pilar da 
nossa filosofia “guestcentric”, que 
considera cada passageiro o centro 
das atenções, fazendo-o se sentir 
parte da família ao desembarcar. 
É perfeitamente comum encontrar 
membros da equipe que se dedicam 
exclusivamente à Uniworld há 
mais de 10 anos. Para garantir 
um atendimento diferenciado, 
oferecemos a melhor proporção de 
funcionários por passageiros a bordo 
da indústria. 

Passeios inesquecíveis em 
cada porto 
Cada cruzeiro Uniworld é 
cuidadosamente elaborado para 
ser uma experiência única, repleta 
de momentos inesquecíveis, que 
vão surpreender você. Oferecemos 
excursões com número reduzido de 
pessoas, intimistas, exclusivas e com 
curadoria Uniworld. Na Índia, por 
exemplo, você poderá contemplar 
o nascer do sol no Taj Mahal livre 
das multidões, e em Veneza, visitar 
a Basílica de São Marcos após o 
horário normal de funcionamento, 
livre de aglomerações. Comodidades 
exclusivas aos convidados da 
Uniworld. 

O mais all inclusive
A Uniworld oferece amenidades 
de luxo nas acomodações, vinhos, 
cervejas e destilados premium à 
vontade, jantares cinco estrelas 
seguindo a filosofia da fazenda à 
mesa, várias opções de passeios 
diurnos, entretenimento no navio e 
muito mais. Tudo com o mais alto 
padrão de qualidade, para uma 
experiência de viagem incomparável, 
e o melhor, com tudo incluso.

Super Ship Bon Voyage – navegando por Bordeaux.
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PAIXÃO PELO 
TURISMO SUSTENTÁVEL

e compromisso em retribuir tudo o que recebemos.

Parte do nosso compromisso com a sustentabilidade consiste em garantir 
o futuro das viagens. É por isso, que buscamos sempre causar um impacto 
positivo, tendo em mente a responsabilidade ambiental, social e econômica, 
com a ajuda de nossos parceiros incríveis. As viagens nos dão a chance de 

mudar a vida das pessoas para melhor e concentramos nossos esforços 
para retribuir sempre que possível.



Uniworld.com/UniworldCares

FUNDAÇÃO TREADRIGHT
Fundada em 2008 pelo grupo The Travel 
Corporation, empresa que detém marcas como a 
Uniworld, a Fundação TreadRight foi criada para 
incentivar o desenvolvimento de práticas para um 
turismo sustentável. A fundação é responsável por 
inúmeros projetos que promovem a proteção da 
cultura, patrimônio local e o meio ambiente. 

A Treadright se orgulha em ter como embaixadora, 
a ativista humanitária e ambientalista Céline 
Cousteau, que viaja o mundo para trabalhar em 
projetos de preservação da vida marinha e das tribos 
indígenas na Amazônia. Acesse treadright.org para 
mais informações.

ELIMINAÇÃO DE PLÁSTICOS DE USO ÚNICO
Estamos nos preparando para um futuro sem 
plásticos. Sob a orientação da The Travel 
Corporation, pretendemos banir a utilização 
de mais de 60 tipos de plásticos de uso único, 
incluindo canudos, garrafas de água e sacolas 
plásticas em todas as operações até 2022.

Até o momento, evitamos a utilização de 28 
toneladas de plástico e nos últimos dois anos, 
reduzimos o desperdício químico em 80% em 
toda nossa frota. Além disso, eliminamos o uso de 
canudos, garrafas e demais embalagens plásticas 
em nossos navios e escritórios.

EXPERIÊNCIAS MAKE TRAVEL MATTER®
A Uniworld implementou em todas as viagens 
e itinerários as experiências “MAKE TRAVEL 
MATTER®” (MMT). Como empresa constituída 
por amantes de viagens, sabemos exatamente as 
experiências que tornam cada viagem única e ainda 
trazem inúmeros benefícios aos destinos visitados. 
Ao escolher uma experiência MMT, você estará 
contribuindo diretamente para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

COOPERATIVA DE MULHERES IRAQ AL-AMIR
Fundada em 1993, a Cooperativa de Mulheres Iraq 
Al-Amir tem como objetivo tornar as mulheres 
locais financeiramente independentes, elevando 
o padrão de vida, através do aumento de renda, 
preservando o patrimônio local. Ao optar pelo 
nosso pacote de extensão à Amman e Petra, 
você apoiará mulheres que fazem parte desta 
cooperativa na Jordânia em parceria com a 
Fundação TreadRight.

11
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BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS EM TODOS OS ROTEIROS, 
COMBINADOS COM PROMOÇÕES VIGENTES

VOCÊ MERECE UM 
PROGRAMA DE FIDELIDADE 

EXTRAORDINÁRIO
pelo apoio e lealdade de sempre.

Após seu primeiro cruzeiro com a Uniworld, você  
será automaticamente inscrito no River Heritage 
Club e nosso programa de fidelidade que oferece 

benefícios, descontos exclusivos aos nossos 
passageiros mais fiéis.

Além de BENEFÍCIOS ADICIONAIS para cada amigo e familiar 
que você nos indicar.

Mais

Uniworld.com/RHC

OFERTAS exclusivas para  
ex-passageiros.

FRUTAS FRESCAS na cabine  
à sua espera, no dia de  
embarque.

SERVIÇO DE LAVANDERIA 
cortesia.

SEJA O PRIMEIRO a receber 
informações sobre novos navios  
e roteiros.

Acesso à nossa REVISTA DIGITAL 
& INFORMATIVOS.

COQUETEL EXCLUSIVO para  
ex-passageiros Uniworld.

PRESENTE DE BOAS-VINDAS exclusivo para comemorar  
mais uma viagem conosco.
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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 Suíte – S.S. Bon Voyage

Uniworld Boutique River Cruise Collection
Best River Cruise Line   

TRAVEL AWARDS 2019

S.S. Bon Voyage
Best River Cruise Ship Refurbishment
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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.

AMENIDADES ALL-INCLUSIVE

^  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.

Há uma grande diferença entre o all-inclusive e a inclusão de amenidades luxuosas que só nós 
oferecemos. Fazemos questão de incluir absolutamente tudo, para garantir uma viagem tranquila 

e livre de preocupações. Você só terá que sentar, relaxar e aproveitar suas férias.
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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.

O MELHOR DAS BEBIDAS E 
GASTRONOMIA INTERNACIONAL

Refeições preparadas na 
hora, com ingredientes 

frescos adquiridos 
diretamente dos 

produtores locais.

Gastronomia 5 estrelas, 
inspirada nos destinos visitados.
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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 
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. 

Culinária 5 estrelas, 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.

COM A UNIWORLD
Passeios absolutamente únicos e inesquecíveis

Visite a Basílica de São Marcos fora do horário normal de funcionamento, 
livre de aglomerações – exclusividade Uniworld.
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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.

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.

Desfrute da experiência Morning with the Masters e 
visite o Museu de História da Arte em Viena em horário 
exclusivo.

Em sua visita à Índia, aproveite 
oportunidade única de contemplar a beleza 

exuberante do Taj Mahal duas vezes.

Se quiser explore os destinos de bicicleta,  
mais uma cortesia de nossos cruzeiros.
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Saiba mais sobre nosso compromisso com saúde e segurança em  
Uniworld.com/Health-Safety.

CUIDAMOS DE TUDO
 para você não ter que se preocupar com nada.

Atenção, informação e preparo são características inerentes 
aos viajantes experientes, da mesma forma, procuramos 

abordar cada cruzeiro da Uniworld com os mesmos cuidados. 
Viaje tranquilo, sabendo que seus planos e aventuras estão 

nas mãos de uma equipe global dedicada.

Saúde e segurança também fazem 
parte do seu cruzeiro.

*Protocolos de segurança implementados apenas nos navios próprios, operados pela Uniworld. 
Podem variar conforme o itinerário. Consulte Termos e Condições para mais detalhes.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E SANITÁRIOS ADOTADOS 
EM NOSSOS NAVIOS EUROPEUS*

Portas externas e acessos ao 
interior do navio bloqueados. 

Liberados apenas para passageiros 
registrados com cartão de acesso.

Verificação de identidade de todos 
os passageiros e bagagens durante 

o check-in.

Atendimento 24h na recepção.

Utilização de cartão de acesso e 
reconhecimento facial para entrada 

no navio.

Câmeras na entrada e nas áreas 
comuns do navio, monitoradas pela 

recepção.

Equipe de segurança altamente 
capacitada, trabalhando 24h nas 
passarelas de acesso aos navios.

Monitoramento dos navios, dia 
e noite durante todo o roteiro, 

por uma equipe altamente 
capacitada.

Entregas devidamente 
inspecionadas antes de entrarem 

no navio.

Treinamentos contínuos de 
saúde e higiene conduzidos por 

profissionais habilitados para toda 
a tripulação. Protocolos rigorosos 

de saneamento em todos os 
cruzeiros.

Instalação de novo sistema de 
filtragem de ar em todos os 

navios.

Áreas a bordo e ônibus 
desinfetados diversas vezes ao dia.



Uniworld.com/Health-Safety
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Quando você visita um destino certamente espera vivenciar uma nova cultura, por que não 
também fazer isso a bordo? Cada navio é projetado conforme as características de cada 
destino visitado, com decoração interna sofisticada, peças de antiguidade belíssimas, tecidos 
personalizados e obras de arte autênticas que representam a cultura de cada lugar, para que 
você também tenha uma experiência completa a bordo. 

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.

NAVIOS COM DESIGNS ÚNICOS,
inspirados nos destinos visitados.

Suíte Super Ship Maria TheresaSuíte Aria Amazon

Restaurante Rialto – Super Ship La Venezia – 
totalmente renovado.
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Navegue pelo mais novo navio do rio Mekong – Super Ship Mekong Jewel.

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.

Cada Suíte é Única

Em nossas suítes espaçosas você irá desfrutar de serviço de mordomo, banheiros amplos com 
duas cubas, feitos totalmente em mármore, produtos de banho da Hermès, camas inglesas 
Savoir® feitas artesanalmente, bar totalmente abastecido, cookies, frutas frescas repostas 
diariamente e muito mais.
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“Ficamos absolutamente encantados com o charme das 
cidades europeias e com as surpresas agradáveis ao longo  
do caminho. Foi simplesmente perfeito.”    
      – Tina & Ricky
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EUROPA
A COMBINAÇÃO PERFEITA DO CHARME DO VELHO MUNDO, NATUREZA 
EXUBERANTE, MARAVILHAS ARQUITETÔNICAS E CULINÁRIA DIVERSIFICADA! 
Definitivamente a Europa é repleta de atrações de encher os olhos! Este continente 
emoldurado por vilarejos pitorescos, cidades imperiais e grandes metrópoles, oferece 
toda a magia que você sempre sonhou! Caminhe pelas belas ruas de Paris, aprecie um 
delicioso vinho do Porto no Vale do Douro e impressione-se com a beleza do Palácio do 

Povo em Bucareste! Uma experiência inesquecível espera por você na Europa!

DOURO · DORDOGNE · GARONA · RÓDANO
SAÔNE · SENA · DANÚBIO · MOSELA

RENO · MENO· PÓ

Uniworld.com/Cruises
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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

“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

Budapeste, Hungria

S.S. MARIA THERESA
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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.

Europa Central

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

INFORMAÇÕES GERAIS

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 13*, 20, 27*

ABR 03, 10*, 17, 24*

MAI 01, 08*, 15, 
22*, 29
JUN 12, 19*, 26

JUL 3*, 10, 24, 31*

AGO 7, 14*, 21, 28*

SET 04, 11*, 18, 25*

OUT 02, 09*, 16, 
23*, 30

Budapeste a Passau
S.S. Maria Theresa

*Itinerário opera na ordem inversa.

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

1 experiência exclusiva

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

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 culinária com 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.

Europa Central

INFORMAÇÕES GERAIS

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 20*, 27 
ABR 03*, 10, 17*, 24
MAI 01*, 08, 15*, 
22, 29*

JUN 05, 12*, 19, 26*

JUL 03, 10*, 17, 24*, 31
AGO 07*, 14, 21*, 28
SET 04*, 11, 18*, 25
OUT 02*, 09, 16*, 
23, 30*

ABR 24*

MAI 01, 08*, 15, 22*, 29
JUN 05*

JUN 18*, 25 JUL 02*, 09

Basileia a Amsterdã
Super Ship Antoinette

Basileia a Amsterdã
River Queen

Basileia a Amsterdã
River Empress

*Itinerário opera na ordem inversa.

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

1 experiência exclusiva

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

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

Budapeste, Hungria

S.S. BEATRICE OU RIVER DUCHESS
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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

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 28
ABR 06, 11*

MAI 04, 09*, 
JUN 01, 06*

JUL 03, 08*

AGO 16, 21*, 24, 29*

SET 29
OUT 04*

Budapeste a Bucareste
Super Ship Beatrice / River Duchess

*Itinerário opera na ordem inversa.

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

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

DIA 10: BUCARESTE (PARTIDA) 
Check out do hotel logo pela manhã. 
Transfer para ao Aeroporto Internacional 
Henri Coandă em Bucareste.
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Se você deseja algo fora do comum, 

faça um passeio de teleférico em 
Rüdesheim e aprecie o trecho 
mais deslumbrante do Rio Reno, 
com uma vista privilegiada.

•  Aproveite a visita noturna e 
surpreenda-se com a beleza 
do Castelo Cochem iluminado, 
um diferencial oferecido aos 
nossos passageiros, para uma 
experiência inesquecível.

•  Passeio por charmosas ruas em meio 
a casas em estilo enxaimel, jardins 
coloridos, mercados e cafés ao ar livre. 

RHINE & MOSELLE
10 Dias

Budapeste, Hungria

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

DIA 2: ESTRASBURGO
Estrasburgo é uma cidade pitoresca, com 
ruas de pedra, casas enxaimel, ninhos 
de cegonhas gigantes e confeitarias 
irresistíveis. Aproveite o dia para conhecer 
esta linda cidade histórica e relaxar.

Passeios incluídos: tour panorâmico por 
Estrasburgo com passeio à catedral e 
à Cidade Antiga. À noite, recepção de 
boas-vindas e jantar com o capitão, 
especialmente preparados para você.

DIA 3: SPEYER
Espere o inesperado em Speyer, onde 
tesouros antigos dividem harmonicamente 
o espaço com a modernidade. Aventure-
se em uma degustação inusitada, a 
luz de velas, e saboreie elixires divinos 
feitos de vinagre de vinho. Como o navio 
permanecerá atracado em Speyer, você 
poderá embarcar em um micro-ônibus 
para um tour guiado a pé ou ir até um 
produtor local de vinagre artesanal, para 
uma degustação.

Passeios incluídos: escolha entre passeio 
a pé por Speyer ou visita e degustação 
de vinagre em um produtor local de 
Doktorenhof.

DIA 4: COCHEM
Cochem, uma das cidades mais coloridas 
da Alemanha, é como um livro de conto 
de fadas com um castelo monumental, 
paisagens deslumbrantes, lojas, 
restaurantes e edifícios em tons pastel às 
margens do Rio Mosela. O belo Castelo 
de Cochem, também conhecido como 
Reichsburg, no alto de um penhasco, é 
um marco da história e cultura alemã e 
oferece uma vista panorâmica da região 
emoldurada pelo Rio Mosela, que fica 
ainda mais deslumbrante com o brilho das 
luzes ao anoitecer.

Passeio incluído: visita noturna ao Castelo 
de Cochem.

DIA 5: COCHEM
A cidade de Cochem está localizada em 
uma área particularmente pitoresca 
do Vale do Mosela, cortada pelo rio 
que dá nome ao vale. Aproveite suas 
singularidades a pé, vá até a Marktplatz e 
aprecie os portões da muralha medieval 
ao longo do caminho. Descubra os 
segredos da Guerra Fria na tranquila área 
residencial de Cochem-Cond onde ainda 
é possível encontrar antigos bunkers 
que abrigavam civis. Se preferir, faça um 
passeio de bicicleta pelas margens do rio, 
jogue uma partida de golfe ou faça uma 
trilha pelas montanhas.

Passeios incluídos: atividades “Let's Go” 
pelo Mosela. Escolha entre um passeio a 
pé por Cochem ou passeio “Os Segredos da 
Guerra Fria”.

DIA 6: TRIER
Trier, Parimônio Mundial da UNESCO, 
é repleta de monumentos famosos, 
catedrais deslumbrantes, belezas naturais 
e tesouros arquitetônicos. Contemple 
a herança romana e o charme gaulês 
enquanto caminha pela cidade. Encante-se 
com o portão romano de pedra, a Porta 
Nigra, a casa de Karl Marx, as Termas 
Imperiais e muito mais.

Passeio incluído: city tour panorâmico em 
Trier.

DIA 7: TRIER (LUXEMBURGO)
Trier é cercada por ruínas e vestígios 
impressionantes do Império Romano 
e ainda é vizinha do pequeno país de 
Luxemburgo. Visite o Memorial e cemitério 
de guerra americano em Luxemburgo e 
conheça a história por trás desses locais, 
onde George S. Patton foi sepultado.

Passeio incluído: Luxemburgo com visita ao 
Cemitério da Segunda Guerra Mundial.

DIA 8: BERNKASTEL
Bernkastel, no Vale do Mosela, é uma 
cidade tranquila e romântica. Explore suas 
ruas pitorescas, tavernas e vinhedos a pé 
e desfrute de uma degustação de Rieslings 
deliciosos produzidos na região. Além do 
mercado medieval, não deixe de conhecer 
o Portão de Graach, o último portão 
remanescente da cidade de Bernkastel-
Kues. Seu objetivo era a proteção da 
cidade e de fato ajudou impedir a invasão 
de estrangeiros nos anos de 1300, mas 
atualmente é um belo museu de história 
local e um marco respeitado. Se a bicicleta 
for seu meio de transporte favorito, pedale 
pelas trilhas magníficas do Médio Mosela.

Passeios incluídos: “Let's Go” de bicicleta 
pelas trilhas do Médio Mosela ou passeio 
a pé pelo Vilarejo de Bernkastel com 
degustação de Riesling.

DIA 9: BOPPARD    RÜDESHEIM
Passeie pelas ruas de pedra, margens 
dos rios e centro histórico de Boppard e 
não deixe de parar em uma das tavernas 
enxaimel para saborear uma taça de 
Riesling produzido em vinícolas locais. 
Em Rüdesheim, contemple a melhor 
vista da curva do Rio Reno em forma de 
ferradura, em um passeio de teleférico. 
Aproveite a visita ao Castelo Rheinstein, 
para descobrir a história deste antigo 
castelo medieval ou caminhe pela cidade e 
experimente as iguarias locais.

Europa Central

INFORMAÇÕES GERAIS

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

JUN 14, 23*

JUL 02, 11*, 20, 29*

AGO 07, 16*, 25

SET 03*, 12, 21*, 30
OUT 09*, 18, 27*

Frankfurt a Estrasburgo
River Queen

*Itinerário opera na ordem inversa.

9 noites de cruzeiro

2 Patrimônios da UNESCO

17 passeios culturais incluídos 

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

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

Passeios incluídos: escolha entre 
“Let's Go” com passeio de bicicleta ou 
caminhada pelas margens do Rio Reno, 
visita ou passeio a pé com iguarias locais 
e os melhores Rieslings em Rheinstein. 
Preparamos uma recepção de despedida 
e um jantar com o Capitão especial para 
você esta noite.

DIA 10: FRANKFURT 
(DESEMBARQUE)
Desembarque do navio. Se seu cruzeiro 
incluir transfer de saída em grupo, ou 
tiver contratado um transfer individual, 
você será conduzido até o Aeroporto 
Internacional de Frankfurt.
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Programa Herança Judaica: 

esse roteiro oferece opção de 
passeios incluídos inspirados no 
legado judeu, com destaque para 
arquitetura, museus e muito mais.

•  Desfrute da experiência “Morning 
with the Masters” e contemple as 
obras da Galeria de Retratos da Era 
de Ouro no Hermitage de Amsterdã.

•  Participe de uma aula de culinária 
de vinagre gourmet no Vale do 
Wachau em uma experiência 
da Masterpiece Collection.

REMARKABLE RHINE
& HISTORIC HOLLAND

11 Dias

RIVER EMPRESS

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

DIA 2: AMSTERDÃ
Desfrute um dia inteiro de sofisticação na 
“Veneza do Norte”, começando por uma 
visita privativa ao Hermitage de Amsterdã, 
uma experiência do “Morning with the 
Masters”. Mais tarde, explore a cidade a 
pé ou faça um cruzeiro pelos canais.

Passeios incluídos: “Morning with the 
Masters” ao Hermitage Amsterdã. Escolha 
entre um passeio a pé com visita a uma 
destilaria ou cruzeiro pelos canais de 
Amsterdã.

Passeios Herança Judaica: visita à 
Sinagoga Portuguesa e ao Museu Judeu. 
À noite, recepção de boas-vindas e jantar 
com o Capitão, especialmente preparados 
para você.

DIA 3: HARLINGEN
Aproveite o dia para apreciar a beleza da 
cidade costeira de Harlingen, na Holanda. 
Escolha entre “Let's Go” com passeio de 
bicicleta pelas ilhas ou “Village Day” com 
visita à Harlingen.

DIA 4: ARNHEM
Arnhem, completamente destruída 
durante a Segunda Guerra Mundial, 
atualmente é uma cidade fascinante com 
museus diversos, ruas repletas de lojas 
e marcos históricos. Escolha entre uma 
visita ao Kröller-Müller Museum ou Rota 
Ciclistica Arnhem Airborne do programa 
“Let's Go”.

DIA 5: COLÔNIA
Descubra os inúmeros tesouros de Colônia 
de diversas maneiras. Amantes de história 
e arquitetura não podem deixar de visitar 
a Cidade Antiga com 12 igrejas românicas 
impressionantes. Interessados no legado 
judeu vão adorar conhecer um mikveh 
centenário e o Bairro Judeu de Colônia.

Passeio incluído: tour a pé com visita à 
Catedral de Colônia.

Passeio Herança Judaica: visita ao Bairro 
Judeu de Colônia.

DIA 6: OBERWESEL
Bacharach é um antigo vilarejo que parece 
ter sido retirado diretamente de um conto 
de fadas. Aproveite o passeio guiado pela 
cidade e deguste Rieslings produzidos 
localmente, uma especialidade da região. 
Se desejar, faça parte do programa “Let's 
Go” com caminhada ao Castelo Stahleck, 
ou um passeio a pé com degustação de 
Riesling pelo Vilarejo de Bacharach.

Passeios incluídos: escolha entre um 
passeio pelo vilarejo de Bacharach com 
degustação de Riesling ou “Let’s Go” com 
caminhada ao Castelo Stahleck.

DIA 7: FRANKFURT
Frankurt, conhecida como “Manhattan 
Europeia”, oferece um importante 
centro financeiro com arranha-céus 
impressionantes e uma Cidade Antiga com 
bela arquitetura, muito bem preservada.

Passeio incluído: passeio a pé por 
Frankfurt.

Passeio Herança Judaica: passeio pelo 
legado Judeu em Frankfurt.

DIA 8: SPEYER (MANNHEIM)
Surpreenda-se com esta cidade que 
oferece uma combinação perfeita de 
tesouros antigos, inovação e modernidade. 
Aprecie o palácio barroco de Mannheim, 
faça uma degustação de vinagre em um 
produtor artesanal local ou aproveite o 
passeio “Herança Judaica” para conhecer 
uma escola e antigo centro religioso em 
Worms.

Passeios incluídos: escolha entre uma 
visita ao palácio barroco de Mannheim 
ou tour privativo para Doktorenhof com 
visita a produtores artesanais de vinagre e 
degustação.

Passeio Herança Judaica: visita à Worms.

DIA 9: ESTRASBURGO
Descubra os encantos de Estrasburgo 
com um tour guiado por um especialista 
local passando por ruas de pedra, casas 
em estilo enxaime, ninhos de cegonha 
gigantes e confeitarias irresistíveis, que 
irão conquistar você. Se preferir, faça uma 
imersão profunda na rica história judaica 
presente há mais de 2000 anos.

Passeio incluído: tour panorâmico com 
visita à catedral e caminhada pela Cidade 
Antiga Judaica em Estrasburgo.

Passeio Herança Judaica: “O Legado Judeu 
na Alsácia”.

Europa Central

INFORMAÇÕES GERAIS

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 30
ABR 09*, 19, 29*

MAI 09, 19*, 29

JUL 08*

SET 03, 13*, 23
OUT 03*, 13, 23*

Amsterdã a Basileia
River Empress

*Itinerário opera na ordem inversa.

DIA 10: BASILEIA
Faça um passeio guiado a pé pelo coração 
histórico da Basileia onde cada praça tem 
um charme especial. Escolha entre passeio 
a pé com direito a iguarias locais ou “Lets 
Go” com tour de bicicleta pela Basileia.

Passeio Herança Judaica: Basileia Judaica.

À noite, recepção de despedida e jantar 
com o Capitão, especialmente preparado 
para você.

DIA 11: BASILEIA (DESEMBARQUE)
Desembarque do navio. Se seu cruzeiro 
incluir transfer de saída em grupo, ou tiver 
contratado um transfer privativo, você 
será levado ao Aeroporto EuroAirport 
Basel Mulhouse Freiburg.

10 noites de cruzeiro

5 Patrimônios da UNESCO

23 passeios culturais incluídos 

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

1 Experiência exclusiva

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

APROVEITE A FLORIADE EXPO 
2022 COM A UNIWORLD. 

Se você é apaixonado por flores, não 
perca este festival realizado a cada dez 
anos. É possível viver esta experiência 
fantástica em nosso roteiro Dutch 
Delight ou Remarkable Rhine. Entre em 
contato para mais informações. 
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Amsterdã

CLASSIC GERMANY
& AMSTERDAM

8 Dias
EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Aproveite uma caminhada de 8km 

por Rheingau, após apreciar a vista 
maravilhosa do vale em um teleférico.

•  Participe do Village Day com 
harmonização de vinho e chocolate, na 
Fábrica Arte do Chocolate em Volkach.

•  Vá até a Reserva Natural Steigerwald, 
caminhe pela passarela suspensa 
de madeira entre as copas das 
árvores e contemple a vista 
deslumbrante da floresta.

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

DIA 2: COLÔNIA
Hoje você conhecerá os diversos tesouros 
históricos de Colônia. Os interessados em 
história e arquitetura não podem perder 
o passeio guiado por um especialista 
pela Cidade Antiga passando por locais 
da Idade Média e 12 igrejas romanescas 
deslumbrantes.

Passeio incluído: passeio a pé por Colônia 
com visita à Cidade Antiga. À noite, 
recepção de boas-vindas e jantar com o 
capitão, especialmente preparados para 
você.

DIA 3: RÜDESHEIM
Seu hotel de luxo flutuante irá atracar 
em uma das cidades portuárias mais 
charmosas do Vale do Reno. Rüdesheim 
possui uma antiga história que precede a 
Era Romana e é famosa pela Drosselgasse, 
uma avenida estreita e movimentada, 
repleta de lojas, bares e adegas e 
pelo monumento impressionante de 
Niederwald. 

Passeios incluídos: escolha entre uma 
caminhada por Rüdesheim com direito 
a iguarias locais deliciosas, visita à 
Rheinweinwelten com os melhores 
Rieslings do Reno ou trilha de Rüdesheim 
a Assmanshausen, da programação “Let's 
Go”.

DIA 4: MILTENBERG
Esta cidade é perfeita para um dia 
repleto de experiências tipicamente 
alemãs. Miltenberg, localizada na 
margem esquerda do Rio Meno, é uma 
cidade clássica singular com praças 
encantadoras, plantações, ciclovias e 
castelos impressionantes.

Passeio incluído: tour a pé por Miltenberg 
com tradicional Brotzeit.

DIA 5: WÜRZBURG
A exuberante Residência Würzburg, 
patrimônio da UNESCO, é uma herança 
histórica da época do Renascimento 
Europeu, que ostenta o maior afresco 
do mundo feito por Tiepolo. Visite a 
residência e seus jardins impecáveis ou, se 
preferir, faça uma caminhada até Festung 
Marienberg, um marco importante da 
história, que já abrigou bispos e príncipes. 
Escolha entre “Le'ts Go” com caminhada 
por Festung Marinberg ou visita à 
Residência Würzburg incluindo Court 
Gardens.

Passeio incluído: Residência Würzburg 
com visita ao Court Gardens ou “Le'ts Go” 
com caminhada por Festung Marinberg.

DIA 6: VOLKACH
Chegou a hora de conhecer Volkach no 
coração da região vinícola da Francônia, 
um lugar repleto de beleza natural, 
comunidades centenárias e vilarejos 
pitorescos que produzem vinhos há muitas 
gerações. Explore a cidade e a zona rural.

Passeio incluído: “Village Day” com 
tour pelo coração da Região Vinícola da 
Francônia.

DIA 7: BAMBERG
Bamberg é uma das cidades mais 
atraentes da Alemanha com beleza 
singular, arquitetura fabulosa, interseção 
de canais e rios, lojas charmosas e 
restaurantes emoldurados por colinas 
deslumbrantes. 

Passeio incluído: tour a pé em Bamberg ou 
“Let's Go” com caminhada entre as copas 
das árvores. À noite, recepção de despedida 
e jantar com o capitão especialmente, 
preparado para você.

DIA 8: NUREMBERGUE 
(DESEMBARQUE)
Desembarque do navio. Se seu cruzeiro 
incluir transfer de saída em grupo ou tiver 
contratado um transfer privativo, você 
será levado ao Aeroporto Internacional de 
Nurembergue.

Europa Central

INFORMAÇÕES GERAIS

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

ABR 29
JUN 03*, 10 
JUL 15*, 22

AGO 26*

SET 02
OUT 21*

Amsterdã a Nurembergue 
River Princess

*Itinerário opera na ordem inversa.

7 noites de cruzeiro

4 Patrimônios da UNESCO

10 passeios culturais incluídos 

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

Para informações atualizadas, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Saiba mais sobre a cultura 

cervejeira da Bélgica com uma 
palestra a bordo, conduzida por 
um sommelier de cerveja local.

•  Relaxe a bordo do River 
Queen, inspirado nos navios 
a vapor dos anos 30.

•  Aprenda a preparar um prato 
típico holandês na aula de culinária 
da Masterpiece Collection.

HOLLAND & BELGIUM  
AT TULIP TIME

8 Dias

Surpreenda-se com a beleza dos campos coloridos de tulipas.

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

DIA 2: BRUXELAS
Bruxelas, capital da Bélgica, é uma cidade 
gastronômica vibrante, repleta de tesouros 
históricos e arquitetônicos e uma rica 
tradição culinária incluindo seu famoso 
chocolate! Amantes da gastronomia 
deleitam-se com o aroma delicioso 
proveniente dos cafés e lojas de chocolate. 
Após um tour panorâmico por esta cidade 
histórica e contemporânea, aprecie as 
belezas do centro em um passeio a pé 
guiado e em seguida renda-se ao prazer de 
saborear chocolates simplesmente divinos.

Passeio incluído: city tour em Bruxelas 
com degustação de chocolate. À noite, 
aproveite a recepção e o jantar de boas- 
vindas com o capitão, especialmente 
preparados para você.

DIA 3: ANTUÉRPIA
A Antuérpia pode até ser a capital mundial 
do diamante, mas também é famosa por 
outras riquezas culturais como a arte da Era 
de Ouro, cervejas belga, waffles, pralinês, 
chocolates e muito mais. No passeio a 
pé pela cidade, você irá apreciar belezas 
como a prefeitura, a Praça do Mercado e a 
Catedral de Nossa Senhora, um patrimônio 
da UNESCO que reúne quatro obras 
extraordinárias de um dos artistas mais 
admirados da cidade, Peter Paul Rubens.

Passeio incluído: tour a pé pela Antuérpia 
repleto de atrações belgas.

DIA 4: MAASTRICHT
Nossa primeira parada na Holanda será 
em Maastricht, uma cidade com mais 
de 1670 patrimônios nacionais e você 
poderá apreciar alguns deles em nosso 
passeio a pé pela Cidade Antiga. É também 
conhecida como uma das cidades mais 
belas e românticas da Holanda, admirada 
pelo estilo de vida alegre e seu lindo Centro 
Histórico.

Passeios incluídos: passeio de bicicleta 
pelas margens do Rio Maas, uma opção 
do programa “Let’s Go” ou visita ao 
Cemitério Americano e Memorial.

DIA 5: CUIJK (NUENEN), HEUSDEN
Siga as pegadas de Van Gogh em Neunen, 
local onde o artista viveu e que serviu de 
inspiração para a obra “Os Comedores 
de Batata”. Após um almoço delicioso, 
contemple as belezas de Heusden de 
bicicleta, a pé ou da maneira que desejar.

Passeios incluídos: “Van Gogh Village Day” 
em Nuenen com almoço caseiro e “Village 
Day” em Heusden.

DIA 6: SCHOONHOVEN 
(KINDERDIJK)
Pedale por Schoonhoven, a cidade da 
prata, famosa por seus ourives, relojoeiros 
e avenidas pitorescas repletas de lojas 
ou aventure-se por Kinderdijk e seus 19 
moinhos de vento totalmente preservados, 
patrimônio da UNESCO.

Passeios incluídos: escolha entre passeio 
pelos moinhos de vento de Kinderdijk, 
tour de bicicleta “Let's Go” passando por 
barragens e moinhos ou tour a pé por 
Schoonhoven.

DIA 7: AMSTERDÃ
Amsterdã, a maior cidade da Holanda, é 
um centro portuário e financeiro há mais 
de 400 anos, com atmosfera cosmopolita e 
arquitetura histórica fascinante. O famoso 
jardim de Keukenhof é um parque com 
milhões de tulipas e flores extraordinárias 
de outras espécies, que ficam ainda 
mais belas durante a primavera. Escolha 
entre passeio de meio dia pelos Jardins 
de Keukenhof ou passeio de barco pelos 
canais de Amsterdã. À noite, termine seu 
cruzeiro em grande estilo com um jantar 
de despedida com o capitão preparado 
especialmente para você.

DIA 8: AMSTERDÃ (DESEMBARQUE) 
Desembarque do navio. Se seu cruzeiro 
incluir transfer de saída em grupo ou tiver 
contratado um transfer privativo, você 
será levado ao Aeroporto Internacional de 
Amsterdã.

Europa Central

INFORMAÇÕES GERAIS

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 27*
ABR 03*, 10, 17*

Bruxelas a Amsterdã 
River Queen

*Itinerário opera na ordem inversa.

7 noites de cruzeiro

4 Patrimônios da UNESCO

12 passeios culturais incluídos 

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

1 Experiência exclusiva

Para informações atualizadas, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Logo pela manhã, acompanhe o 

chef do S.S. La Venezia 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.

Veneza, Itália

VENICE & THE GEMS OF 
NORTHERN ITALY

8 Dias

S.S. LA VENEZIA 

“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

40

S.S. LA VENEZIA –  
O MAIS NOVO E LUXUOSO 
NAVIO EM VENEZA.

40
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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. Se seu cruzeiro 
incluir transfer de saída em grupo ou tiver 
contratado um transfer privativo, você 
será levado 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.

Itália

INFORMAÇÕES GERAIS

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

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

ABR 03, 10, 17, 24
MAI 01, 08, 15, 
22, 29
JUN 05, 12, 19, 26
JUL 03, 10, 17, 
24, 31

Veneza a Veneza
S.S. La Venezia

AGO 07, 14, 21, 28
SET 04, 11, 18, 25
OUT 02, 09, 16, 31

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

“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

S.S. São Gabriel

DESFRUTE DE UM LUXO 
INCOMPARÁVEL A BORDO DO 
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S.S. SÃO GABRIEL
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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. Se seu cruzeiro 
incluir transfer de saída em grupo ou tiver 
contratado um transfer privativo, você 
será levado ao Aeroporto Internacional 
de Porto.

INFORMAÇÕES GERAIS

Portugal & Espanha

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

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

ABR 03, 17, 24
MAI 01, 08, 15, 22, 29 
JUN 12, 19, 26
JUL 03, 10, 17, 24, 31
AGO 07, 14, 21, 28

Porto a Porto
S.S. São Gabriel

SET 04, 11, 18, 25
OUT 02, 09, 16, 
23, 30
NOV 06, 13

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

“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

Provença, França

S.S. CATHERINE 
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MAR 20, 27
ABR 03*, 10, 17*, 24
MAI 01*, 08, 15, 
22, 29
JUN 05, 12*, 19, 26*

JUL 03, 10*, 17, 
24*, 31

AGO 07*, 14, 21*, 28
SET 04*, 11, 18*, 25
OUT 02*, 09, 16, 
23, 30*

NOV 06

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

*Itinerário opera na ordem inversa.

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS
Avignon a Lyon
S.S. Catherine

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 informações atualizadas, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.

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.
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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

“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

S.S. BON VOYAGE 
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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. Se seu cruzeiro 
incluir transfer de saída em grupo ou tiver 
contratado um transfer privativo, você 
será levado ao Aeroporto Internacional 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 27
ABR 03, 10, 17, 24
MAI 01, 08, 15, 
22, 29
JUN 05, 12, 19, 26 
JUL 03, 10, 17, 
24, 31 

Bordeaux a Bordeaux
S.S. Bon Voyage

AGO 07, 14, 21, 28 
SET 04, 11, 18, 25
OUT 02, 09, 16, 
23, 30

Para informações atualizadas, 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 campos de golfe 
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

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

Paris, França

S.S. JOIE DE VIVRE 
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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 nos meses 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, entre outros nomes.

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. Se seu cruzeiro 
incluir transfer de saída em grupo ou tiver 
contratado um transfer privativo, você será 
levado ao Aeroporto Internacional 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

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

MAR 20, 27
ABR 3, 10, 17, 24 
MAI 01, 08, 15, 
22, 29
JUN 05, 12, 19, 26
JUL 03, 10, 17, 24, 31

Paris a Paris
S.S. Joie de Vivre

AGO 07, 14, 21, 28
SET 04, 11, 18, 25
OUT 02, 09, 16, 
23, 30
NOV 06

Para informações atualizadas, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Aprecie moinhos de ventos, queijos 

deliciosos, belas flores além de muita 
arte e história, nesse roteiro de 
imersão pelo território holandês.

•  Visite à Floriade, uma exposição 
mundial de horticultura, que ocorre 
a cada 10 anos na Holanda.

•  Encante-se com o vilarejo de Giethoorn, 
conhecida como a “Pequena Veneza”.

DUTCH DELIGHT
8 Dias

Amsterdã

RIVER EMPRESS
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DIA 1: AMSTERDÃ (EMBARQUE)
Chegada ao Aeroporto Schiphol em 
Amsterdã. Você será recebido por um 
funcionário da Uniworld e levado até o 
navio, caso o transfer de chegada em grupo 
esteja incluso no seu cruzeiro ou tenha 
contratado um transfer um privativo.

DIA 2: AMSTERDÃ, LEMMER E 
HARLINGEN
Pela manhã, deixaremos Amsterdã e 
seguiremos até a Província de Friesland no 
nordeste da Holanda. Faremos uma visita 
à Lemmer, uma cidade turística muito 
prestigiada, repleta de iates e esportes 
aquáticos. 

Passeios incluídos: escolha entre uma 
visita à Giethoorn, conhecida como 
“Pequena Veneza” ou um passeio a pé por 
Lemmer. À noite, desfrute da recepção de 
boas-vindas e do jantar com o capitão, 
especialmente preparados para você.

DIA 3: HARLINGEN
Harlingen, único porto marítimo 
remanescente de Friesland, é um centro 
de pesca movimentado e ponto de partida 
das balsas em direção às ilhas. Esta cidade 
charmosa ostenta canais repletos de 
veleiros, casas tipicamente holandesas 
e edifícios históricos. Suas praias são 
perfeitas para relaxar e aproveitar a brisa do 
Mar de Wadden.

Passeios incluídos: escolha entre “Village 
Day” em Harlingen ou “Let's Go” com 
passeio de bicicleta pelas ilhas.

DIA 4: NIJMEGEN
Nijmegen é a cidade mais antiga da 
Holanda, que teve início com um antigo 
acampamento militar romano há mais 
de 2000 anos. Sua beleza natural é 
simplesmente deslumbrante, afinal, está 
localizada entre os rios Mosa e Waal, 
próximo à fronteira com a Alemanha. 
Contemple os vestígios das raízes romanas 
e seus belos castelos medievais. Apesar de 
antiga, a cidade é bem agitada e oferece 
uma atmosfera moderna.

Passeio incluído: “Village Day” em 
Nijmegen.

DIA 5: VEERE
Zeeland, é uma cidade rica de Veere, que se 
destaca pelo comércio de lã entre a Holanda 
e a Escócia. Aprecie seus edifícios góticos e 
sua beleza singular.

Passeio incluído: passeio a pé pela Vila 
dos artistas em Veere. Escolha entre uma 
visita ao Delta Works Museum ou “Let's 
Go” com passeio de bicicleta pelas praias.

DIA 6: ROTERDÃ, SCHOONHOVEN
Apesar de ter sido completamente 
destruída durante a Segunda Guerra 
Mundial, Roterdã é atualmente o maior 
porto marítimo da Europa. A cidade decidiu 
olhar para o futuro assim que iniciou os 
planos de reconstrução. Surpreenda-se com 
os arranha-céus, atmosfera contemporânea 
e sua arquitetura única.

Passeio incluído: passeio culinário pelo 
Mercado Municipal de Roterdã. Escolha 
entre Haia, com visita ao Mauritshuis, 
ou passeio a pé por Delft, com visita à 
Nieuwe Kerk .

DIA 7: SCHOONHOVEN, ZAANDAM, 
AMSTERDÃ
Iniciaremos nossa jornada em Zaandam, 
que parece ter parado no tempo com 
suas casas de madeira, moinhos de vento 
e ateliês de artesanato. Em seguida, 
retornaremos à Amsterdã, um dos destinos 
mais procurados da Europa, com uma 
cultura criativa e absolutamente única.

Passeio incluído: cruzeiro noturno pelos 
canais de Amsterdã. Escolha entre uma 
visita aos Moinhos de Vento de Zaanse 
Schans ou passeio em Floriade. À noite, 
desfrute da recepção de despedida e 
do jantar com o capitão, preparado 
especialmente para você.

DIA 8: AMSTERDÃ (DESEMBARQUE) 
Desembarque do navio. Se seu cruzeiro 
incluir transfer de saída em grupo ou tiver 
contratado um transfer privativo, você 
será levado ao Aeroporto Internacional de 
Amsterdã.

INFORMAÇÕES GERAIS

Holanda

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

JUL 16, 23, 30
AGO 06, 13, 20, 27 

Amsterdã a Amsterdã
River Empress

7 noites de cruzeiro

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

1 Experiência exclusiva

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

APROVEITE A FLORIADE EXPO 
2022 COM A UNIWORLD. 

Se você é apaixonado por flores, não 
perca este festival realizado a cada dez 
anos. É possível viver esta experiência 
fantástica em nosso roteiro Dutch 
Delight ou Remarkable Rhine. Entre em 
contato para mais informações. 
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Todos deveriam passar por esta experiência extraordinária.  
    A melhor maneira de conhecer 
    a Índia e seu grandioso Ganges!”    
       – S. Bruce
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DESTINOS EXÓTICOS
UM ESPLENDOR DE BELEZA NATURAL, CULTURAS FASCINANTES E RELIGIÕES ANCESTRAIS
Contemple a natureza exuberante e a beleza singular da Índia. Surpreenda-se com o colorido 
dos vilarejos flutuantes e a grandiosidade dos templos do Vietnã e Camboja. Confira de perto a 
combinação harmoniosa de pequenos vilarejos, cidades modernas e jardins tranquilos da China. 
Aprecie os tesouros do Egito e o rio mais extenso do mundo. Sinta a magia de Machu Picchu e da 

maior floresta tropical do mundo no Peru.

Uniworld.com/Cruises
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD

INDIA’S GOLDEN TRIANGLE &
THE SACRED GANGES

15 Dias

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

•  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.

Não perca a oportunidade de visitar o Taj Mahal duas vezes.

GANGES VOYAGER II
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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.

Índia

INFORMAÇÕES GERAIS

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

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

JAN 01, 10, 20, 28
FEV 05, 14, 21
MAR 03, 11
SET 26

OUT 06, 14, 22, 31
NOV 10, 18, 26
DEZ 05 

Nova Deli a 
Calcutá
Ganges Voyager II

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

“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

S.S. SPHINX OU RIVER TOSCA

56

TEMOS ORGULHO DE 
APRESENTAR NOSSO NOVO 
SUPER SHIP Sphinx
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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.

Egito

INFORMAÇÕES GERAIS

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

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

JAN 01, 08, 15, 
22, 29
FEV 05, 12, 19, 26
MAR 05, 12, 19, 26,
ABR 02, 09, 16, 
23, 30

MAI 07, 14, 21
SET 24
OUT 01, 08, 15, 
22, 29
NOV 05, 12, 19, 26
DEZ 03, 10, 17, 24

Cairo a Cairo
S.S. Sphinx ou River Tosca

4 noites em hotel

Para informações atualizadas, acesse uniworld.com ou contate seu agente de viagens.
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EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
•  Desfrute do mais novo navio do rio 

Mekong, o luxuoso Mekong Jewel, 
composto somente por 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.

Angkor Thom, Camboja

TIMELESS WONDERS OF 
VIETNAM, CAMBODIA 
AND THE MEKONG

15 Dias

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

Grand Suite - Mekong Jewel Outdoor bar - Mekong Jewel Alfresco dining - Mekong Jewel

MEKONG JEWEL
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Mekong Jewel

TEMOS ORGULHO DE APRESENTAR 
O NOSSO MAIS NOVO SUPER SHIP:
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Angkor Thom, Camboja

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 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.

Vietnã & 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

INFORMAÇÕES GERAIS

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS

JAN 06, 14, 20, 28
FEV 03, 11, 17, 25
MAR 03, 11, 17 
SET 15, 23, 29

OUT 27
NOV 04, 10
DEZ 02, 08, 16

Cidade de Ho Chi Minh a 
Siem Reap
Mekong Jewel

*Roteiro opera no sentido inverso.

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



EXCLUSIVIDADE UNIWORLD
PERUVIAN RIVERS & 
RAINFOREST DISCOVERY

11 Dias
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

ARIA AMAZON
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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 
aguardará 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 
visitará 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 no final da tarde 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. Transfer de saída 
em grupo do hotel Wyndham Costa del Sol 
até o Aeroporto Internacional de Lima.

Peru

INFORMAÇÕES GERAIS

20 passeios culturais 
incluídos

27 refeições inspiradas nos 
destinos visitados, preparadas 
com ingredientes locais

7 noites de cruzeiro

3 noites em hotel

DATAS DE INÍCIO DOS CRUZEIROS
Lima a Lima 
Aria Amazon

JAN 19
MAR 09
ABR 27
MAI 18
JUN 08

JUL 06
AGO 10
OUT 05
NOV 02

1 Patrimônio da UNESCO

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



#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.


