
Alemanha - Grande Cruzeiro Pelo Reno 
 

 

Dia a Dia 

1º Dia - Amsterdã 

Chegada, assistência e traslado ao hotel. Acomodação. 

2º Dia - Amsterdã 

Traslado ao porto de Amsterdã, onde estará atracado o A-Rosa Aqua. Assistência para 

embarcar no cruzeiro onde as senhoras serão recebidas com uma rosa. Acomodação. Tempo 

livre. Jantar buffet de boas-vindas. Depois do jantar, possibilidade de realizar um passeio 

opcional pelos canais de Amsterdã e o famoso bairro da luz vermelha. Noite abordo. 

3º Dia - Amsterdã 

Pensão completa a bordo. Na parte da manhã, o navio A-Rosa Aqua estará ancorado no porto 

de Amsterdã. Após o café da manhã, iniciaremos nossa visita incluída à cidade de Amsterdã. 

Sem dúvida, as principais atrações são os canais, o centro histórico e a Praça Dam, em pleno 

centro de Amsterdã, rodeada de edifícios dos séculos XVI e XVII, com destaque para o Prédio 

da Prefeitura, o Bairro Judeu... Retorno ao navio para o almoço. Tarde de navegação em 

direção a Colônia. Jantar e entretenimento a bordo. 

4º Dia - Colônia 

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, estaremos navegando. Às 1400hs 

estaremos atracados em Colônia. Depois do almoço, possibilidade de realizar uma  visita 

incluída a pé pela cidade. Caminharemos pela parte histórica, onde se encontram os 

monumentos da época dos romanos e igrejas medievais. Visitaremos a Catedral de estilo 

gótico, considerada uma das maiores da Europa. No final da visita degustaremos um copo da 

cerveja “Kölsch”, típica de Colônia. Jantar a bordo. Noite de navegação. 

5º Dia - Koblenz (Coblença)-Rochedo Loreley 

Quando você despertar, estaremos atracando numa das cidades mais emblemáticas da 

Alemanha. Após um magnífico buffet de café da manhã, faremos um passeio a pé incluído por 

Koblenz, cidade onde confluem o Reno e o Mosela, na região conhecida como Esquina Alemã. 

Tempo livre. Almoço buffet. Na parte da tarde navegaremos por uma das passagens mais 

bonitas do Reno. Poderemos admirar o famoso Rochedo Loreley, a “Sereia do Reno”, uma 

enorme rocha maciça que surge na margem direita do rio. O Reno forma neste trecho uma 

curva em “S” perfeita, que se estreita e passa entre montanhas de 130 metros de altura, 

revelando, de ambos os lados, seus magníficos “castelos-fortaleza. Noite a bordo. 

6º Dia - Mannheim HeideLberg 

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, estaremos em Mannheim. Visita incluída 

pela cidade. Retorno ao navio para o almoço. A seguir, sugerimos fazer uma visita opcional por 

Heidelberg, uma das cidades mais bonitas da Alemanha, caracterizada por seu ambiente 

universitário, sua romântica ponte de pedra, suas animadas ruas de pedestres e, logicamente, 

por seu famoso castelo. De Heidelberg seguiremos para Speyer, onde o A-Rosa Aqua estará a 

nossa espera. Jantar e noite a bordo. 

 

 

 

 



7º Dia - Estrasburgo (Khel)-Baden-Baden 

Pensão completa a bordo. Quando você se despertar, estaremos atracados em Kehl, de onde 

faremos uma visita incluída por Estrasburgo. Tarde livre para continuar explorando a cidade. 

Opcionalmente, oferecemos as seguintes excursões– Baden-Baden (50 km), uma das “cidades 

de balneário” mais importantes da Alemanha.– Rota dos vinhos da Alsácia, visitaremos 

cidadezinhas encantadoras e típicas da região, onde teremos a oportunidade de saborear os 

vinhos regionais, como o Gewurtraminer. Noite a bordo. 

8º Dia - Breisach Colmar e Friburgo 

Pensão completa a bordo. Dia livre. Visitaremos opcionalmente Colmar. Em Colmar, 

percorreremos seu interessante e atraente centro histórico. Retorno ao navio para o almoço. 

Na parte da tarde, visita opcional a Friburgo, capital de uma das regiões mais bonitas da 

Europa (Floresta Negra). Retorno ao navio. Tempo livre para passear por Breisach até a hora 

de zarpar. Jantar e noite a bordo. 

9º Dia - Basiléia 

Café da manhã buffet. Desembarque. Fim da viagem e dos nossos serviços. 

 


