Especialmente
elaborado para:

4 dias de viagem

Itinerário
1º dia – 07 de Dezembro | Lisboa >
Luxemburgo > Estrasburgo > Breisach
Partida de manhã, em voo direto com
destino a Luxemburgo. Receção e
transporte privado em direção a
Estrasburgo, com paragem para almoço em
restaurante local. Continuação para o porto
de Estrasburgo e embarque no Navio
Douce France. Apresentação da tripulação
e cocktail de boas-vindas. Saída em barco
onde faremos um passeio pelos canais da
bela cidade de Estrasburgo e onde teremos
tempo livre para visitar os seus mercados de
natal, os mais antigos do mundo, datando
desde o ano 1570. Regresso ao barco, jantar
e resto de noite com animação a bordo.
Noite de navegação até Breisach.
2º dia – 08 de Dezembro | Breisach >
Riquewihr > Colmar
Após pequeno-almoço, desembarque em
Riquewihr, jóia medieval, famosa pelas suas
vinhas que circundam esta cidade. Tempo
livre para visitar os mercados de natal,
famosos pelas suas casas tipicamente
alsacianas e monumentos decorados com
iluminações coloridas, que envolvem esta
cidade numa verdadeira magia natalícia.
Almoço em restaurante local. Saída em
direção a Colmar, localizada entre o maciço
de Vosges e a Floresta Negra, na grande
planície da Alsácia. Iremos descobrir uma
cidade com um encanto indescritível.
Destaque para o seu centro histórico e para
o Bairro Little Venice, rodeada por canais
que, durante esta época, vestem as suas
melhores roupas natalícias com grinaldas

e outros adornos. Visita ao Museu do
Chocolate, um verdadeiro conto de fadas,
onde poderá descobrir a história do
chocolate. Momento para disfrutar de um
chocolate quente acompanhado das
famosas bolachas de gengibre envolto no
verdadeiro espírito natalício. Tempo livre
para visitar os mercados de natal. Regresso
ao barco. Jantar e noite a bordo.
3º dia – 09 de Dezembro | Colmar >
Basileia
Manhã de navegação até Basileia. Segue-se
um workshop de Bredeles, onde será
revelado o segredo da confeção destes
maravilhosos doces. Chegada a Basileia ao
início da tarde. Início da excursão ao
mundo de sabores de Lackerli Huus, onde
iremos disfrutar do famoso e tradicional
pão de gengibre - Läckerli Bâle; chocolates
e outros tipos de doces aqui confecionados.
Regresso a Basileia e tempo para visitar um
dos maiores mercados de natal da Suíça.
Regresso a bordo.. Após jantar, momento
de partilha de contos natalícios. Noite a
bordo.
4º dia – 10 de Dezembro | Basielia >
Zurique > Lisboa
Pequeno-almoço a bordo. Em horário a
determinar, saída em direção ao aeroporto
de Zurique. Formalidades de embarque e
partida com destino a Lisboa.

Fim dos nossos serviços.



Navio Douce France - Croisieurope

Número de Cabines: 55

Ano de Construção: 1997
Número de passageiros: 106
Cumprimento: 110m
Largura: 11.40 m
Ano de renovação: 2017

https://www.croisieurope.com/b
ateau/ms-douce-france

Camarote em Ponte Principal (15 camarotes bloqueados)
Mínimo de participantes

Preço por
pessoa duplo

Suplemento
individual

30 participantes

1.425,00€

380,00€

40 participantes

1.380,00€

380,00€

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Passagens aéreas em classe turística em voo directo TAP , para os trajectos
Lisboa/Luxemburgo + Zurique/Lisboa;
• Transfers privados de chegada e de saída;
• 1 almoço em restaurante local;
• Cruzeiro de 3 noites em regime de Tudo Incluído, e com todas as visitas mencionadas
no itinerário;
• Acompanhamento de um representante das Viagens breu durante toda a viagem;
• Taxas hoteleiras, serviço e IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas às alterações legais);
• Seguro Multiviagens + PVFM.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
• Serviços não mencionados, extras de carácter pessoal;
• Visitas, entradas e refeições não mencionadas no itinerário;
• Taxa turística a pagar directamente aos hotéis.

1. Ao momento da elaboração da presente proposta, não se
encontram efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios.
2. O Programa está sujeito às Condições Gerais das Viagens Abreu
S.A.
3. Todos os horários de visitas e saídas do hotel/restaurantes serão
informados/confirmados localmente.
4. Poderão existir alterações às visitas/actividades programadas, no
entanto, a existirem, estas alterações não descaracterizam o
programa de viagem.
5. Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da
efectivação real da reserva.
6. Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de
aeroporto, poderão ser alterados até à data de emissão dos
respectivos títulos de transporte.
7. Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não
o Euro, poderão sofrer alterações derivadas das flutuações dos
mercados cambiais.

