
CRUZEIROS 

FLUVIAIS 2016

Bem vindos a Bordo...

Tudo começa com 

uma Rosa.



Bem Vindo a Bordo

A-ROSA 4**** (luxo)

Cruzeiros Fluviais



A-Rosa AQUA  e  A-Rosa RIVA

Fretados em exclusividade no Reno e no Danubio

Para passageiros Brasileiros e Latinos 

durante Julho e Agosto





A-ROSA para o mercado Latino
2 barcos de cruzeiro pelo Danubio

• A-ROSA RIVA – FRETADO EM EXCLUSIVIDADE POR PANAVISIÓN 

De 9 de Julhio a 13 de Agosto

• A-ROSA DONNA

3 barcos de cruzeiro pelo Reno

• A-ROSA AQUA – FRETADO EM EXCLUSIVIDADE POR PANAVISIÓN

De 2 de Julhio a 13 de Agosto

• A-ROSA VIVA

• A-ROSA FLORA

1 barco de cruzeiro pelo Ródano

• A-ROSA STELLA

Danubio Rhin



Nossos barcos

•Text Bullets



Nossos barcos



Nossos barcos



Uma semana com mil possibilidades

Hoje aqui, amanhã lá. 

Nós gostamos da 

variedade.

Este ir e vir, esta 

diversidade são os que 

marcam a diferença. Isso 

é o que oferecemos em 

nossos cruzeiros fluviais. 

Mil coisas diferentes em 7 

días.



Conseguimos que não perca o sorriso

Não queremos oferecer 

uma viagem, queremos 

oferecer uma experiência 

inesquecível. 

Estamos preparados para 

satisfazer os desejos dos 

clientes.



Tripulação e Hóspedes.

Ou melhor dito:

Entre amigos

Todos os membros da tripulação estão 

preparados para fazer de sua estada 

a bordo para que seja o mais 

agradável possível.

Se possui algum desejo especial só 

terá que consultar nosso pessoal: 

entradas para Ópera... 

ou simplesmente saber onde se toma 

o melhor café da cidade...



Portos e Ancoradouros em excelentes 

localizações. 

O que cidades como Amsterdã, 

Budapeste, Lyon tem em comum? 

Elas têm a sorte de estarem situadas 

nas margens de um dos rios mais 

impressionantes da Europa. 

Estas são as férias urbanas perfeitas. 

Amanhã continua a sua jornada para a 

próxima cidade e não tem que arrumar 

mala, porque o seu hotel viaja com 

você. 

Ele vai aportar na próxima cidade, a 

maneira mais fácil de percorrer as 

cidades da Europa.

Umas vezes rápido outras lento... 

Assim bate o coração da cidade.



A natureza sempre se 

destaca por sua beleza 

à margem do rio

Vista do rio, a natureza mostra sua 

beleza incomparável. 

Quando a cortina da névoa pela 

manhã se abre começa o show que 

cativou a todos a viajar novamente 

atravessando o rio.



Voce se preocupa contigo e 

nós nos preocupamos com 

todo o resto.

A maneira de viajar mais saborosa: 

Pensão Completa.

Buffet “gourmet” com apresentação do Chef 

preparando os detalhes, com tudo incluído.

CONVENIÊNCIA

cabines confortáveis e modernas.

Descanso total a preços reduzidos:

Descontos para reservas antecipadas (número 

limitado), descontos em tratamentos de spa.

Crianças grátis

Os clientes mais jovens ( até 12 anos de idade) 

viajam grátis partilhando a cabine com 2 adultos 

(na categoria "S" no Reno e "A" no Danúbio).



Inclui:

Cerveja, vinho por taças, 

refrescos, café e chá. 

Tudo Incluido:

Desfrute durante todo o dia.

Todas as bebidas de alta 

qualidade também estão 

incluidas, exceto champagne 

frances e raridades 

exclusivas.

Valores por pessoa.

Opções de Pacotes de 

Bebidas

Bebidas durante refeições e jantar: USD165

Bebidas PREMIUM: USD265



Ficar em forma durante 

a navegação

Nossos navios têm um ginásio 

onde você pode exercer a sua 

resistência e força em 

aparelhos modernos. 

Alternativamente, você pode 

assumir uma das nossas 

bicicletas para levá-lo para os 

cantos mais distantes em 

rotas turísticas.



Bem Vindos ao 

SPA - Arosa

Relaxe a bordo de nossos 

barcos que foram projetados 

para essa finalidade. 

Desfrute de uma sauna 

panorâmica, massagem com 

aromas e óleos, tratamentos 

faciais ou de beleza, você 

ficará radiante.



Excurções em terra 

incluídas.

Todos nossos cruzeiros 

incluem as visitas das 

cidades mais 

importantes.

Com guias em 

Português e Espanhol.



Cabines para se sentir 

bem e relaxar.

Todas as cabines são 

exteriores.

• Em grande parte, com varandas 

francesas de design elegante e 

materiais finos.

• Generosos espaços de 14,6 a 

16,5 metros quadrados.

• Equipamentos de qualidade 

como televisão de tela plana, 

secador de cabelo, cofre, ar 

condicionado, banheiro privativo 

com chuveiro.



A ROSA AQUA: Gran Crucero pelo Reno I y II – 8 dias
Amsterdã, Colonia, Castillos, Loreley, Heidelberg, Estrasburgo, Colmar, Friburgo, Basilea 

Ficha técnica

 Inaugurado em 2010

 202 passageiros

 98 cabines

 3 andares com cabines e coberta superior

 Velocidade media: 22 km/h

 Jacuzzi exterior com agua quente

 Cabines comunicadas para familias

 Ideal para grupos e incentivos



8 dias desde Amsterdã até Basilea 

A-ROSA AQUA

Romantico Reno
8 dias desde/até Colonia

A-ROSA VIVA (Inaugurado en 2009)

Gran crucero pelo Reno

Paises Bajos
8 dias desde/até Colonia 

Panorama Rhin
8 dias desde/até Amsterdã 



Instalações e Serviços = O único hotel no qual as vistas nunca 

serão as mesmas.   Puro Relax =  Chef ao vivo cozinhando para 

todos.     Seu melhor souvenir serão as lembranças.



Ficha técnica

 Inaugurado em 2004

 242 passageiros

 100 cabines

 3 andares com cabines e coberta superior

 Velocidade media: 24 km/h

 Piscina na cobertura solar

 Ideal para grupos e incentivos

A ROSA RIVA: Danubio Azul I y II – 8 dias
Passau, Linz, Salzburgo, Valle del Wachau, Melk, Viena, Bratislava, Estzergom, Budapest 



 Vuelo chárter con Iberia a

Viena y Budapest

 Vuelo regular con LH

Danubio Azul I y II
8 dias desde Linz até Budapest

A-ROSA RIVA 

Danubio Clásico
8 dias desde / até Engehartszell

A-ROSA DONNA (inaugurado en 2002)

EXTENÇÕES A:

Praga

Berlim

Munique



Ródano
8 días desde/até Lyon 

A-ROSA STELLA (Inaugurado em 2005)



A Coberta 

Solar.

Danubio 

& Reno



Cabines categoria S andar 1 14,5m²

Reno / cabine para 3 pessoas com 

beliche

Danubio / cabine para 2 personas



Cabines categoria A

Reno /  2 camas

Danubio / 2 camas 

com cama extra

andar 1

até 15,5m² 



Danubio / 2 camas

Com varanda francesa, 2’andar

Danubio / 2 camas 

Com janela panoramica, 3’andar

andares 2/ 3 

Até 16,5m²Cabines categorias C & B
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Danubio / 2 camas

con balcon francés, puente 2

Reno / 2 camas 

Com varanda francesa, 3’ andar

Reno / 2 camas

Com varanda francesa, 2’ andar

andares 2/ 3 14,5m²Cabines categorias C & D



Banheiro privativo com ducha
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Restaurantes
Você poderá escolher!

 Restaurante de Mercado

 Day Lounge (Danubio)

 Wine & Dine (Reno)

 Café restaurante (Reno)

 Barbacoa en la cubierta solar (Reno)

 Café Bar (Danubio)

 Vinoteca (Petit Bar) com área dentro e 

externa (Reno)



Restaurante (Reno)



Café Restaurante (Reno)



Restaurante exterior



Restaurante exterior (Reno)



Restaurante exterior Danubio



Wine & Dine

(Vinho e Jantar)

• Noite temática em uma atmosfera 

especial com menu selecionado e 

acompanhado por vinhos.

• Aproveite as nossas especialidades 

regionais e Mediterrâneas.

• Cafés especiais e "digestivos".

• Comentários e Sugestões de degustação 

de vinhos por Sommeliers.

• Preço: USD49, - por pessoa



Lounge (Reno)



Delicatessen.
Desde os aperitivos até às sobremesas.



Pensão Completa 

a Bordo

• Snacks durante o embarque.

• Café da manhã buffet.

• Buffet de almoço.

• Hora do chá e de café.

• Buffet de jantar.

• Complementos temporários como 

lanches à meia-noite.

• Algumas bebidas estão incluídas.

• Sugestão de incluir os Pacotes de 

Bebidas.



SPA-ROSA 

Relaxe-se conosco.



Sauna finlandesa com vista panorâmica(Danubio)
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SPA-ROSA área de sauna (Reno)



SPA-ROSA sala de meditação 

(Danubio)



Sala de meditação (Reno)



Massgem e área da beleza (Reno)



A Academia (Reno)



SPA-ROSA piscina 



Atividades de animação na cobertura solar.



As bicicletas do A-ROSA



Impressões ao longo do Danúbio



DANÚBIO CLÁSSICO DONNA/ RIVAdías

RIVA: Passau, Linz, Salzburgo, Viena, Bratislava, Budapest... 

8
DONNA: Passau, Bratislava, Budapest, Esztergom, Viena, Wachau, Passau



Abadía beneditina de Melk



Viena – Catedral de San Esteban



Bratislava

Bildquelle digital: www.visitbratislava.eu



Budapeste – Parlamento



Reno



GRAN CRUCERO PELO RENOdías
Amsterdã , Colonia,Coblenza, Estrasburgo,  Loreley,  Heidelberg 

Baden-Baden, Maguncia, Basilea

8



O NORTE - PAÍSES BAIXOSdìas

Colonia, Amsterdã, Rotterdam, Gante, Amberes, Nimega, Colonia

8



O SUL – ROMANTICO RENOdìas

Colonia, Boppard, Loreley, Estrasburgo, Basilea, Breisach, 

Estrasburgo, Maguncia, Loreley, Coblenza, Colonia

8



IMPRESSÕES ao lado do 

Reno.
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Amsterdã – os canais.



Colonia – a catedral



Coblenza



Rocha de Loreley



Estrasburgo



Basilea



Amberes 

– praça do mercado e casa de Rubens



Gante



MS VICTORIA

MS GRIN

BARCOS 5*****

BARCOS 3***sup

MS KRASIN

MS RUBLEV

Nossos BARCOS

VOLGA



MS KRASIN / RUBLEV

De Moscou a St. Petesburgo ou v.v – 11 dias ou 12 dias
Moscou, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Isla Kizhi, Mandrogui, San Petersburgo

Saidas de Maio a Setembro

9 visitas incluidas.



MS VICTORIA / GRIN 5*****

De Moscou a St. Petesburgo 9, 10, 11 e 13 dias
Moscou, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Isla Kizhi, Mandrogui, San Petersburgo

Saidas Junho a Agosto

Estada em hotéis em Moscou 

e St. Petersburgo para maior 

conforto

Amplas cabine com varanda.

9 visitas incluidas.



MS VICTORIA / GRIN 5*****

Instalações e Cabines



• RESERVA ON-LINE:

Poderá escolher a cabine pela numeração.

Finalize a reserva com todos os serviços inclusos.

Legenda

Seleção gráfica da cabine

Fácil, claro e intuitivo



Muito obrigado!

¡Gracias!

Contatos no Brasil: 

(011) 3384-2800   contato@4go.com.br


