Assistência para brasileiros
no melhor cruzeiro fluvial

NAVEGUE PELOS RIOS DA EUROPA SEM SE PREOCUPAR COM O IDIOMA
O melhor cruzeiro f luvial do mundo, com assistência para brasileiros
Uniworld é a única companhia de cruzeiro fluvial
boutique do mundo que navega pelos rios da Europa
com instalações luxuosas, culinária extraordinária,
entretenimento personalizado e o melhor serviço all
inclusive que um navio pode oferecer.
Para tornar esta experiência 6 estrelas ainda
mais inesquecível, a Uniworld oferece saídas com
assistência para brasileiros.
A bordo do navio, programação diária e cardápios
são oferecidos em português. As excursões em terra
são conduzidas no idioma espanhol, no entanto,
nossos guias também se comunicam em português
e poderão auxiliar os brasileiros com perguntas ou
solicitações, caso haja necessidade.
Assistência para brasileiros nos roteiros:
• Bordeaux, Vineyards & Chateaux

A única experiência fluvial 6 estrelas
All-Inclusive na Europa:
• Guias no idioma espanhol que esclarecem
dúvidas em português, nas saídas especiais;
• Experiências gastronômicas com menu em
português;
• Refeições e bebidas ilimitadas a bordo;
• Serviço de mordomo nas suítes;
• Entretenimento a bordo e palestras;
• Bicicletas;
• Fitness center e aulas de ginástica;

• Burgundy & Provence

• Transfer para aeroporto;

• Castles Along the Rhine

• Wi-Fi;

• Enchanting Danube
• Paris & Normandy
• Portugal, Spain & the Douro River Valley

• Todas as gorjetas e taxas portuárias.

Assistência para brasileiros
no melhor cruzeiro fluvial

SAÍDAS PARA 2018:
Bordeaux, Vineyards & Chateaux
Bordeaux a Bordeaux | 8 dias - a partir de USD 3.499
27/05, 17/06, 12/08, 23/09, 21/10

Burgundy & Provence
Avignon a Lyon | 8 dias - a partir de USD 3.999
06/05, 24/06, 29/07, 19/08, 23/09, 14/10

Castles Along the Rhine
Basileia a Amsterdã | 8 dias - a partir de USD 3.499
06/05, 03/06, 08/07, 26/08, 16/09, 07/10

Enchanting Danube
Munique a Budapeste | 10 dias - a partir de USD 4.199
27/04, 22/06, 14/09
Budapeste a Praga | 10 dias - a partir de USD 4.199
01/07, 12/08, 07/10

Paris & Normandy
Paris a Paris | 8 Dias - a partir de USD 2.999
08/04, 10/06, 26/08

Portugal, Spain & the Douro River Valley
Lisboa a Porto | 11 Dias - a partir de USD 3.999
22/3, 29/3, 5/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 07/6, 14/6, 05/7, 12/7, 02/8,
09/8, 16/8, 06/9, 13/9, 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 08/11
*Preço por pessoa em dólar americano, cabine dupla categoria base. Valor não inclui taxas, apenas o cruzeiro. Sujeito à disponibilidade e alterações sem aviso prévio.

