
Datas da Promoção:

15 e 22 de Junho & 22 de Agosto

Camarotes exteriores janela.

Categoria B-1 desde 1.420 € p.p. em duplo;

Categoria A-4 desde 1.614 € p.p. em duplo;

Categoria A-1 desde 1.700 € p.p. em duplo;

15 e 22 de Junho & 22 de Agosto 2018

TODA A BELEZA DO RIO DANÚBIO A BORDO DO NAVIO DANUBIA

Termos e condições:

No ato da reserva é necessário o pagamento de um deposito de 25% do 

custo total da viagem, restante pagamento – 30 dias antes da data da viagem. 

Cancelamentos e restantes condições de acordo com as condições da 

Lueftner Cruises. No caso da emissão imediata do bilhete de avião, o mesmo 

tem que ser pago juntamente com o deposito. Preços e itinerários sujeitos a 

alteração sem aviso prévio

DIA PORTO DE ESCALA CHEGADA PARTIDA

1º 
Lisboa / Munique (voo cedo) Transfer

Aeroporto de Munique / Passau (Alemanha)

Saída do navio 17H00 - Cocktail de boas 

vindas - Jantar de boas vindas

2º
Emmersdorf, Áustria

Viena, Áustria

09h00

19h15

13H00

Noite em Viena

3º Viena, Áustria 19H00

4º
Budapeste 11h30 Noite em Budapeste

Show de grupo folclórico a bordo incluído

5º
Budapeste

Eszrtergom, Hungria 19h00

13h00

19H15 (paragem técnica)

6º Bratislava, Eslóvaquia 08h00 13h00 –Noite de Gala do Capitão

7º Linz, Áustria 14h00 22h00

8º 
Passau, Alemanha 09h00 –Desembarque após o pequeno-almoço 

e transfer para o aeroporto de Munique

Voo – Munique / Lisboa ao final da manhã -

FIM DA VIAGEM

PROMOÇÃO ÚNICA DANÚBIO
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Os preços acima referem-se à saída de 15 de Junho

estão sujeitos a alteração e disponibilidade

Os preços acima incluem os seguintes serviços:

Passagem aérea Lisboa/Munique/Lisboa; em classe económica com

direito a 23 Kgs de bagagem; Transfers Aeroporto de Munique/Passau/

Aeroporto de Munique; 7 Noites de cruzeiro a bordo do navio DANUBIA.

Camarote exterior janela; Pensão completa durante o cruzeiro, café,

chá após o almoço e jantar, vinhos selecionados das mais famosas

regiões da europa branco e tinto ao jantar, cocktail de boas vindas,

jantar de boas vindas, jantar de gala, entretenimento diário a bordo;

Taxas de aeroporto e segurança e combustível 94€ (suj. a alteração);

Seguro de viagem MULTIVIAGENS;

Alemanha | Áustria | Hungria | Eslováquia


