
Desfrute de experiências únicas 
que se converterão em lembranças inolvidables

Nossos cruzeiros são a eleição perfeita para difrutar de uma viagem inolvidable...

...Descobrir o mundo com confort e comodidade...

...O rio trascurre traquilo e os raios do sol refletem-se no água, 
tem chegado Ud. a seu cruzeiro fluvial “seu lar para os próximos dias”.

•

Grandes
Cruzeiros fluviais



Cruzeiros fluviais aROSA****LUXO

APRESENTAÇÃO ...................................................................... PÁG.  380-391

RENO ....................................................................................... PÁG.  392-399

DANÚBIO .................................................................................. PÁG.  400-405

Cruzeiros fluviais PANAVISION *** e ****
SUP

RENO ....................................................................................... PÁG.  406-407

DNIEPER .................................................................................. PÁG.  408-409



Págs

RENO NAVIOS AROSA BRAVA, A-ROSA AQUA e A-ROSA VIVA **** LUXO

• Gran cruzeiro pelo “Romântico Reno” Tudo Incluiso  . . . . 8 dias 1.380 393

Colônia, Boppard, Basilea, Estrasburgo, 
Coblença...

• Gran cruceiro pelo “Romântico Reno” Pensión Completa 8 dias 1.295 396

Coblença, Alemanha, La Alsacia, Selva Negra, Suíça

• Panorama del Reno y Mosela Pensión Completa  . . . . . .…  6 dias 1.145 398

Colônia,  Cochem, Bernkastel , 
Trier, Coblença...

• Panorama del Reno y Mosela com Berlim  . . . . . . . .…  9 dias 1.855 398

Colônia, Coblença, Rochendo de Loreley, Speyer,
Estrasburgo…

DANÚBIO NAVIO A-ROSA BELLA, A-ROSA RIVA e A-ROSA SILVA  **** LUXO

• O melhor do Danúbio I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 dias 1.430 401

Viena, Esztrergom,Budapeste, Bratislava, 
Vale do Danúbio...

• O melhor do Danúbio II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  8 dias     1.495 404

Budapeste, Viena Bratislava, Vale do Danúbio…
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VANTAGENS 

PANAVISIÓN TOURS

DESCONTOS POR 

RESERVA ANTECIPADA                                                                      

• Válido para todas as datas de saída. 

• Sem datas de embargo.

• Reservando 60 dias dantes do a data de saída.

10% nas datas de saída com 

  5% resto de datas de saída.   

OUTROS DESCONTOS

10% para grupos de 10 a 16 pessoas

  6% para grupos de 6 a 10 pessoas

  5% para pessoas com mais de 65 anos (R.G.)

  5% para noivos: requerido convite de 

casamento

Descontos não acumuláveis entre si.     

 • Não acumuláveis com outras promoções 

 • Não válidos para grupos.       

 • Lugares limitados

Preço garantido. 

• Uma vez realizada sua reserva não se verá afetada

   por nigún tipo de suplemento ou incremento

   posterior. 

• Os descontos aplicam-se sobre PVP de cruzeiro

   e avião. Não se aplicam sobre taxas, vistos 

   ou possíveis suplementos de outro tipo.

Descubra uma forma diferente de 
viajar, uma forma diferente de 
desfrutar cada minuto, cada 
paisagem. Descubra os maravilho-
sos recantos existentes nas rotas 
que passam pelos rios Reno e 
Danúbio, enfim, descubra um 
cruzeiro fluvial com a A-ROSA.

Com instalações de máxima 
qualidade, que você irá facilmente 
comprovar ao descansar num de 
nossos camarotes e através da 
oferta gastronômica variada que 
nossos chefs irão preparar "ao vivo" 
para você. Em resumo, um 
completo luxo para os seus 
sentidos.

Os navios A-ROSA estão equipados 
com todas as comodidades e, além 
disso, colocamos à sua disposição 
uma ampla variedade de entreteni-
mentos, para que seu tempo a 
bordo seja dos mais prazerosos.

E para completar sua viagem, 
sugerimos que você participe das 
visitas e excursões que preparamos 
especialmente para você, com o 
objetivo de fazê-lo conhecer em 
profundidade os países que 
visitamos: seus costumes, sua 
gente...

Seja qual for a rota que você 
escolher, desfrutará de uma viagem 
de relax, uma viagem cultural, uma 
viagem totalmente diferente de tudo 
o que já conheceu até agora.

Apenas nos resta dizer:

Seja bem-vindo a bordo!!
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Um cruzeiro fluvial
é algo diferente... É tempo de relax!
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O rio corre tranquilo e os raios de 
sol refletem-se na água. Este é o 
seu cruzeiro fluvial A-ROSA, seu 
lar durante os próximos dias.

Lar? Durante as férias? 
Exatamente! Em seus amplos 
camarotes você encontrará todo o 
tipo de comodidades. Em nossas 
modernas e elegantes cabines, é 
impossível resistir a ficar um 
pouquinho mais na cama.

Damos muito valor ao design e 
aos materiais de qualidade em 
todos e cada um de nossos 
navios. Porque nós também 
saímos de férias.

É muito importante desfrutar da 
época mais esperada do ano num 
ambiente agradável e que 
satisfaça seus desejos.

Desfrute deste pequeno paraíso. 
Bem acomodado numa poltrona... 
ou, quem sabe, numa varanda 
francesa...

Assim, descontraído e de bom 
humor.
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Você se sente em casa.
E enquanto isso... o rio corre tranquilo
e os raios de sol refletem-se na água...
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Wine & Dine Noite



Deixe-se mimar com nossa oferta 
gastronômica. Nossos chefs irão 
preparar os pratos “ao vivo”, 
diante de você. Um deleite para 
os olhos e para o paladar são, por 
exemplo, as demonstrações 
culinárias no deck ou no restau-
rante buffet. <

Sem esquecer de destacar que 
nossos buffets são elaborados 
com especialidades de estação, 
obtidas nas regiões por onde 
passamos. Nesse momento, seu 
grande dilema será escolher entre 
pratos da cozinha mediterrânea, 
regional ou tradicional, carnes 
grelhadas e peixes frescos. 

Entre os pratos lights e saudáveis, 
temos saladas, frutas, sopas e 
deliciosas sobremesas. Sugerimos 
que você participe de uma de 
nossas noites “Wine & Dine”, onde 
poderá degustar um menu de 
cinco pratos com seus vinhos 
correspondentes.
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Delicatessen...
da entrada até as sobremesas
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O navio seguirá navegando 

placidamente, enquanto você se 

deixa mimar. Temos um SPA-

ROSA a bordo de cada navio. 

Nosso SPA e nossa equipe de

beleza estão à sua disposição 

com todo o tipo de produtos 

de luxo BABOR e ST BARTH.

Relaxe e desfrute! 

Aproveite nossa ótima sauna e 

entregue-se aos cuidados de 

nossos experientes massagistas. 

Oferecemos prazeres especiais 

para o seu corpo, incluindo 

tratamentos tradicionais e 

massagens havaianas "lomilomi".

Um sonho feito realidade para o 

seu bem-estar: a noite wellness 

A-ROSA, com massagens e 

infusões de sauna acompanhadas 

de um coquetel potencializador de 

energia,

...tudo sob um teto de estrelas!!

4Sauna e fitness gratuitos

cruzeiros ~ A-ROSA 389

Relaxe conosco...
deixe-se mimar no spa-rosa
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Desde a coberta ou de passeio...
disfrute de Europa

Um cruzeiro fluvial é sempre algo

especial: é uma maneira fantástica

de conhecer alguns dos rincões

mais belos de Europa. 

Visitar as grandes metrópoles ao

longo do Danúbio, como Viena ou

Budapeste, ir de compra...,–com seu

hotel flutuante sempre a mão– é só

possível desde 

um rio.

Mas por suposto, oferecemos-lhe

bem mais. Nós definimos

"excursión" de uma maneira

diferente ao resto.

Atracamos no centro das cidades, 

e a partir daí, começa para você 

um mundo cheio de possibilidades:

realizar um tour em bicicleta,

aventurar-se a pé pelos rincões mais

recónditos, descobrir maravilhosos

mercados  medievales que lhe

transladarão a outra época...

Nosso desejo é acercar às terras e a

suas gentes. 

Dependendo da rota, oferecemos-

lhe uma ampla faixa de diferentes

excursiones  em terra. Você poderá

participar destas atividades em

companhia de experientes guias

locais ou, se o prefere, poderá

explorar e visitar por sua conta.



01 Ponte de comando
02 Tumbonas
03 Claraboya
04 Escadas
05 Espaços para jogos
06 Duchas
07 Putting Green (Golfe)
08 Espaços para jogos
09 Grelha e bar
10 Zona gastronômica

11 Espaço exterior do Spa
12 Jacuzzi
13 Espaço para fitness
14 Zona de descanso
15 Masaje-beleza
16 Centro médico
17 Recepção do Spa
18 Recibidor
19 Ponto de informação
20 Salão

21 Bar
22 Café-Restaurante
23 Buffet e cozinha ao vivo
24 Restaurante regional
25 Bar exterior
26 Restaurante panorámico
27 Zona de vinhos
28 Recepção
30 Toiletes

Instalações comuns de A-ROSA BRAVA,

A-ROSA AQUA e A-ROSA VIVA

Passageiros: 202

Longo: 135 m

Largo: 11,4 m

Velocidade: 22 km/h

Tração: 4 x

Bandeira: alemã

Ano de construção::
A-ROSA BRAVA: 2011
A-ROSA AQUA: 2009
A-ROSA VIVA: 2010

Na cada coberta há dois camarotes 
que se comunicam entre si, idôneos 
para famílias.
Estas cabines estão sujeitas a petição 
e disponibilidade.

Cobertas e camarotes 
do A-ROSA BRAVA, A-ROSA AQUA e A-ROSA VIVA

A

S

C

D

2 camas exterior

14,5 m2, Coberta 1

2 camas exterior

14,5 m2, Coberta 1

Admite uma 3ª cama

2 camas exterior 

con balcón francês

14,5 m2, Coberta 2

2 camas exterior 

con balcón francês

14,5 m2, Coberta 3
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