
EXCURSÕES
Pérolas do Danúbio

Mundomar Cruzeiros tem preparadas 
uma série de excursões exclusivas em 
espanhol para que conheça as
cidades e povoações mais fascinantes 
das margens do Danúbio. Percursos 
únicos durante o cruzeiro para
desfrutar de espetaculares paisagens 
e viver fantásticas experiências.

Preço contratando
o programa clássico: 335€
(Sem concerto de Música Vienense)

5% de
desconto

Visita guiada da abadia de Melk 
“Programa Clássico”

Visita de Bratislava 
“Programa Clássico”

54€
por pessoa

Puszta (meio-dia) 
“Programa Clássico”

Balneario Gellert
“Programa Dinâmico”
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Veja a discriminação de preços no final do documento. 

Passeio pela reserva natural de 
Devinska Kobyla
“Programa Dinâmico”

76€
por pessoa

32€
por pessoa

59€
por pessoa

Visita de Budapeste
“Programa Clássico”

30€
por pessoa

89€
por pessoa

Mercado Coberto de Budapeste 
“Programa Dinâmico”

71€
por pessoa

Noite Folclórica em Budapeste
“Programa Clássico”

42€
por pessoa

Concerto de Música Vienense 
“Programa Clássico”

77€
por pessoa

Visita Guiada da Hofburg
“Programa Clássico”

59€
por pessoa

Viena e o Palácio de Scönbrunn 
“Programa Clássico”

77€
por pessoa

Viena, estilo de vida, música e café
“Programa Dinâmico”

88€
por pessoa



EXCURSÕES
Pérolas do Danúbio

Partida em autocarro para chegar à Abadia de Melk. Os guias da abadia levarão os clientes para dentro para iniciar 
a visita. A abadia abrigou monges da ordem beneditina por 900 anos, foi originalmente construída como um castelo 
dos Babenbergs. A abadia foi fundada no século 11 e os edifícios atuais datam da era barroca e são obra do arquiteto 
Jakob Prandtauer. A Abadia de Melk abriga um museu, onde animações de computador contam a história da
construção dos prédios. Visitará a biblioteca e a sala de mármore, autênticas joias da arquitetura barroca.
Regresso a bordo no autocarro.

OBSERVAÇÕES
Recomenda-se calçado cómodo: do parking de autocarros à entrada da abadia há uma escada e 500m de
caminho inclinado.
Exige-se vestimenta adequada.

54€
por pessoa

Visita guiada da abadia de Melk, 
Melk

1h45 de duração



Partida em autocarro em direção a Devinska Nova Ves e caminhada pela reserva natural Devinska Kobyla
passando pelo Sandberg até às ruínas do castelo Devin onde pode desfrutar de uma vista maravilhosa de Bratislava. 
Retorno a bordo em autocarro.

OBSERVAÇÕES
Recomenda-se calçado cómodo. As ruas são inclinadas.

76€
por pessoa

Passeio pela reserva natural de 
Devinska Kobyla, Bratislava

3h de duração
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Bratislava, antes de se tornar a capital da Eslováquia em 1993, foi a capital da Hungria de 1536 a 1784 sob o nome 
de Pressburg. Na companhia dos guias, começará um passeio panorâmico pela cidade até ao castelo de Bratislava 
(exteriores) datado de 1811, de onde se tem uma vista impressionante do Danúbio e da cidade. É na zona histórica 
onde se encontram os principais monumentos históricos e o autocarro irá parar à entrada para continuar a visita a 
pé. Entrará pelo Portão Michel, o único portão permanente que data da Idade Média. Em seguida, irá para a praça 
central cercada por edifícios elegantes e dominada pela antiga Prefeitura de Bratislava. A visita continuará para
descobrir o palácio primacial (exteriores) concluído em 1781 pelo arcebispo Jozef Bathyany. Para finalizar a visita, 
poderá aproveitar o tempo livre e retornar ao navio a pé ou de autocarro, dependendo do horário da navegação. 

OBSERVAÇÕES
Recomenda-se calçado cómodo

32€
por pessoa

Bratislava, Bratislava

3h de duração
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Partida de Kalocsa em autocarro na companhia do animador do navio para chegar ao parque Kiskunsag, no coração 
do Puszta. A Puszta, também conhecida como A Grande Planície, é uma área que foi considerada o Velho Oeste da 
Hungria no século 19: enormes rebanhos de gado pastavam sob a guarda de vaqueiros. A “puszta” está classificada 
como património mundial desde 1999. Durante esta visita poderá descobrir a Puszta, as suas paisagens e a sua
surpreendente fauna de carruagem, meio de transporte típico da região. Terá oportunidade de observar, numa 
pequena parte da maior estepe do mundo, uma grande diversidade de animais.
Durante a visita haverá apresentação das tradições equestres regionais com degustação* de “palinka” (bebida 
típica), de “pogasca” (pequenos biscoitos salgados). Os cavaleiros “csikos” farão acrobacias incríveis. Retorno a bordo 
em autocarro.

OBSERVAÇÕES
Recomenda-se calçado cómodo, óculos de sol e boné ou chapéu de sol. 
Recomenda-se levar uma garrafa de água.
*O abuso de álcool é perigoso para a saúde, recomenda-se o seu consumo com moderação.

59€
por pessoa

Puszta (meio-dia), Kalocsa

4h de duração
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Será realizada uma visita panorâmica da cidade de Budapeste, a pérola do Danúbio. Iremos até Buda,
atravessando a ponte Erzsébet e chegando ao bairro do castelo, de onde se pode desfrutar de uma maravilhosa
vista da cidade. Se realizará um passeio a pé pelo bairro do castelo chegando ao bastião dos pescadores,
construído em 1902. Atrás se encontra a igreja de San Matias, a mais antiga da cidade. Regressaremos ao autocarro  
que se dirigirá até Pest e se poderá ver a praça dos Heróis. Iremos passar perto dos famosos Banhos Szechenyi,
do parque zoológico, do castelo de Vajdahunyad. Chegaremos à famosa avenida Andrassy passaremos em frente 
da  Basílica de Santo Estevão, cuja construção começou em 1851 e finalizou em 1905. Se poderá admirar também o 
famoso   Parlamento que domina o Danúbio com a sua silhueta branca. Regresso ao navio.

OBSERVAÇÕES
Visita panorâmica em autocarro com paragens para tirar fotos.
As entradas nos monumentos não estão incluídas.

30€
por pessoa

Budapeste (meio-dia)

4h de duração
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Partida com o guia em direção ao Spa Gellert. A fonte, conhecida desde o século 12, está localizada atrás do Gellért 
Hotel, perto das colinas de Buda. Com uma decoração Art Nouveau e repleta de mosaicos artísticos e esculturas, 
as Termas Gellért são uma das mais prestigiadas da cidade. Depois de atravessar a espetacular entrada, a piscina 
coberta e as suas colunas mergulham os banhistas num mundo antigo. No final da visita, o viajante pode sentar-se 
tranquilamente nas margens de uma água rejuvenescedora, nadar na piscina interior, divertir-se na piscina exterior 
de ondas ou relaxar nas espreguiçadeiras. Independentemente da estação, o Gellért Spa oferece conforto e
relaxamento num ambiente único e mágico. Regresso a bordo.

OBSERVAÇÕES
Recomenda-se levar fato de banho

89€
por pessoa

Balneário Gellert, Budapeste

3h de duração
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Partida a pé em direção ao mercado coberto de Budapeste. O Grande Mercado Central de Budapeste é o maior e 
mais espetacular dos cinco mercados construídos no século XIX. Abriga, sob seu teto reluzente de telhas
Zsolnay coloridas com padrões em zigue-zague, mais de 180 barracas distribuídas em três andares. Alguns
moradores apanham o transporte por horas para chegar a Központi Vásárcsarnok. No rés-do-chão encontra-se 
uma incrível exposição de produtos alimentares, desde frutas e legumes aos enchidos, passando por guirlandas e 
pimentões, no primeiro andar encontram-se restaurantes onde locais e turistas se misturam à mesma mesa, e na 
cave, recentemente renovada, há uma exposição de produtos húngaros de qualidade que podem ser comprados no 
mercado.
Depois, degustaremos especialidades doces locais. Regresso ao navio a pé.

71€
por pessoa

O Mercado coberto
de Budapeste

3h 30 de duração
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Saída em autocarro com destino a um teatro no centro da cidade para assistir ao Espetáculo Folclórico Húngaro. 
Durante uma hora e meia, poderá desfrutar das diferentes regiões da Hungria, descobrindo os seus trajes e danças 
típicas. Retorno ao navio de autocarro.

OBSERVAÇÕES
De acordo com o número de participantes, o local do espetáculo poderá modificar-se.

42€
por pessoa

Noite folclórica
em Budapeste

2h de duração
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Saída de autocarro para chegar ao Kursalon para assistir a um Concerto de Música Clássica. A primeira parte do 
concerto será dedicada a algumas composições de Mozart e a segunda a Strauss. Durante o intervalo será oferecida 
uma bebida (sumo de laranja ou espumante austríaco*).
Regresso em autocarro ao navio.

OBSERVAÇÕES
Se exige vestimenta correta, não necessário de etiqueta.
*O abuso de álcool é perigoso para a saúde, beba com moderação.

77€
por pessoa

Concerto de música
vienense, Viena

2h 30 de duração
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O Hofburg, conhecido por ter sido a residência de inverno dos Habsburgos por quase 600 anos, foi gradualmente 
transformado de uma pequena fortaleza do século XIII em um imenso e magnífico palácio. Hoje, a maioria dos
edifícios abriga principalmente museus, e os jardins, repletos de monumentos, tornaram-se o Volksgarten e o
Burggarten.
Subirá a escada imperial para chegar ao Museu Sissi, seis salas do Hofburg foram preparadas para abrigar o museu 
focado principalmente na vida privada de Elisabeth. Poderá admirar inúmeros objetos pessoais que pertenceram à 
imperatriz, bem como uma reprodução do vestido que ela usou durante o baile do pedido de mão. Retratos
famosos, joias da bela Imperatriz, também estão expostos. Visitará os apartamentos imperiais e terá acesso aos 19 
quartos oficiais e privados do imperador François-Joseph e da imperatriz Elisabeth. Os apartamentos imperiais 
testemunham o esplendor da monarquia. Poderá visitar, entre outros, a sala de audiências do imperador, o seu
gabinete de trabalho e o seu quarto de dormir. Posteriormente, serão visitados os aposentos da imperatriz, com a 
sua sala, a sua casa de banho e o seu ginásio.
Regresso ao navio em autocarro.

OBSERVAÇÕES
Entre o estacionamento do autocarro e a Hofburg há que caminhar uns 5 minutos.
Há que subir umas escadas antes de chegar à entrada da Hofburg.

59€
por pessoa

Visita guiada da Hofburg, 
residência dos Habsburgo e o 
Museu Sissi, Viena
3h de duração
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A visita começará ao longo do famoso Ring até chegar ao Palácio de Schönbrunn. O Ring foi um dos projetos
pessoais do Imperador François Joseph. Em 1857, ele decidiu desmontar os muros que cercavam o centro da cidade 
e mandou construir um boulevard cercado de belos prédios. Passará em frente à Ópera Estatal, ao Palácio Hofburg, 
ao museu de história natural, à Prefeitura, ao Burgtheater.
Chegada ao Palácio de Schönbrunn. Passará pelos muitos cómodos da residência de verão dos Habsburgos.
Haverá também tempo livre para visitar os jardins.
O autocarro levará os passageiros ao centro da cidade para desfrutar de um pouco de tempo livre perto da Catedral 
de Santo Estevão. Regresso ao autocarro para voltar ao navio.

77€
por pessoa

Viena e o Palácio
de Schönbrunn, Viena

4h de duração
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Encontro com o guia no navio e saída em direção ao metro. Partida para descobrir Viena. Caminhe pela cidade e 
visite a Konzerthaus, a famosa sala de concertos que abriga a Orquestra Sinfónica de Viena. Esta visita permite-lhe 
conhecer este magnífico edifício, rico em tradição e design moderno, que oferece mais de 750 eventos por época. O 
guia contará a sua história movimentada por mais de cem anos e talvez tenha acesso aos bastidores que permitirá 
que conheça os artistas... O viajante pode sentar-se em um dos muitos cafés da cidade e saborear um café vienense 
com bolos. Retorno de metro ao navio. 

88€
por pessoa

Viena, estilo de vida, música 
e café vienese

4h de duração
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PACOTE DE EXCURSÕES “ATIVO” com Concerto de música vienense
(reserva obrigatória na agência de viagens ao menos 30 dias antes da partida, não se pode contratar a bordo)

Preço na agência de 
viagens Preço a bordo

Abadia de Melk 54 € 60 €

Passeio pela reserva natural de Devinska Kobyla 76 € não disponível

Puszta (meio-dia) 59 € 66 €

Budapeste 30 € 33 €

Noite folclórica em Budapeste 42 € 47 €

Viena, estilo de vida, música e café vienense 88 € não disponível

Hofburg 59 € 66 € 

Concerto de música vienense 77 € 86 €

Pacote de excursões ATIVO completo
461 €

(5% de desconto já 
aplicado)

não disponível

PACOTE DE EXCURSÕES “ATIVO” sem Concerto de música vienense
(reserva obrigatória na agência de viagens ao menos 30 dias antes da partida, não se pode contratar a bordo)

Preço na agência de 
viagens Preço a bordo

Abadia de Melk 54 € 60 €

Passeio pela reserva natural de Devinska Kobyla 76 € não disponível

Puszta (meio-dia) 59 € 66 €

Budapeste 30 € 33 €

Noite folclórica em Budapeste 42 € 47 €

Viena, estilo de vida, música e café vienense 88 € não disponível

Hofburg 59 € 66 € 

Pacote de excursões ATIVO completo
388 €

(5% de desconto já 
aplicado)

não disponível

EXCURSÕES
Pérolas do Danúbio



PACOTE DE EXCURSÕES “CLÁSSICO” com Concerto de música vienense
(reserva obrigatória na agência de viagens ao menos 30 dias antes da partida, não se pode contratar a bordo)

Preço na agência de 
viagens Preço a bordo

Abadia de Melk 54 € 60 €

Bratislava 32€ 36€

Puszta (meio-dia) 59 € 66 €

Budapeste 30 € 33 €

Noite folclórica em Budapeste 42 € 47 €

Viena e o Palácio de Schönbrunn 77 € 86 €

Hofburg 59 € 66 € 

Concerto de música vienense 77 € 86 €

Pacote de excursões ATIVO completo
409 €

(5% de desconto já 
aplicado)

480€

PACOTE DE EXCURSÕES “CLÁSSICO” sem Concerto de música vienense
(reserva obrigatória na agência de viagens ao menos 30 dias antes da partida, não se pode contratar a bordo)

Preço na agência de 
viagens Preço a bordo

Abadia de Melk 54 € 60 €

Bratislava 32 € 36€

Puszta (meio-dia) 59 € 66 €

Budapeste 30 € 33 €

Noite folclórica em Budapeste 42 € 47 €

Viena e o Palácio de Schönbrunn 77 € 86 €

Hofburg 59 € 66 € 

Pacote de excursões ATIVO completo
335 €

(5% de desconto já 
aplicado)

394 €

OPCIONAL

Preço na agência de 
viagens Preço a bordo

Balneário Gellert 89 € 99 €

O mercado coberto de Budapeste 71 € 79€
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O preço inclui
- Guia em português
- Transfers
- Entradas indicadas no programa
- Comidas e bebidas indicadas no itinerário      

O preço não inclui
- Gratificações
- Qualquer outro serviço não especificado

Data de atualização 13 de março de 2023

Dificuldade Fácil Inclui 
caminhadas curtas de

distância intermédia, sobre 
um terreno relativamente
moderado com possíveis 

escadas.

Dificuldade Difícil Os
participantes

deverão ser físicamente 
aptos.

 

Inclui Comida Almoço em 
restaurante  local. (bebida 

não incluída  salvo
indicação).

Dificuldade Média Atividade 
moderada, inclui

caminhadas de longa  
distância, subir escadas e  

períodos longos de pé.

Inclui um snak o uaperitivo
(bebida não incluída  salvo 

indicação).

Simbología

Notas importantes
-Estas excursões serão realizadas em grupos e para a sua realização é necessário um mínimo de 20
participantes. No caso de não atingir o mínimo estabelecido, o preço poderá ser alterado.
- Lugares limitados pelo que recomendamos reserva antecipada. Venda antecipada disponível até 10 dias antes da 
partida   do cruzeiro.
- Neste documento oferecemos-lhe uma descrição aproximada das visitas, que podem variar em função de vários 
fatores e circunstâncias. A duração também pode variar dependendo dos horários de escala.
- A ordem do passeio pode variar por questões logísticas, relacionadas com os horários de abertura e encerramento 
e com o intuito de não sobrecarregar os monumentos ou espaços visitados. Observe que podem ocorrer filas,
atrasos e esperas em determinados horários e locais, bem como fechamentos para eventos oficiais.
- Os bilhetes incluídos são os expressamente indicados na descrição.
- Recomenda-se que os passageiros usem roupas e sapatos confortáveis, adaptando-os também ao clima e à
temperatura do dia em particular. Observe que em alguns templos e locais turísticos é necessário tirar os sapatos.
- Os passeios requerem caminhada e subida de escadas e não são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida 
ou cadeiras de rodas.
- A Mundomar Cruzeiros não se responsabiliza por excursões que não possam ser realizadas ou que possam sofrer 
alterações no programa e horários devido a alterações no itinerário do cruzeiro. Mesmo assim, a empresa sempre 
buscará oferecer um serviço adequado para cada variação.
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Condições de reserva e cancelamento
Depósito de reserva de 25% das visitas contratadas.
Pagamento final de 75% junto com a data final de pagamento do cruzeiro.
Uma vez confirmada a reserva por escrito e efetuado o pagamento do depósito, serão aplicadas as mesmas taxas de 
cancelamento do cruzeiro.
O dinheiro não será devolvido para as excursões que o cliente decidir não realizar no destino.
A responsabilidade pela prestação dos serviços contratados cessará quando estes forem afetados por motivos de 
força maior, entendendo-se como tais aquelas circunstâncias alheias aos organizadores, anormais e imprevisíveis. 
No entanto, a assistência necessária será fornecida ao cliente afetado.


