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Navegue por um dos rios mais importantes da Europa e 
descubra o incrível património das cidades ao longo das 
margens. O Reno oferece história, cultura e vanguarda 
em alguns dos destinos mais interessantes na Europa.

RENO



CATAI, 40 ANOS
A TORNAR OS SONHOS 
REALIDADE
A Catai é o operador turístico líder em grandes viagens, pertencente à Ávoris Corporación, 
que oferece diferentes possibilidades de viagem para um vasto número de destinos nos 
cinco continentes, sempre sob a premissa de oferecer as férias perfeitas para cada tipo de 
Cliente.

A qualidade na Catai é um pilar fundamental. Por este motivo, oferece viagens com as mel-
hores companhias aéreas, uma cuidadosa selecção de hotéis e guias especializados. A nossa 
história está repleta de sucessos, liderança e inovação, graças à experiência e ao atendimen-
to ao cliente que a Catai, juntamente com a Ávoris, oferece, em uma combinação perfeita 
para aquela viagem de sonho.

A Ávoris, em constante inovação, é a marca que reinventa a forma de viajar, e que acompan-
ha os viajantes nas suas aventuras, com o objectivo de satisfazer as expectativas.

Presente em todos os ramos da atividade turística através das suas mais de 35 marcas, in-
cluindo receptivos próprios, companhias aéreas e transporte rodoviário de passageiros, a 
Ávoris possui a capacidade e a missão de proporcionar experiências de viagem inesquecí-
veis.

A Ávoris é o operador turístico global em que pode confiar a viagem dos seus sonhos, por-
que para onde quer que viaje, a Ávoris estará sempre consigo, para que se sinta seguro e 
acompanhado, com a garantia de que em qualquer altura e em qualquer circunstância terá 
alguém a quem recorrer 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Com Ávoris e a Catai, viva uma experiência de viagem única que vai recordar para sempre.
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CRUZEIROS FLUVIAIS 
PELA EUROPA

O QUE É UM CRUZEIRO FLUVIAL?
Estas são as características principais:

• Os navios de cruzeiro fluvial atingem 112 metros de comprimento e 11 
metros de largura. Possuem capacidade até 180 passageiros, e dois ou 
três convés e um andar superior.

•  Todos os barcos têm cabines totalmente equipadas (entre 14 a 19 m2) 
com casa de banho, TV, cofre, etc.

•  Dispõem de todos os serviços de um hotel: recepção 24 horas, 
restaurante, lounge-bar, bar, biblioteca, sauna, jacuzzi, ginásio, etc.

•  Nos cruzeiros fluviais, evitamos alguns dos inconvenientes dos 
cruzeiros marítimos, tais como as marés, que são inexistentes nos 
cruzeiros fluviais.

•  Trata-se de um serviço exclusivo. No restaurante, todos os passageiros 
dispõem de uma mesa atribuída para a duração do cruzeiro, sem 
necessidade de turnos.

Nos principais rios europeus, existe a possibilidade de diferentes cruzeiros 
a bordo de embarcações fluviais. Estes barcos dispõem de todos os ser-
viços e comodidades de um hotel com uma capacidade entre 120 a 180 
passageiros.

Neste catálogo apresentamos uma variedade de cruzeiros nos rios euro-
peus a bordo destes hotéis flutuantes, destacando-se as seguintes infor-
mações:
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Na Catai criámos um programa que proporcionam as mais belas navegações 
da Europa:

O Reno Médio visita grandes cidades como Colónia, Mainz, Bona, Estrasburgo ou 
Heidelberg. Ao mesmo tempo, conhecemos aldeias cheias de história, como Linz, 
Cochem, Koblenz, Speyer, etc. 

QUE ROTAS PODEM SER REALIZADAS?
Os rios da Europa são as antigas rotas comerciais. Por conseguinte, nas margens de muitos 
destes rios encontramos algumas das maiores e mais emblemáticas cidades europeias. 
Viajar num cruzeiro fluvial permite-lhe navegar com tranquilidade, em total conforto 
enquanto desfruta das principais atrações turísticas.  
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• Embarcar, desfazer a mala e desfrutar até ao último dia. O facto do 
barco levá-lo diretamente a todos os lugares do itinerário de viagem 
significa conveniência, uma vez que não há necessidade de transpor-
tar a sua bagagem de um lugar para o outro. É um dos aspectos mais 
valorizados pelos viajantes.

•  Escolher o tratamento. Como os barcos são mais pequenos, o serviço 
é mais personalizado, a assistência e a tripulação são conhecidas dos 
passageiros a bordo.

•  Pequeno e manejável. O navio é de fácil navegação, literalmente do 
quarto para terra firme numa questão de segundos.

•  Um navio de cruzeiro fluvial navega apenas algumas horas e passa 
muito mais tempo na doca, para que desfrute da visita turística nas 

diferentes cidades. Vai passar muito mais tempo em visitas do que a 
navegar.

•  O navio atraca no melhor local de cada cidade. Em 65% das cidades 
com um rio, a zona ribeirinha situa-se no centro histórico. Em muitos 
casos o desembarque é direto no centro da cidade, pelo que muitas 
das visitas começam a partir do barco.

• Os serviços de um grande hotel. A bordo temos toda uma equipa 
de pessoal, tal como num hotel. Recepção 24 horas por dia, limpeza 
de manhã e à noite, restaurante com uma ampla oferta, animação, 
música ao vivo e bar à noite. Tudo o que imagina num hotel, encontra 
num cruzeiro fluvial.

 

PORQUE É QUE UM CRUZEIRO FLUVIAL É A 
MELHOR OPÇÃO PARA VIAGENS CULTURAIS?
A nível turístico, um cruzeiro fluvial é considerado na maioria dos países europeus como um dos meios 
de transporte mais confortável para realizar uma viagem cultural. Por este motivo, destacamos as 
vantagens deste tipo de cruzeiro:
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• O navio torna-se um nexo cultural a partir do qual se pode compre-
ender a vida, os costumes, a história e a gastronomia local. A nossa 
equipa de guias é formada em História da Arte e são especialistas no 
destino. Isto ajuda-nos a criar todo um programa de atividades cultu-
rais e recreativas. Palestras a bordo, concursos divertidos e, acima de 
tudo, noites de dança.

•  Uma viagem completa, já incluídas todas as visitas necessárias para 
tornar a experiência perfeita.

•  Voos com horários ajustados que garantem o transporte e embarque à 
chegada no destino.

• Um serviço de profissionais Catai a bordo.

• A melhor maneira de visitar o centro histórico de cada cidade e de for-
ma cómoda, conhecer os detalhes culturais e recreativos de cada lugar, 
tornando a sua viagem numa experiência inesquecível..

A EXPERIÊNCIA CATAI
A bordo será acompanhado pelos nossos guias profissionais que o acompanham durante todo o cru-
zeiro e que organizam tanto as atividades a bordo, tanto culturais como recreativas. Organizamos cru-
zeiros fluviais há muitos anos, e por isso conhecemos os gostos e necessidades dos nossos viajantes. 
Tratamos de todos os detalhes para ir ao encontro das necessidades dos viajantes mais exigentes.



SUN DECK LOUNGE
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M/S CHARLES DICKENS

M/S CHARLES DICKENS

FLUVIAL PELO RENO

UM HOTEL BOUTIQUE FLUTUANTE EXCLUSIVO CATAI

Barco lançado em 2015, bandeira suíça, com um comprimento de 110 metros. É atual-
mente um dos melhores barcos fluviais do mundo. Moderno e com excelente serviço 
a bordo, todo o navio é não fumador, excepto no exterior. Composto por 3 decks de 
cabines e um quarto deck onde se encontra a ponte, o salão panorâmico e o terraço. 
Dispõe de um elevador para os convés intermédio e superior. No deck superior, na 
frente, existe um salão com janelas panorâmicas e no deck intermédio encontra-se o 
restaurante com lugar para todos os passageiros. Dispõe de um bar com um terraço 
equipado com aquecedores durante o Inverno.

A cada passageiro será atribuída uma mesa para almoço e jantar no restaurante. Dis-
põe de um músico para entreter durante o tempo livre e um espectáculo nocturno 
realiza-se todos os dias durante a viagem.

Ligação WIFI incluída (por vezes, dependendo da área de navegação, o sinal WIFI pode 
ser limitado ou apresentar dificuldades de ligação). 

Uma gastronomia cuidada composta por menus inspirados nos pratos locais de cada 
zona, o que lhe permite provar novos sabores a bordo todos os dias.

O pequeno-almoço é ao estilo buffet.

O almoço, dependendo das visitas, pode ser em estilo buffet ou servido à mesa. O 
almoço consiste numa entrada (saladas, sopas e uma variedade de tapas), um prato 
principal servido numa escolha de 3 variedades de prato principal (carne, peixe ou ve-
getariano) e uma sobremesa a escolher entre 2 opções.

O jantar é servido à mesa e consiste em 4 pratos: salada, sopa, um prato principal para 
escolher entre 3 variedades e uma sobremesa para escolher entre 2 opções.

Jantar de boas-vindas e jantar de despedida. Para o jantar de despedida, recomenda-
mos um casaco para os homens e um traje formal para as senhoras.
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LOCALIZAÇÃO DAS CABINAS

TIPOS DE 
CABINAS 
DISPONÍVEIS 
POR DECK

DECK 
SUPERIOR

DELUXE 

STANDARD

DECK 
INTERMEDIA

STANDARD

SINGLE

DECK INFERIOR STANDARD

CABINA STANDARD      
DECK SUPERIOR E INTERMÉDIO

Cabinas confortáveis e elegantemente decoradas com 15m2, casas de banho 
espaçosas com WC e chuveiro. As cabinas de convés superior e intermédio 
oferecem uma varanda francesa (janela panorâmica). Estão entre as mais 
espaçosas para os padrões de cruzeiro fluvial e bem equipadas com camas 
queen e dispõem de facilidade para chá e café. Dispõem de duas cadeiras e 
uma pequena mesa. 

STANDARD 

CABINA STANDARD     
DECK INFERIOR

Com uma área de 14 m2, oferecem o mesmo conforto que os decks 
superiores. Decorados com mobiliário de design italiano em mogno, couro e 
mármore que se fundem para criar um ambiente de verdadeira qualidade e 
elegância. As casas de banho em mármore são espaçosas, com um lavatório, 
uma sanita e um chuveiro envidraçado. Cabinas totalmente equipadas com 
janela fixa na parte superior. 

STANDARD 

DELUXE SUITE

No convés superior existem quatro suites de luxo com 23m2, as mais 
espaçosas do navio e decoradas com gosto em madeira de mogno italiano, 
couro e mármore que se fundem para criar um ambiente de verdadeira 
qualidade e elegância. As casas de banho em mármore são espaçosas; 
possuem um lavatório, uma sanita e um chuveiro envidraçado com 
acessórios. Estão bem equipadas com camas queen e dispõem de varanda 
exterior com mesa e cadeiras, acessível através de portas de vidro de correr. 

DELUXE SUITE

CABINAS M/S CHARLES DICKENS

PLANO M/S CHARLES DICKENS

Todas as cabinas são duplas e exteriores. Não há cabinas triplas. Elegantemente equipados, controlam individualmente a/c e aquecimento, 
telefone, televisão por satélite, que também recebem imagens de uma câmara fotográfica montada na proa do navio, para que possa desfrutar 
da paisagem a partir do conforto da sua cama, cofre, tomadas convencionais de 220v, secretária, casa de banho com chuveiro e secador de 
cabelo. Serviço de quarto diário das 9h às 13h e durante o jantar, serviço de turndown. O número da cabina será atribuído por ordem de reserva. 

ESTADIA BOUTIQUE 
PARA OS VIAJANTES 
MAIS EXIGENTES
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CRUZEIRO FLUVIAL 
PELO RENO

Desfrute de um magnífico cruzeiro no rio Reno, e conheça as cidades 
alemãs cheias de encanto e a fantástica Estrasburgo em França. Irá 
visitar lugares fascinantes como a cidade velha de Mainz com os seus 
mercados e

casas de madeira, a majestosa catedral gótica de Colónia, o romântico 
Reno, a bela cidade de Rudesheim e a impressionante Estrasburgo com 
os seus canais pitorescos. De que está à espera? Encostas de vinhedos, 
colinas onduladas, grandes monumentos, encantadoras aldeias 
medievais, centros históricos, museus, castelos, fortalezas, catedrais, 
igrejas românicas, cervejarias e adegas fazem deste cruzeiro uma viagem 
única e especial. E não se esqueça de provar a requintada gastronomia, 
as carnes e as cervejas artesanais e o vinho branco do Reno, conhecido 
como Riesling. Convidamo-lo a viver isto e muito mais a bordo desta 
experiência pelo rio Reno. 

Viva uma experiência inesquecível 
no rio Reno
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DIA 1 PORTUGAL | FRANKFURT | MAINZ

Partida em voo para Frankfurt. Chegada e partida para Mainz. Chegada e visita desta 
cidade alemã nas margens do Reno, conhecida pelo seu centro histórico, com casas 
de madeira e praças medievais. Tempo livre para lazer. Após a visita, faremos o check 
in a bordo. Embarque do navio de cruzeiro no qual passaremos os próximos 8 dias. 
Apresentação da tripulação e jantar de boas-vindas. Noite a bordo.

DIA 2 COLÓNIA

Pensão completa. Após o pequeno-almoço, visita guiada à cidade de Colónia, conhecida 
como a Roma do Norte, famosa pelas suas igrejas românicas, mas sobretudo pela sua 
catedral gótica, que é a principal igreja da Arquidiocese de Colónia e uma das maiores 
da Europa. Almoço a bordo. Tarde livre em Colónia, onde pode desfrutar do centro 
histórico da cidade, dos seus museus e da zona comercial. Duas experiências culturais 
locais como opcional: visita às cervejarias mais típicas de Colónia, mais a prova de 
vinhos em Cochem. Jantar e alojamento a bordo. Música e entretenimento ao vivo.

DIA 3 BONA | LINZ

Pensão completa. Após o pequeno-almoço, visita da cidade de Bona. Navegação 
enquanto desfruta do almoço a bordo. Durante a tarde, visita turística a Linz. Jantar 
e alojamento a bordo. 

DIA 4 COCHEM | NAVEGAÇÃO PELO RIO MOSELA | KOBLENZ

Pensão completa. Após o pequeno-almoço, visita de Cochem. Almoço a bordo e 
tarde de navegação pelo  Mosela com música ao vivo. Durante a tarde, vários jogos e 
atividades. Jantar a bordo e passeio nocturno por Coblença.

DIA 5 NAVEGAÇÃO PELO RENO ROMÂNTICO | RUDESHEIM

Pensão completa. Pela manhã navegaremos no famoso "Reno Romântico". Almoço 
a bordo. Visita guiada à cidade de Rudesheim e passeio de teleférico até ao 
"Niederwalddenkmal". Jantar e alojamento a bordo. Música e entretenimento ao vivo.

DIA 6 NAVEGAÇÃO | SPIRA | ESTRASBURGO

Pensão completa. Navegação e atividades a bordo de manhã até à chegada a 
Spira. Visita da cidade de Spira. Almoço a bordo. Tarde livre durante a qual se pode 
desembarcar e onde iremos oferecer passeios guiados pela cidade até ao Museu 
Romano-Germânico ou o Museu de Tecnologia (entradas não incluídas). Partida de 
Speyer com navegação para Estrasburgo. Atividades a bordo e jantar com o capitão. 
Alojamento a bordo.

FLUVIAL PELO RENO

ALEMANHA | FRANÇA 

8 DIAS / 7 NOITES DESDE 1.930 €
(inclui 5% de desconto para reservas a mais de 30 dias antes da partida)

PARTIDAS: Domingos, de 1 de Maio a 9 de Outubro  

Frankfurt

Heidelberg

Colonia

ALEMANIA

FRANCIA

Bonn
Linz

Coblenza
Cochem

Mainz

Espira

Estrasburgo

Colmar

Rudesheim

DIA 7 ESTRASBURGO

Pensão completa. Passeio matinal por Estrasburgo. Tempo livre. Regresso ao navio 
para almoço e tarde livre durante a qual oferecemos transfers gratuitos para o centro de 
Estrasburgo. Possibilidade opcional de visitar a Alsácia: deixaremos o navio de autocarro 
para visitar Colmar e visitaremos parte da rota do vinho. Jantar e alojamento a bordo. 
Música  entretenimento ao vivo.

DIA 8 HEIDELBERG | FRANKFURT | PORTUGAL

Pequeno-almoço. De manhã, saída do navio e transfere para Heidelberg. Visita do 
castelo e passeio pelo centro histórico da cidade. Tempo livre até ao transfere para o 
aeroporto de Frankfurt. Regresso a Portugal por voo regular. Chegada.

EXCURSÕES OPCIONAIS (Reservas e pagamento a bordo)

Vinhos e cervejas ao longo do Reno (45 € p./pessoa)
Viajar não se trata apenas de conhecer as aldeias e cidades, mas também 
de provar os produtos que aí são produzidos. Junte-se a nós para viver esta 
experiência. 
 
Visita à região da Alsácia (55 € p./pessoa)
Estrasburgo é a capital de uma das mais belas regiões da Europa. Inúmeros 
vinhedos e zonas montanhosas ao longo do vale do Reno. Junte-se a nós para 
uma visita guiada a esta região.
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CALCULAR
PRECIO

https://www.catai.pt/viajes/cruzeiro-fluvial-reno-venda-antecipada.html/20122/travelpricer


A NÃO PERDER

MAINZ

A cidade que deu origem ao inventor da impressão moderna, Gutenberg, dá as 
boas-vindas a todos os que chegam pelo Reno. Mainz, localizado nas margens deste 
grande rio, possui uma riqueza de monumentos e locais a visitar. A cidade foi fundada 
pelos romanos. Hoje em dia a cidade oferece uma atmosfera tranquila, onde as ruas 
pedonais e os edifícios históricos dominam. Não deixe de visitar a sua catedral, de 
arquitectura românica e construída com tijolo vermelho ou o seu Marktplatz, cheia de 
belos edifícios no estilo arquitectónico típico da zona.

COLÓNIA

Colónia é atravessada de norte a sul pelo poderoso rio Reno, uma característica que 
confere à cidade uma beleza que a torna diferente das cidades vizinhas. Por esta razão, 
chegar de barco a esta cidade é uma experiência única e, uma vez desembarcado, 
as experiências seguem-se uma após a outra. Colónia possui um centro histórico 
encantador, dominado pela sua grande catedral. Este parte da cidade contrasta com 
os mais modernos e vanguardistas edifícios, oferecendo ao viajante um equilíbrio 
perfeito entre passado e futuro.

BONA

Bona, a antiga capital da Alemanha, vai surpreendê-lo. A cidade é uma das mais 
sossegadas e mais pequenas do país. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. A 
pequena cidade reúne os ingredientes perfeitos para desfrutar de uma visita rodeada 
de património e beleza paisagística. Entre os principais monumentos e locais a visitar 
em Bona temos a praçan Münsterplatz onde repousa a estátua de Beethoven, uma vez 
que o compositor nasceu aqui, a sua catedral; a Câmara Municipal ou Alten Rathaus 
entre outros lugares.

LINZ AM RHEIN

Esta não será apenas mais uma paragem no seu cruzeiro, pois o pacífico Linz am Rhein, 
banhado pelo rio Reno, irá surpreendê-lo. É verdade que não tem a mesma fama 
que outros lugares na Alemanha, mas esta cidade tem muito a oferecer ao visitante. 
A área circundante é caracterizada pela sua natureza exuberante e o centro histórico 
tem muito charme germânico na sua arquitectura, nas suas ruas calcetadas e nos seus 
monumentos.

COCHEM

As vinhas invadem o Vale do Mosela, uma região alemã onde predomina a natureza 
luxuriante, colinas suavemente inclinadas e castelos medievais. Em Cochem, uma 
cidade nas margens do rio, pode admirar as autênticas casas alemãs de construção de 
enxaimel, passear pelas ruas empedradas até à Marktplatz e subir a colina com vista 
para a cidade, para visitar o castelo feudal.

RIO MOSELA

O Mosela, um dos muitos afluentes do Reno, atravessa vários países europeus: 
Alemanha, Luxemburgo e França. Este rio, que tem mais de 500 quilómetros de 
comprimento, corre por lugares encantadores e cheios de natureza, tais como o 
Vale do Mosela na Alemanha, uma das mais belas partes do rio, onde as vinhas são 
protagonistas.

COBLENÇA

O rio Reno corre através de cidades maravilhosas, muitas das quais estão classificadas 
como Património Mundial da Humanidade pela Unesco. Um dos melhores exemplos 
que demonstram este facto é a monumental cidade de Coblença, uma grande cidade 
onde o seu centro histórico está repleto de monumentos e locais históricos a visitar. A 
Coblença pode não ser tão bem conhecida como os seus vizinhos Colónia e Nascido, 
mas é mais encantadora e por isso merece ser conhecida. Considerada a porta de 
entrada para os famosos vinhedos do vale do Mosela, esta cidade oferece muito mais 
do que apenas monumentos.

RENO ROMÂNTICO

O Vale do Reno Romântico é uma das regiões mais encantadoras da Alemanha. O rio 
corre através de vales com colinas sinuosas, vinhedos e castelos monumentais que 
lembram o poderoso passado da região. Aldeias de sonho e uma natureza amigável 
são o que torna este passeio único.

RUDESHEIM

Se tiver de se apaixonar por uma cidade na Alemanha que seja por Rüdesheim am 
Rhein, localizada no estado de Hess. Esta encantadora cidade no rio Reno é o local 
perfeito para admirar a verdadeira essência da região. No meio de vinhas e florestas 
verdes situa-se esta cidade onde reina a cultura do vinho. Entre casas com telhados 
inclinados e caves de vinho, uma miríade de ruas calcetadas serpenteiam pelos 
melhores monumentos da cidade, já sem mencionar os monumentos da cidade 
e o teleférico que sobe até uma colina com vista para a cidade, de onde podemos 
contemplar vistas fabulosas sobre o vale do Reno.

SPIRA

Situada no sudoeste da Alemanha e banhada pelas águas do Reno, Spira é uma 
pequena cidade cheia de magia. Foi fundada pelos romanos e é uma das mais antigas 
da Alemanha. A sua catedral românica do século XI, museus interessantes, as suas ruas 
medievais e a bela paisagem rural circundante fazem de Spira um cenário de sonho, 
um verdadeiro conto de fadas.

ESTRASBURGO

A modernidade e a tradição misturam-se em Estrasburgo e formam uma mistura 
atraente. Nas margens do Reno, Estrasburgo possui um rico património cultural e 
histórico. Uma arquitetura fascinante, canais encantadores e um espaço com infra-
estruturas modernas das instituições da UE. Por outro lado, destaca-se também a sua 
requintada e deliciosa gastronomia.

HEIDELBERG

Cidade universitária, onde a qualidade de vida está entre as melhores da Alemanha 
e cujo património é interessante e antigo. Falamos de Heidelberg, uma cidade nas 
margens do rio Neckar. Esta cidade possui um centro com muita história, e está 
rodeada de florestas antigas que protegem a cidade dos ventos frios. Isto e muito mais 
é o que Heidelberg tem para oferecer para aqueles que desejam admirar a beleza das 
regiões meridionais da Alemanha.
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Desfrute do fim-de-semana prolongado de Dezembro ou da 
passagem de ano a bordo de um dos melhores barcos que 
navegam nos rios da Europa, enquanto visitam os principais 
mercados de Natal da Europa Central.

Consulte www.catai.pt ou o seu agente de viagens.

MERCADOS 
DE NATAL
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INFORMAÇÃO ADICIONAL

FLUVIAL NO RENO

Os nossos serviços:
•  Voos de linha regular, em classe turista (reservas em classes especiais), sem 

bagagem incluída.
• Transfere aeroporto – barco – aeroporto.
• 7 noites em todas as outras partidas, a bordo do S/M Charles Dickens 4★ Sup. na 

categoria de cabina seleccionada.
• Pensão completa a bordo.
• Excursões e visitas indicadas no itinerário com guia de língua castelhana.
• Guia-acompanhante durante o cruzeiro.
• Atividades e animação a bordo.
• Seguro de viagem.

Interessa saber
• O almoço do primeiro e do último dia, bebidas e gorjetas a bordo não estão 

incluídos.

Preços
• Partidas de 1 de Maio a 9 de Outubro. Preço desde com voos da Lufthansa com 

partida do Porto, classes especiais, em cabina Standard, deck inferior para viajar em 
Maio. 

Notas de partida e informações de voo 
• Partidas de 1 de Maio a 9 de Outubro. Lufthansa: Porto
Taxas de aeroporto, porto e combustível incluídas: 73 €. 

Pacote de bebidas (opcional)
Uso ilimitado no restaurante e bares a bordo das 9:00 às 24:00 hrs.
 • Vinho da casa
 • Cerveja de barril
 • Refrigerantes e sumos
 • Garrafas de água mineral (com e sem gás)
Preço por pessoa: 95 € (68 € para a viagem de 12 de Abril).

Consultar preços e datas de partida em www.catai.pt 
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ASSISTÊNCIA

1. Assistência médica e sanitária 

• Continental 50.000 € 

• Mundo 100.000 € 

2. Despesas odontológicas urgentes 150 € 

3. Repatriação ou transporte em ambulância de feridos ou doentes Ilimitado 

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (2) Ilimitado 

5. Repatriação ou transporte do segurado falecido Ilimitado 

6. Regresso antecipado por falecimento de um familiar Ilimitado 

7. Regresso antecipado por hospitalização
de um familiar mais de 5 dias Ilimitado 

8. Regresso antecipado por sinistro grave no lar ou no local de trabalho do segurado Ilimitado 

9. Prolongamento de estadia em hotel por prescrição médica (120 €/dia) 1.200 € 

10. Deslocação de uma pessoa em caso de hospitalização do segurado mais de 5 dias

• Gastos de viagem  Ilimitado 

• Despensas de estadia (120 €/dia) 1.200 € 

11. Despesas por sequestro 3.000 € 

12. Busca e resgate do segurado 3.000 € 

13. Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança 250 € 

14. Transmissão de mensagens urgentes  Incluido 

15. Envio de medicamentos para o estrangeiro  Incluido 

16. Serviço de intérprete no estrangeiro  Incluido 

17. Adiantamento de fundos no estrangeiro 1.200 € 

18. Reintegração ao plano de viagem após hospitalização 200 €

19. Gastos do segurado derivados da realização da prova
de diagnóstico do COVID-19 (PCR) 200 € 

20. Prolongamento de estadia por quarentena médica devida a COVID-19 (147 €/dia) 2.205 €
Esta garantia não se aplica ao modo cruzeiros 

21. Regresso antecipado do Segurado por impedimento de entrada no país de destino 
ou de trânsito por modificação por parte das autoridades dos requisitos de entrada 
nos mesmos Ilimitado

22. Gastos do segurado derivados da realização no destino da prova
de diagnóstico do COVID-19 (PCR) 200 €

BAGAGENS

23. Perdas materiais 1.000 € 

Seguros de viagem pela Esta informação não tem validade contratual e não substitui as condições gerais e particulares dos produtos. A apólice encontra-se em poder da INTERMUNDIAL Corretora de SEGUROS, com sede social 
na Avenida Heroes da Liberdade, 18 B, Loja, 2745 -788 Massamá, NIPC 980423430. Inscrita no R.D.G.S e no Instituto de Seguros de Portugal com o nº J-154, e com seguro de R.C. e de caução celebrados 
em conformidade com a lei 26/06 (mediação de seguros e reasseguros privados). Inscrita no R.M. de Madrid, folha M 180.298, secção 8ª, livro 0, pagina 149, tomo 11.482. Qualquer cancelamento deverá 
ser imediatamente comunicado à Agência de Viagens e da Intermundial. Considerar-se-á como data de anulação da viagem, a mesma em que ocorreu o facto que impediu o início da viagem. Para o 
seguro de cancelamento deve ser contratado no mesmo dia da confirmação da reserva. Todas as reclamações devem ser enviadas directamente para INTERMUNDIAL: Avenida Heroes da Liberdade, 18 
B, Loja, 2745 -788 Massamá.

24. Atraso na entrega da bagagem (300 € de 24 horas) 300 € 

25. Envio de objetos esquecidos ou roubados durante a viagem 125 € 

26. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas Incluido 

ANULAÇÃO, INTERRUPÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES DA VIAGEM

27. Despesas de anulação de viagem 80.000 €
* Inclui cancelamento por positivo COVID-19 até 4.000 €

28. Interrupção de viagem 5.000 €

29. Interrupção de viagem por fecho de fronteiras 5.000 € 

DEMORA DE VIAGEM E PERDA DE SERVIÇOS

30. Gastos ocasionados pelo demora na saída do
meio de transporte  (40 € de 4 horas) 160 € 

31. Gastos ocasionados pela extensão forçadada viagem (max. 100 €/dia) 400 € 

32. Gastos ocasionados pela perda de ligações do 
meio de transporte (pelo menos 4 horas tarde) 600 € 

33. Alteração de serviços inicialmente contratados 

• Gastos ocasionados pela saída de um transporte
alternativo não previsto (50 € cada 6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por mudanca de hotéis/apartamentos (max. 50 €/día) 500 € 

34. Perda de serviços contratados 600 € 

35. Perda de serviços contratados e não usufruidos em 
consequência de hospitalização ou doença grave do segurado 200 € 

36. Demora da viagem por overbooking (pelo menos 4 horas tarde) 160 € 

ACIDENTES 

37. Acidentes em viagem (invalidez permanente o morte) 6.000 €

38. Acidentes do meio de transporte (invalidez permanente o morte) 60.000 €

RESPONSABILIDADE CIVIL

39. Responsabilidade Civil 60.000 €

CONTINENTAL

MUNDIAL

CRUZEIROS MARÍTIMOS

Desde 71 €

Desde 101,50 €

Desde 145 €

Preços por pessoa

CONTINENTAL

MUNDIAL

CRUZEIROS MARÍTIMOS

Desde 40,50 €

Desde 50,50 €

Europa desde 75,75 €   |   Mundo desde 116 €

Preços por pessoa

Recupere 100% da sua reserva se tiver que cancelar a sua 
viagem por qualquer uma das 35 causas garantidas. 

Seguro de Cancelamento CATAI

1. Assistência médica e sanitária 4.000 € 

2. Despesas odontológicas urgentes 150 € 

3. Repatriação ou transporte em ambulância 
de feridos ou doentes Ilimitado  

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (1) Ilimitado  

5. Repatriação ou transporte do segurado falecido Ilimitado  

6. Regresso antecipado por hospitalização 
de um familiar mais de 5 dias Ilimitado 

7. Regresso antecipado por sinistro grave no lar 
ou no local de trabalho do segurado Ilimitado  

8. Prolongamento de estadia em hotel 
por prescrição médica (90 € /dia) 900 €

9. Transmissão de mensagens urgentes Incluido

10. Prolongação de estadia por quarentena médica devida a
COVID-19 (50 €/dia) 800 €

11. Deslocação de uma pessoa em caso de hospitalização do 
segurado mais de 5 días:

• Gastos de viagem Ilimitado 

• Despensas de estadia (90 € /dia) 900 € 

12. Serviço de informação Incluido

13. Consulta médica telefónica Incluido

14. Atraso na entrega da bagagem (de 6 horas) 100 €

15. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas  Incluido

16. Perdas materiais 

• Continental 275 € 

• Mundo 400 € 

17. Gastos de gestão por perda de documentos de viagem 150 € 

18. Despesas de anulação de viagem 
(inclui cancelamento por positivo COVID-19) 600 €  

19. Gastos ocasionados pela perda de ligações do meio
de transporte (pelo menos 4 horas tarde) 300 €  

20. Perda de serviços contratados

• Continental 450 €  

• Mundo 750 € 

21. Perda de visitas

• Continental (max. 200 € /día) 400 €  

• Mundo (max. 300 € /día) 600 € 

22. Demora da viagem por overbooking (31 €/4 horas) 120 € 

23. Acidentes do meio de transporte 
(invalidez permanente o morte) 60.000 € 

24. Responsabilidade civil 6.011 € 

Todas as viagens da CATAI incluem seguro de assistência em viagem.

Complemente a cobertura do seguro de inclusão com seu seguro Proteção Plus

Seguro Proteção Plus

Hoje, mais do que nunca, viaje com segurança

Válido em todo  
o mundo com 39
coberturas

35 causas de cancelamento 
(inclui resultado positivo 
COVID-19*)

Disponível para 
Circuitos e Cruzeiros 
sem limite de idade

Assistência total,  
inclui coberturas 
COVID-19



• Operador líder em Grandes Viagens com mais de 40 anos de experiência.
• Especialistas em viagens de noivos e em organizar viagens à medida.
• Viagens com as melhores companhias aéreas e uma cuidada seleção de hotelaria.
• Preços garantidos contra câmbio de moeda estrangeira.
• Seguro de viagem incluído.

VOLTAR A  VIAJAR !
SEGURANÇA, TRANQUILIDADE E QUALIDADE CATAI 

Calcule o preço final da sua viagem 
com o Catai Travel Pricer e reserve 
na sua agência de viagens, com os 
presentes e vantagens exclusivas 
para noivos

RN
AV

T8
14

5

O conteúdo deste folheto rege-se pelas Condições Gerais 
publicadas no catálogo geral 2021-22.


