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itália • lago de como 
O cenário está pronto, 
só falta você entrar 
em cena.

Só a Queensberry mostra o que cada destino oferece de melhor!

Informações: www.queensberry.com.br
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Prezado Cliente,

Ficamos muito empolgados com o sucesso dos roteiros “Slow Travel” na difícil temporada de 
2016. Do número de saídas propostas, uma alta porcentagem lotou com mais de dois meses 
de antecedência!
Estamos ainda mais felizes com a surpreendente melhora nas expectativas para a economia 
em 2017, que naturalmente contagia também o mercado de turismo.

SLOW TRAVEL
Além dos nossos já tradicionais roteiros, estamos lançando dois roteiros novos em 2017: 
“Andaluzia, Costa do Sol e Barcelona” – ou “Slow Andaluz” com destaque para os Pueblos 
Brancos, Ronda, e a bela Nerja, além das tradicionais cidades da Costa do Sol.  
Para os amantes de um bom vinho e cidades pequenas, porém repletas de atrações e paisagens 
inesquecíveis, apresentamos o roteiro “Os Encantos do Vêneto” ou “Slow Veneto” onde as 
grandes atrações são: a bucólica Trieste, Ponzano Veneto, a romântica Verona e a sempre 
bela Veneza.
Ainda fizemos uma alteração significante no “Slow Ilhas”, com a substituição da Sicília (que 
já faz parte de outro roteiro nosso) pela bela e pouco conhecida ilha de Ischia, resultando 
num roteiro aéreo mais conveniente.

PREMIUM TRAVEL
A grande novidade é o lançamento de roteiros “Premium Travel” com características bem 
diferentes dos roteiros de Slow Travel e dos demais produtos GBM. Convido-os a ver os 
detalhes nas páginas 10/11.
Iniciamos com “OS FABULOSOS CASTELOS DA IRLANDA”, um roteiro pelas regiões mais 
espetaculares da Irlanda com hospedagem em hotéis 5 estrelas, dos quais dois são históricos 
castelos convertidos em hotéis de alto luxo.
Também apresentamos “OS BELOS LAGOS ITALIANOS” com hospedagem em hotéis escolhidos 
a dedo à beira dos quatro principais lagos da região de Lombardia. O roteiro inclui passeios 
de barco nos Lagos Maggiore, Como e Garda – sem dúvida a melhor maneira de conhecer a 
beleza estonteante que existe em cada canto destes históricos lagos.
Estaremos apresentando outros roteiros originais de “Premium Travel” oportunamente 
durante o ano.

Desejamos a todos um ano maravilhoso em 2017 e, para vocês que resolveram não viajar em 
2016, espero que este folheto chame sua atenção e desperte em você o desejo de viajar em 
2017.  Conte conosco para realizar este sonho.  As opções são muitas!

Atenciosamente,

Diretor-Presidente G R U P O S  B R A S I L E I R O S  N O  M U N D O

2017GBM
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DEPOIMENTOS DOS PASSAGEIROS 

“Esta é a nossa 9ª viagem pela 

Queensberry. Adoramos este roteiro, 

acima das nossas expectativas. O hotel 

da Ilha da Madeira é espetacular. Os 

jantares e almoços oferecidos foram 

excelentes. O guia permanente sempre 

pronto a nos ajudar. Vou recomendar 

este roteiro aos amigos: pena que é 

curto.”

Slow MADEIRA – Tradições 
Portuguesas, da Ilha da Madeira à 

Lisboa

Sra. E.E.T.F. - São Paulo - SP

Setembro de 2016

 

“Seguindo o padrão Queensberry, 

nada me surpreendeu: viagem 

maravilhosa, roteiro lindo, hotéis, 

guias, tudo dentro do desejado pelos 

viajantes em busca de renovação, 

novos conhecimentos e acréscimo 

de sua cultura, proporcionando e 

respeitando as diferenças individuais. 

Satisfez todos os meus anseios!!”

Slow Baviera – Viagem ao Reino da 
Baviera
Sra. M.C.J.I. - Rio de Janeiro - RJ

Agosto de 2016

 

“Ótima excursão, os hotéis como 

sempre perfeitos e o roteiro foi 

excelente! Ótimos guias e o motorista 

revelou-se um dos melhores que já 

conheci: extremamente profissional e 

atencioso. Ótima viagem!!!”

Slow  Baviera – Viagem ao Reino da 
Baviera
Sra. A.M.B.L. - Rio de Janeiro - RJ

Agosto de 2016

No final de cada viagem, 
convidamos os passageiros a 
preencherem um questionário. 

Segue ao lado uma seleção de 
opiniões recebidas, referentes a 
algumas das saídas operadas.

Todos os depoimentos dos 
passageiros são analisados 
imediatamente pela diretoria e 
pelo departamento responsável 
pela elaboração dos programas. 
Caso tenha um consenso em 
torno de uma possível melhora no 
programa de um dia específico, 
reservamos o direito de modificar o 
programa imediatamente e refletir a 
mudança a partir da próxima saída. 
Qualquer alteração será detalhada 
no programa entregue junto com a 
documentação da viagem antes da 
saída do Brasil.

Na descrição do dia-a-dia de cada 
viagem, mencionamos as principais 
atrações que serão
apresentadas durante o tour, dentre 
elas algumas serão visitadas e outras 
somente vistas. Como não há 
tempo para visitar o interior de cada 
atração mencionada, destacamos 
aquelas que têm uma visita incluída 
com a utilização da palavra “visita”.

Obs: por uma questão de espaço 
estes depoimentos são apenas uma 
pequena amostragem dos muitos 
recebidos ao longo do ano.

“Escolhemos a Queensberry como 

operadora pela qualidade dos serviços, 

por entregar o que promete, pela 

competência dos guias em geral e no 

caso desta excursão, o desempenho 

da guia permanente foi muito bom. 

A qualidade e localização dos hotéis 

merece aprovação e elogios. A viagem 

ao Reino da Baviera nos proporcionou 

uma releitura da Alemanha atual, 

que conserva uma história de lutas, 

conquistas e valores. Parabéns à 

Queensberry!”

Slow Baviera – Viagem ao Reino da 
Baviera
Sr. M.T. - Santa Maria - RS

Setembro de 2016

 

“Os lugares visitados foram 

simplesmente “maravilhosos”. 

Adoramos tudo. Podemos caracterizar 

esta viagem como PERFEITA! 

Agradecemos a Queensberry pelo 

carinho com que preparam nossas 

viagens!”

Slow Baviera – Viagem ao Reino da 
Baviera
Sr. A.S. e Sra. E.C - São Paulo - SP

Setembro de 2016

 

“Roteiro excelente, além das 

expectativas, com certeza uma das 

mais belas paisagens que já vi. Hotéis 

finos e confortáveis e com um guia 

muito atencioso e competente. 

Parabéns à Queensberry.”

Slow Swiss – O Melhor da Suíça
Sra. V.P.S. - Brasília - DF

Maio de 2016
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DEPOIMENTOS DOS PASSAGEIROS EMBARCADOS NA ÚLTIMA TEMPORADA

9.046 caracteres

“Felizmente com a organização da 

Queensberry, tudo correu dentro 

do previsto. A qualidade dos 

hotéis me surpreendeu: todos de 

muita qualidade!! Que bom que a 

Queensberry está cada vez melhor. 

Vou continuar a preferir sempre a 

Queens!!!”

Slow  Piemonte  - Vale D’Aosta, 
Piemonte e Lago Maggiore

Sr. e Sra. A.T.F. - São Paulo - SP

Agosto de 2016

 

“A cada dia a vida nos apresenta 

muitos fatores que vêm acrescentando 

em nosso aprendizado. Por essa 

razão, continuem como equipe, como 

empresa, aprimorando seus esforços 

para cada vez mais atingirem seus 

objetivos. Já tive a oportunidade em 

outra ocasião de usar de seus serviços, 

o que foi ótimo. Quanto à guia 

permanente, ela foi espetacular. Nota 

10+. Abraços”!

Slow ITA – Artes, Cores e Sabores
Sra. M.T.N. - Porto Alegre - RS

Setembro de 2016

“Mais uma vez o roteiro oferecido 

foi maravilhoso. A Puglia foi 

surpreendente! Guias especialistas nas 

histórias locais, hotéis maravilhosos, 

gastronomia excelente e um grupo 

muito harmonioso. Amei! Obrigada 

Queensberry por tudo!”

Slow Puglia – A Costa Amalfitana e 
Puglia
Sra. R.I.B.C. - Belém - PA

Junho de 2016

 

“Gostei muito do roteiro escolhido que 

me surpreendeu por mostrar uma Itália 

completamente diferente de tudo que 

eu conhecia deste país. O colorido, 

a simplicidade, a gastronomia da 

Puglia e a beleza da Costa Amalfitana 

ultrapassaram todas as expectativas. 

Excelente o preparo e atendimento 

dispensado pela guia permanente. 

Mais uma vez, expresso meus sinceros 

cumprimentos à Queensberry e seus 

colaboradores pelo profissionalismo 

sempre presente e pelo empenho em 

transformar cada viagem num grande 

entretenimento. Até a próxima!”

Slow  Puglia – A Costa Amalfitana e 
Puglia
Sra. M.C.Z. - São Paulo - SP

Setembro de 2016

 

“QUEENSBERRY: quem te conhece NÃO 

TE ESQUECE JAMAIS! Assim são nossas 

viagens pela Queensberry!

Slow Greek – Ilhas Gregas, a Morada 
dos Deuses
Sra R.A.C.M. - Belo Horizonte - MG

Setembro de 2016

 

“Itinerário maravilhoso, descobri 

uma nova Itália: quanta riqueza 

vimos e quanta história aprendemos. 

Identifiquei-me totalmente com 

a beleza, os fatos, os cidadãos e o 

despojamento das regiões e suas 

paisagens. Ótimos hotéis, motoristas 

e ônibus excelentes e refeições muito 

saborosas!”

Slow  Puglia – A Costa Amalfitana e 
Puglia
Sra. M.L.P. - Salvador - BA

Agosto de 2016

“Roteiro muito bem elaborado com uma distribuição perfeita. 
Guias cultos e dedicados, ótimos hotéis, motoristas muito 
profissionais. Só posso agradecer a oportunidade de participar 
deste Slow. Um abraço!”
Slow  Puglia – A Costa Amalfitana e Puglia
Sra. K.M. - Porto Alegre - RS

Agosto de 2016
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Como temos recebidos 
muitos opinários apontando 
o fundamental trabalho 

dos guias, resolvemos destacar 
neste folheto alguns depoimentos 
relacionados a este profissional, 
especialista nos diversos destinos, 
que faz toda a diferença numa 
viagem.

Estamos sempre buscando o 
aprimoramento deste atendimento 
através de treinamentos constantes 
para que as  expectativas dos 
passageiros sejam superadas a cada 
viagem. 

UM GUIA BRASILEIRO ESPECIALISTA 
FAZ TODA DIFERENÇA

“Todos os valores a serem dados a uma 

pessoa, essa seria à guia permanente, 

muito solícita, sempre procurando 

ajudar e agradar a todos. Dela só posso 

falar e escrever muito bem, sobre o 

seu procedimento e envolvimento tão 

gentil. A nota que daria a ela seria 10: 

NOTA 10!”

Slow Baviera – Viagem ao Reino da 
Baviera
Sra. L.M. - Rio de Janeiro - RJ

Setembro de 2016

“À diretoria da Queensberry, gostaria 

de informar que já viajei várias vezes 

pela Queensberry e a guia permanente 

deste roteiro foi muito atenciosa 

oferecendo uma segurança para nós 

passageiros que a qualifica como uma 

ótima guia!”

Slow  Baviera – Viagem ao Reino da 
Baviera
Sr. A.C.S. - São Paulo - SP

Setembro de 2016

“Ressalto a competência da guia 

permanente, sempre atenta às 

necessidades dos passageiros. 

Excelente profissional! A empresa está 

de parabéns por tê-la entre seus guias, 

o que engrandece ainda mais esta 

operadora!”

Slow Baviera – Viagem ao Reino da 
Baviera
Sra. I.S. - São Paulo - SP

Maio de 2016

 

“A guia permanente é uma 

profissional competente, muito 

qualificada para seu cargo além 

de ser uma pessoa afetiva e muito 

acolhedora. É a primeira vez que viajo 

com a Queensberry e acredito que 

continuarei viajando pelo segurança, 

apoio e profissionalismo recebidos!!”

Slow Baviera – Viagem ao Reino da 
Baviera 
Sra. M.L.S.L.G. - Belo Horizonte - MG

Agosto de 2016

“Mais um Slow adorável: fiz quase 

todos: roteiros sempre impecáveis! O 

guia permanente me surpreendeu com 

a sua simpatia e generosidade. Além 

da sua capacidade como conhecedor 

da alma humana, não mediu esforços 

para satisfazer a todos do grupo. 

Muito simpático, inteligente e 

completo.”

Slow  Piemonte – Vale D’Aosta, 
Piemonte e Lago Maggiore
Sra. I.B.F. - São Paulo - SP

Agosto de 2016

“A guia permanente além de ser uma 

profissional competente e dedicada, é 

uma pessoa doce, amável e atenciosa 

para com todos do grupo. Tratou cada 

um de nós como se fôssemos únicos. 

Isso tornou nossa viagem amena e 

agradável. O nosso muito obrigado por 

esses dias maravilhosos.”

Slow  Puglia – A Costa Amalfitana e 
Puglia
Sr. J. e Sra. A.M.B.M. - São Paulo - SP

Agosto de 2016

 “Esta não é a primeira vez que 

viajo com a Queensberry, mas nunca 

encontrei guias como estes que 

fizeram da nossa viagem um sucesso 

por seu know-how. Pessoas alegres, 

prestativos, preocupados com o 

bem-estar e segurança dos viajantes 

sob a sua responsabilidade. Com 

conhecimento da história, aliás uma 

história importantíssima dos lugares 

por onde passamos. Pessoa detalhistas 

nos transportando ao munda da arte, 

com seu talento. Obrigada por fazerem 

da nossa viagem um prazer!”

Slow  Puglia – A Costa Amalfitana e 
Puglia
Sra T.A.P. - Vila Rio Branco - MG

Setembro de 2016

“Parabéns à Queensberry pela guia 

permanente. Super capaz em todos 

os sentidos. Conhecedora do percurso 

e inteligentíssima, proativa e sempre 

simpática. Foi uma alegria tê-la 

como guia. Até o final da viagem 

sempre muito presente e bem-

disposta. Prestativa e generosa: muito 

observadora, buscando em tudo o 

nosso bem-estar. Nossa gratidão e 

reconhecimento por tudo que ela fez 

que excedeu as nossas expectativas, 

proporcionando a viagem maravilhosa 

que fizemos!”

Slow  Greek – Ilhas Gregas, a Morada 
dos Deuses
Sr. e Sra. T.C.F. - Barueri - SP

Setembro de 2016
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Sete anos depois do lançamento de “SLOW TRAVEL” que continua batendo recordes de vendas ajudado pelo lançamento de 
novos roteiros a cada ano, temos prazer em apresentar os primeiros roteiros de nosso novo conceito: “PREMIUM TRAVEL”.
Estes novos roteiros seguem também com ritmo “slow” mas oferecem hotéis muito especiais em lugares deslumbrantes, não  

necessariamente mantendo a regra de estadias de três noites ou mais.
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PREMIUM TRAVEL
Um novo conceito de viagem  

 Parte aérea internacional não 
incluída: “Premium Travel” sempre 
começam num ponto de encontro no 
exterior, com local e horário de encontro 
bem detalhados. Assim o cliente pode 
escolher a companhia aérea e a classe que 
mais agrade e pode começar e/ou terminar 
suas férias em outros lugares, tomando 
cuidado de incorporar nosso roteiro 
completo dentro do seu itinerário.
  

 Hotelaria: mesmo que usamos hotéis 
quase sempre de 4 e/ou 5 estrelas 
em todos nossos roteiros, os hotéis 
contratados no “Premium Travel” são 

As principais diferenças entre “Premium Travel” e “Slow Travel” são as seguintes:

geralmente de categoria ainda melhor,  
são localizados em lugares inesquecíveis 
e escolhidos para proporcionar viagens 
em grupo de um nível dificilmente 
ultrapassado.

 Duração de estadia em cada 
cidade: enquanto “Slow Travel” garante 
estadias de quase sempre 3, 4 ou 5 
noites em cada lugar, os roteiros de 
“Premium Travel” garantem estadias de 
2, 3 ou 4 noites. (Por exemplo, nosso 
roteiro “O Melhor dos Lagos Italianos” 
destaca os quatro principais lagos da 
Itália. Seria excessivo ficar durante 3 

noites a beira de cada um destes quatro 
lagos; por isso, optamos por duas 
estadias de 2 noites e duas de 3 noites).

 O guia acompanhante: nosso guia 
estará esperando os clientes no ponto de 
encontro no exterior. Assim, não estará 
acompanhando os clientes nos voos 
internacionais.

As demais caraterísticas de “Slow Travel” 
(ver nas páginas 24/25) são todas mantidas 
nos roteiros de PREMIUM TRAVEL.

slowtravelpremiumabre.indd   11 11/11/16   07:56
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Muckross Park Hotel e Spa
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Síntese do Roteiro:
3 noites no Muckross Park & 
Spa, inserido no belo Parque 
Nacional de Killarney.

2 noites no majestoso Castelo 
de Dromoland.

2 noites no lendário Castelo 
de Ashford.

3 noites em Dublin, a 
efervescente capital irlandesa.

C
A

ST
EL

O
SOS FABULOSOS CASTELOS DA IRLANDA

12 dias – 11 noites
Saídas 2017: Agosto 03

 1º dia – Qui. –  LONDRES – Chegada 

a Londres, ponto de encontro para iniciar 

nossa viagem. Hospedagem no Hotel Sofitel 

Heathrow T5 ou similar. Os apartamentos 

estarão disponíveis após as 14h00. Restante 

do dia livre. Às 19h00, encontro com nosso 

guia brasileiro no lobby do hotel.

 

 2º dia – Sex. – LONDRES/ CORK/ 

KILLARNEY – Em horário apropriado, 

embarque com destino a República da Irlanda. 

Chegada a Cork, segunda maior cidade 

do país. Após nosso almoço, seguiremos 

para visita às ruínas do Castelo de Blarney, 

construído em 1446. No topo do castelo 

Viagem especialmente elaborada para explorar encantadores vilarejos e vivenciar deslumbrantes paisagens. 
desfrutando de antigos castelos, impregnados de lendas e história, convertidos em fabulosos hotéis, onde o imaginário se 
confunde com a realidade, para criar experiências e colecionar novas lembranças.   

encontra-se a Pedra da Eloquência, mais 

conhecida como a Pedra de Blarney, segundo 

a tradição, os visitantes que beijam a pedra, 

ganham o dom da eloquência. Em seguida, 

prosseguimento em direção a Killarney para 

hospedagem no Muckross Park Hotel & 

Spa. Essa magnífica propriedade está inserida 

no Parque Nacional de Killarney. Requinte e 

elegância caracterizam suas acomodações, 

assim como poderá desfrutar de seu completo 

spa, o premiado restaurante Yew Tree e o The 

Jarvey’s Rest Traditional Irish Pub.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

Castelo de Ashford

PREMIUM
TRAVEL

slowPremiunirlanda.indd   13 10/11/16   18:03
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 3º dia – Sáb. – KILLARNEY/ RING OF 

KERRY – Hoje o dia será dedicado a uma 

das mais belas regiões da Irlanda, onde 

as montanhas, vales e lagos se mesclam 

harmoniosamente para formar um cenário 

arrebatador. Faremos um percurso em torno 

da península de Iveragh, o famoso Anel 

de Kerry. Veremos suas belas paisagens 

montanhosas e promontórios rochosos que 

se projetam no Atlântico.  Suas bucólicas 

vilas pesqueiras aninhadas em suas enseadas. 

Em nosso percurso se encontram: Killorglin, 

lindo vilarejo nas encostas de um rio e 

famoso por sua Puck Fair; Cahersiveen, local 

de nascimento do grande patriota, Daniel 

O’Connel. Seguindo a estreita estrada que 

segue ao longo das falésias, chegaremos 

a Waterville, a aldeia preferida de Charlie 

Chaplin. Desfrutaremos de um almoço, 

e a continuação vislumbraremos Sneem, 

charmoso vilarejo. Retornando a Killarney, 

atravessando o Moll’s Gap para chegar até 

Ladies View, paisagem que encantou as 

damas de companhia da Rainha Victoria 

durante sua visita à região em 1861. Chegada 

ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 4º dia – Dom. – KILLARNEY – O dia será 

inteiramente livre. Você poderá desfrutar da 

natureza exuberante no qual está inserido 

o hotel, ou se preferir um passeio opcional, 

sugerimos conhecer a lindíssima Península 

de Dingle, que já foi cenário de Hollywood, 

aqui foram gravadas cenas do filme " A Filha 

de Ryan” e seu habitante mais famoso é um 

golfinho.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS

 

 5º dia – Seg. – KILLARNEY/ ADARE/ 

LIMERICK/ CASTELO DE DROMOLAND

Cruzando prados verdejantes, vales e 

montanhas, chegaremos à Adare. Essa 

pequenina aldeia é repleta de riqueza 

arquitetônica. A rua principal é pontuada 

com belos edifícios de pedra que se misturam 

aos antigos e coloridos chalés de sapé. 

Muitas dessas tradicionais casas funcionam 

como restaurantes, boutiques e lojas de 

seu típico artesanato. Após, seguiremos em 

direção a Limerick, construída às margens 

do Rio Shannon e fundada pelos vikings. 

Veremos o imponente castelo, fundado em 

1200 pelo Rei John, a catedral de Santa 

Maria e a “Pedra do Tratado”, que marca 

o ponto onde foi assinado o Tratado de 

Limerick.Prosseguimento para hospedagem 

no majestoso Castelo de Dromoland, 

convertido em um luxuoso hotel, e que foi 

lar da realeza gaélica. Com uma decoração 

tradicional e comodidades modernas, 

oferece inúmeras atividades de bem-estar e 

lazer, ademais de estar inserido em um belo 

cenário.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 6º dia – Ter. – CASTELO DE 

DROMOLAND/ CLIFFS OF MOHER – Hoje 

percorreremos o Burren – “terra rochosa” 

em gaélico em direção ao sul onde estão as 

espetaculares Falésias de Moher, uma das 

atrações mais impressionantes da Irlanda. 

São penhascos incríveis erguendo-se 214 

m acima do mar por 8 Km. A formação 

geológica é surpreendente e é possível ver as 

diferentes marcas feitas por antigos canais 

fluviais por toda a encosta, sendo que as mais 

antigas datam mais de 300 milhões de anos.  

Visitaremos o Centro de Exposições e de 

seus mirantes poderemos contemplar toda a 

exuberância de suas falésias. Retorno ao hotel 

e restante do dia livre. Aproveite para explorar 

a área do hotel que disponibiliza um belíssimo 

lago com atrativo campo de golfe. Também 

poderá relaxar no spa ou praticar falcoaria. 

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Qua. – CASTELO DE 

DROMOLAND/ GALWAY/ CASTELO 

DE ASHFORD – Sairemos pela manhã e 

admirando esta terra de extraordinária beleza 

natural chegaremos a vibrante Galway. 

Chamada de “Cidade das Tribos”, devido 

que em 1396, ganhou uma Carta Real e 

por dois séculos foi dirigida por família de 

comerciantes, ou “tribos”. Em nossa visita 

veremos a Catedral de São Nicolau, feita 

de calcário e mármore, o Arco Espanhol e 

a Eyre Square, agradável praça rodeada de 

edifícios do século 19. Após, prosseguimento 

para hospedagem no Hotel Castelo de 

Ashford. Este lendário castelo datado de 

1228 ocupa uma área com mais de 141 

mil m² às margens do lago Corrib. Um 

verdadeiro cenário medieval, rodeado por 

pontes levadiças, exclusiva decoração de seus 

ambientes e quartos, corredores embelezados 
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Castelo de Dromoland

Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia em Londres até 12º dia 
em Dublin.

Voos domésticos no exterior. Trecho 
de Londres a Cork incluindo em classe 
econômica.

Hospedagem em hotéis de categoria 
luxo conforme descrito no programa.

Serviço de maleteiros na chegada e 
saída nos hotéis (1 mala por pessoa).

11 cafés da manhã tipo buffet + 9 
refeições ao longo do roteiro.

Acompanhamento de guia local
especialista em idioma português ou 
espanhol.

Atrações:
• O Castelo de Blarney, com seu  
   belo jardim e uma pedra que todos  
   querem beijar para ganhar o “Dom  
   da Eloquência” 
• As belas paisagens montanhosas e  
   aldeias solitárias no mágico Anel  
   de Kerry.
• Os magníficos Cliffs of Moher,  
   conjunto de penhascos lindíssimos  
   beirando o Atlântico.
• Os belos monumentos de Galway,  
   como sua impressionante catedral.
• A beleza exuberante e selvagem da  
   região de Connemara.
• Apreciando as Midlands, berço da  
   civilização irlandesa e lar espiritual   
   dos celtas.
• Finalizando com a acolhedora  
   Dublin visitando sua famosa  
   biblioteca e desfrutando de  
   uma degustação na emblemática  
   Guinness.

Ingressos Incluídos:
• Galway: Catedral.
• Dublin: Trinity College e degustação  
   na Guinness Storehouse.

Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 94.

com armaduras, lareiras em salas que 

proporcionam conforto e relaxamento. E, 

ainda, o prazer de jantar de forma elegante 

e tradicional em seus refinados restaurantes, 

cuja culinária é inovadora.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Qui. – CASTELO DE ASHFORD/ 

CONNEMARA – O Castelo de Ashford 

foi construído de maneira tão majestosa 

que permite-nos usar toda a fantasia ao 

ver sua imagem refletida nas águas de seu 

cintilante lago. Nesta manhã teremos tempo 

livre para desfrutar das diversas opções de 

atividades que estão disponíveis, entre elas, 

um moderno spa, quadra de tênis, lugar para 

pesca, campo de golfe, trilha para ciclismo e 

falcoaria. À tarde, faremos uma excursão para  

contemplar a beleza selvagem da região de 

Connemara, repleta de rios, lagos e colinas, 

de onde descortinam cenários exuberantes. 

Retorno ao hotel e restante do dia livre.  

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 9º dia – Sex. – CASTELO DE ASHFORD/ 

MIDLANDS/ DUBLIN – Saída pela manhã em 

direção a Dublin. Cruzaremos as Midlands - 

berço da civilização irlandesa e lar espiritual 

dos celtas. Abrangem alguns dos locais mais 

sagrados e simbólicos do país. Apreciaremos 

as rústicas paisagens de pastos, lagos e 

pântanos, entremeadas de cruzes celtas, 

e belas abadias normandas. Chegada a 

Dublin. Cidade jovem e vibrante, com grande 

diversidade cultural e com um leve toque de 

cidade provinciana. Hospedagem no Hotel 

The Westin ou similar. Situado em um antigo 

banco histórico, mantém o elegante estilo do 

século XIX.  Restante do dia livre.  Aproveite 

para explorar a movimentada área do Temple 

Bar ou se preferir fazer compras, a área em 

volta da Rua Henry, possui muitas lojas de 

departamentos elegantes e especializadas.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 10º dia – Sáb. – DUBLIN – A capital da 

Irlanda é repleta de atrações. Em nosso city 

tour visitaremos o prestigioso Trinity College, 

fundado em 1592 pela rainha Elizabeth 

I no local de um mosteiro agostiniano e 

sua vasta biblioteca, que guarda o Livro 

de Kells, também conhecido como o 

“Grande Evangeliário de São Columba”, um 

manuscrito ilustrado, feito por monges celtas 

por volta do ano 800 D.C. Após, visitaremos 

a famosa fábrica de cerveja Guinness, 

considerada a maior da Europa. Veremos a 

exposição o Mundo de Guinness, instalado 

em um galpão do século 19 que conta a 

fascinante história e tradições, por trás de sua 

produção e finalizaremos com uma deliciosa 

degustação. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

slowPremiunirlanda.indd   15 10/11/16   18:03



16

Cliffs of Moher
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        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Os voos internacionais de saída 
e chegada ao Brasil, não estão 
incluídos e devem ser emitidos 
pelo seu agente de viagens.
1. São Paulo/ Londres
2. Dublin/ São Paulo
O trecho aéreo Londres/ Cork já está 
incluído na programação. Para este 
trecho, a franquia de bagagem é de 
20kg.

TRASLADOS DE CHEGADA E SAÍDA:
Os traslados aeroporto/ hotel ou 
hotel/ aeroporto, não estão incluídos. 
Consulte seu agente de viagens.

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível e garanta seu 
lugar no grupo.

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento 
da viagem. Consulte seu guia 
acompanhante sobre possibilidades de 
passeios opcionais no seu tempo livre.

DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.

VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a relação de hotéis previstos 
nas páginas 92 a 99.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br 11º dia – Dom. – DUBLIN – Dia 

inteiramente livre para atividades a gosto 

pessoal. Aproveite para explorar a bela aérea 

da Merrion Square, uma das maiores e mais 

grandiosas praças georgianas de Dublin. 

Caminhar na Grafton Street, movimentada 

rua de pedestres, repleta de artistas de 

rua e onde está a Brown Thomas, uma das 

melhores lojas de departamentos da capital  

e o popular Bewley’s Oriental Café.  Se 

preferir alguma galeria ou museu, são muitas 

as opções.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Seg. – DUBLIN – Após 

compartilharmos momentos inesquecíveis, 

com deslocamentos harmoniosos e de grande 

beleza paisagística, chegou a hora de nos 

despedirmos. Acomodação até as 12h00.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

• O traslado hotel/aeroporto não está 

incluído. Consulte seu agente de viagens.

Até uma próxima viagem!

Dublin
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Lago Como, Bellagio
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 1º dia – Sex. – MILÃO – Chegada a Milão, 

nosso ponto de partida para visitar a região 

dos deslumbrantes Lagos do Norte Italiano. 

Hospedagem no Hotel Starhotel Rosa ou 

similar. Os apartamentos estarão disponíveis 

após as 14h00. Restante do dia livre. Nosso 

guia brasileiro o encontrará no lobby do hotel 

às 19h00.

• O traslado aeroporto/ hotel em

Milão, não está incluído, exceto nos

casos em que esteja utilizando o

voo LATAM (JJ 8062) chegando na sexta-feira.

 

 2º dia – Sáb. – MILÃO – Esta bela cidade 

fundada pelos romanos em 220 a.C. é a 

capital da rica região da Lombardia. O dia 

será inteiramente livre para explorar as suas 

incontáveis atrações. São tantos lugares, 

13 dias – 12 noites
Saídas 2017: Junho 16 e Setembro 08 e 15

Síntese do Roteiro:
2 noites em Milão, a capital 
italiana da moda.

2 noites em Stresa, a rainha  
do Lago Maggiore.

2 noites em Lugano, serena  
às margens do lago.

3 noites em Tremezzo, 
abraçada pelo Lago de Como,  
o rei dos lagos italianos.

3 noites em Gardone Riviera, 
no fascinante Lago de Garda.

tanta arte, riquezas arquitetônicas e históricas 

milenares. Não há uma fórmula melhor do que 

caminhar pelas pequenas ruas e encruzilhadas 

de Milão. Uma boa dica é passear pelas 

elegantes ruas do quadrilátero da moda ou 

a sofisticada galeria Vittorio Emmanuele, 

com seus pisos de mármores, vitrais, cafés e 

restaurantes, além de seu requintado comércio. 

Nosso guia acompanhante o estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 3º dia – Dom. – MILÃO/ STRESA – Os Lagos 

do Norte da Itália, encantam pela combinação 

singular de uma paisagem magnífica com um 

vasto patrimônio histórico e artístico, e será 

nesta direção que iremos hoje. Bem-vindo a 

rainha do Lago Maggiore. Stresa está situada 

numa posição panorâmica magnífica, sob as 

Os LagOs dO NOrte da ItáLIa eNcaNtam pOr suas paIsageNs magNífIcas e o vasto patrimônio histórico e artístico 
de suas vilas, esparramadas caprichosamente às suas margens, combinando harmoniosamente com o requinte e o charme de hotéis 
especialmente selecionados para você vivenciar experiências inesquecíveis. uma viagem de sonhos!

Lago Como - Bellagio

PREMIUM
TRAVEL

OS BELOS LAGOS ITALIANOS
Elegância e charme!
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colinas verdejantes de Mottarone. Chegada 

e Hospedagem no Grand Hotel des Iles 

Borromees ou similar. Restante do dia livre. 

Este majestoso hotel em estilo Art Nouveau, 

está a poucos passos do lago, aproveite para 

caminhar e relaxar em meio a este ambiente 

maravilhoso.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Seg. – LAGO MAGGIORE/ ILHAS 

BORROMEO – Cercada por águas límpidas e 

azuis estão as Ilhas Borromeo, com suas vilas 

e jardins que parecem ter saído de um conto 

de fadas. Cada uma reserva uma experiência 

única e distinta. Faremos um passeio de barco 

onde a primeira parada será em Isola Bella, para 

admirar o esplêndido Palácio Borromeo, em 

estilo barroco com seus ambientes elegantes 

e suntuosos em meio aos seus extraordinários 

jardins dispostos em terraços formando um 

conjunto monumental. Iremos a Isola dei 

Pescatore, que mantem o encanto singular 

de uma antiga aldeia de pescadores, com 

casas simples, mas elegantes em estreitas e 

charmosas ruazinhas. E chegaremos a maior 

delas, a cativante Isola Madre, que possui um 

suntuoso jardim botânico, repleto de plantas 

raras e flores exóticas, onde passeiam tranquilos 

pavões, papagaios e faisões. Retorno a Stresa e 

restante do dia livre. Sugerimos opcionalmente 

um passeio ao Lago d’Orta e ao Sacro Monte 

de São Francisco, bela construção do século XVI 

dedicada ao santo e considerada pela Unesco, 

Patrimônio Mundial da Humanidade.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 5º dia – Ter. – STRESA/ ASCONA/ LUGANO

Hoje, embarcaremos em um cruzeiro e 

admirando as paisagens montanhosas e 

românticas, com vistas deslumbrantes, 

chegaremos a Ascona, já na porção Suíça 

do lago. Situada em uma esplêndida baía, é 

chamada “Pérola do Lago Maggiore”. Tempo 

livre para explorar seu charmoso centro 

histórico, com ruas de pedras, repleto de 

charmosos cafés com esplanadas e restaurantes 

a beira do Lago. Em qualquer um deles, será 

sempre bem servido. Sua excelente cozinha, 

tem raízes na cultura e tradição pré-alpina, 

baseada em produtos regionais. Entre seus 

nobres vinhos, o Merlot é o mais apreciado. 

Em seguida, após curto trecho rodoviário 

chegaremos a Lugano. Hospedagem no 

refinado Hotel Splendide Royal ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Qua. – LAGO LUGANO – Às 

margens do lago, com um atraente centro 

histórico de elegantes praças, Lugano é 

encantadora. Dia livre para atividades a gosto 

pessoal. Caminhar por seus parques floridos 

e descobrir verdadeiros tesouros está entre 

as atrações que a bucólica cidade oferece. 

A Chiesa di Maria Degli Angeli, possui belos 

afrescos renascentistas. Outra opção é fazer um 

agradável passeio de barco por seu sereno lago. 

Aqueles que desejarem ir às compras, sob as 

arcadas das ruas há lojas antigas que vendem 

produtos locais, mas quem preferir poderá 

seguir até Mendrisio, a curta distância, lá está o 

Outlet Foxtown.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º dia – Qui. – LUGANO/ PORLEZZA/ VALE 

DE VALTELLINA/ VARENNA/ TREMEZZO 

Sairemos pela manhã contornando o lindo 

lago cujas margens de águas cristalinas, se 

espalham languidamente entre verdes vales, 

em direção ao Lago de Como. Encontraremos 

verdadeiras pérolas como Porlezza, pequenino 

vilarejo, ainda às margens do lago Lugano. A 

continuação, contornaremos o rei dos lagos 

italianos, assim é chamado o Lago de Como. 

Em forma de Y invertido, as águas azul-turquesa 

dos seus três braços, refletem a vegetação dos 

arredores e suas margens estão pontuadas 

por “ville”, mansões e verdejantes jardins. 

Entraremos no Vale de Valtellina, tradicional 

região vinícola, cujas uvas Nebbiolo, plantadas 

no alto das colinas, produzem um vinho especial 

e aromático. Parada para uma degustação de 

vinhos locais e após teremos o nosso almoço, 

uma verdadeira experiência gastronômica 

regional. Após, continuaremos nossa viagem 

margeando o outro lado do lago, esta autêntica 

obra de arte da natureza, até chegarmos em 

Varenna, onde atravessaremos para outra 

margem para hospedagem no Grand Hotel 

Tremezzo ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Sex. – TREMEZZO – Divinamente 

situado sobre a orla do lago, há anos este 

encantador hotel cativa com seu charme e 
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Tremezzo - Lago Como

Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º até o 13º dia em Milão.

Hospedagem em hotéis de categoria 
primeira superior e luxo 
conforme descrito no programa.

Serviço de maleteiros na chegada e 
saída nos hotéis (1 mala por pessoa).

12 cafés da manhã tipo buffet + 2 
refeições ao longo do roteiro.

Atrações:
• Stresa, a rainha do Lago Maggiore  
   com as imperdíveis Ilhas Borromeas  
   e a charmosa Ascona.
• A atraente Lugano, às margens do  
   lago e seu elegante centro  
   histórico.
• Tremezzo, às margens do  
   glamouroso Lago de Como e a  
   região do Vale de Valtellina.
• Toda a beleza de Bergamo,  
   e seus tesouros arquitetônicos  
   renascentistas e Franciacorta,  
   terra de verdes e férteis colinas,  
   que produzem elegantes  
   e emblemáticos vinhos.
• O cintilante Lago de Garda,  
   envolto por suas vilas de rara  
   beleza como Gardone,  Sirmione,  
   Malcesine, Lione e Riva del Garda.
• A capital da moda e das finanças  
   italiana, a incrível Milão.

Ingressos incluídos:
• Degustações de vinhos em:  
   Montello (Valtellina) e  Franciacorta.

Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 94.

hospitalidade. Dia livre. Deixe-se seduzir pela 

atmosfera relaxante que emana de suas belas 

paisagens. Sugerimos um passeio em barco 

até Bellagio, conhecida desde a antiguidade 

pelo seu clima e vistas maravilhosas. É 

realmente encantadora com suas ruazinhas 

estreitas, suas lojinhas tipicamente italianas 

e restaurantes deliciosos. Devido sua 

localização, possui vistas deslumbrantes de 

vários ângulos do lago.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 9º dia – Sáb. – TREMEZZO/ COMO/ 

TREMEZZO – Partiremos em barco tipo lancha 

para um belíssimo passeio ao longo do lado 

mais glamouroso do lago. Contemplando as 

esplêndidas paisagens de colinas e elegantes 

residências que refletem todo o fascínio que o 

lago exerce, chegaremos a Como. Tempo livre 

à disposição para desfrutar de seu charmoso 

centro histórico que abriga a elegante Piazza 

Cavour e o belo Duomo do século 14. Seu típico 

comércio e os charmosos cafés e restaurantes, 

é um convite ao deleite. Após, em um curto 

percurso em ônibus, retornaremos para nosso 

hotel em Tremezzo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Os voos internacionais de saída 
e chegada ao Brasil, não estão 
incluídos e devem ser emitidos 
pelo seu agente de viagens; teremos 
bloqueios limitados para garantir 
lugares para os primeiros inscritos
1. São Paulo/ Milão
2. Milão/ São Paulo

TRASLADO DE CHEGADA:
O traslado aeroporto/hotel em
Milão, não está incluído, exceto nos
casos em que esteja utilizando o
voo LATAM (JJ 8062) chegando na 
sexta-feira.

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível e garanta seu 
lugar no grupo. 
A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento 
da viagem. Consulte seu guia 
acompanhante sobre possibilidades de 
passeios opcionais no seu tempo livre.

DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.  
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.

VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e 
Específicas, bem como a relação  
de hotéis previstos nas páginas 92 a 99. 

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

 10º dia – Dom. – TREMEZZO/ BERGAMO/ 

FRANCIACORTA/ GARDONE RIVIERA 

Atravessaremos o lago até Varenna, e 

seguiremos em direção ao belo Lago di Garda. 

Em nosso trajeto visitaremos Bérgamo, situada 

em uma colina a 600 m do nível do mar. 

Dividida em duas, Cidade Baixa e a Cidade 

Alta, oferece visuais incríveis. Seus edifícios 

são verdadeiros tesouros da arquitetura do 

renascimento. Após almoço em restaurante 

tradicional, continuaremos pela região de 

Franciacorta, terra de verdes e férteis colinas, 

que produzem os elegantes vinhos espumantes 

da Itália. Vamos degustar esta nobre bebida em 

seu lugar de origem e a seguir, prosseguiremos 

para Gardone Riviera, na lindíssima região do 

Lago di Garda para hospedagem no Grand 

Hotel Fasano ou similar. Este histórico hotel, 

é uma janela aberta sobre o lago, oferecendo 

harmonia, relaxamento e beleza infinita.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Seg. – GARDONE RIVIERA/ 

SIRMIONE/ GARDONE RIVIERA – Garda, é o 

maior e mais mediterrânico dos lagos alpinos da 

Itália, com vilas e pequenas cidades esculpidas 

em suas margens, cada uma com beleza e 

luz natural distinta. Hoje, saíremos em um 

admirável passeio de barco até a bela península 

de Sirmione. Sirmione possui uma fascinante 

história contada por castelos e ruínas de antigas 

vilas romanas. Muito conhecida por suas termas, 

cujas águas são ricas em minerais e usadas 

para tratamentos de saúde. Tempo livre neste 

charmoso balneário que oferece restaurantes 

deliciosos, gelaterias e paisagens maravilhosas. 

Um sonho! Após, em curta viagem em ônibus, 

retornaremos ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Ter. – GARDONE RIVIERA

Na época dos antigos romanos o lago era um 

destino de luxo durante o verão, principalmente 

das famílias ricas de Verona. Atualmente o 

cintilante e sereno lago conquista a todos com 

seus charmosos e acolhedores vilarejos. Para 

seu dia livre hoje, sugerimos um passeio em 

barco conhecendo duas joias encravadas às 

suas margens. A imponente Malcesine, situada 

em um promontório no sopé do Monte Baldo 

e cercada pela fortaleza Scala, descrita por 

Goethe em um de seus contos. Limone, uma 

antiga vila de pescadores, com suas construções 

grudadas na montanha, formando um cenário 

bucólico e arrebatador.    

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Qua. – GARDONE RIVIERA/ 

MILÃO AEROPORTO – Passamos momentos 

únicos e inesquecíveis neste circuito de 

elegância e charme pelos belos lagos italianos. 

Hoje teremos a manhã livre e às 13h30 saíremos 

em direção a Milão. Aproximadamente às 

16h00 chegaremos no aeroporto de Linate, 

e às 18h00 no aeroporto de Malpensa. 

Recomendamos reservar seu voo com saída 

ao mínimo duas horas depois da chegada no 

aeroporto, para ter tempo hábil para realizar o 

check-in e controles de segurança.       

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

Até uma próxima viagem!

Sirmione - Lago de Garda
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SLOW TRAVEL
Um jeito novo de viajar  

Pioneiros na apresentação e operação deste conceito no Brasil desde 
2010, a Queensberry vem a cada ano elaborando e apresentando ao 
mercado novas opções de destinos turísticos com propostas inusitadas 
e ainda pouco explorada pelos brasileiros. A proposta do programa 
com acompanhamento de um guia brasileiro especialista, mínimo 
de três noites em cada cidade, pouca movimentação de malas, 
trajetos rodoviários relativamente curtos e atividades diferenciadas 
proporcionando experiências pouco comuns na grande maioria dos 
roteiros oferecidos pelo mercado têm feito deste produto um grande 
sucesso de público e que cresce a cada ano.
Todos esses aspectos nos deixam muito orgulhosos por termos um 
produto que segue sendo uma exclusividade Queensberry e, ao 
mesmo tempo, com a responsabilidade de superar em cada viagem as 
expectativas daqueles que optam por este tipo de viagem.
Para tal, nossa equipe de profissionais segue num exercício constante 
na leitura dos opinários preenchidos pelos passageiros, grandes 
responsáveis pelo aprimoramento das viagens, além das pesquisas in 
loco que nos garantem lançamentos precisos e que em parceria com 
nossos prestadores de serviços coroam a viagem com um total sucesso.
 

 Ritmo da viagem:“Slow Travel” não 
significa que a viagem seja lenta. Ela 
fica mais noites em cada cidade visitada, 
sim, mas os passeios (incluindo visitas a 
pé) são conduzidos andando no mesmo 
ritmo dos passeios nos programas 
tradicionais, não andando em ritmo 
lento.

 Tamanho do grupo: número de 
participantes limitado a 25 passageiros, 
comparado com o limite de 35 nos 
programas nos outros folhetos GBM - 
Grupos Brasileiros no Mundo.

 Duração da estada em cada cidade: 
normalmente 3, 4 ou 5 noites (comparado 
a 2 ou 3).

 Trechos rodoviários: viagens 
confortáveis com trechos rodoviários 
curtos evitando longos períodos em 
ônibus.

 Início das atividades: evitamos iniciar 
os passeios antes das 09h00 ou, ainda, 
10h00 (nos dias quando o número e 
duração das visitas previstas for menor).

 Experiências propostas: em se 
tratando de um novo estilo de viagem 
em que a proposta é conhecer mais e 
melhor algumas das regiões, as atividades 
se diferenciam do turismo tradicional 
com experiências locais apresentando a 
cultura e os costumes que fazem uma 
determinada região ser reconhecida 
mundialmente.

 Frequência dos passeios: estes 
acontecem todos os dias da viagem, com 
exceção do último dia em cada cidade 
onde, quando possível, oferecemos 
um dia totalmente livre para que os 
participantes possam descansar ou 
conhecer melhor a cidade e arredores do 
hotel no seu próprio ritmo.

 Passeios opcionais: os programas 
“Slow Travel” apresentam roteiros 
completos já incluindo em sua 
programação o que há de melhor 
nas regiões visitadas. Desta maneira, 
a quantidade de passeios opcionais 
oferecidos durante a viagem é 
normalmente menor que nos outros 
roteiros. Nos dias livres, oferecemos um 
passeio opcional (que é pago localmente 
para o guia acompanhante) para quem 
prefere um ritmo mais intenso. Para 
quem prefere um ritmo ainda mais 
tranquilo, sempre tem a opção de não 
participar de alguns dos passeios.

 O café da manhã: com um horário de 
partida mais flexível, sobra tempo para 
um café da manhã como realmente deve 
ser quando estamos de férias, podendo 
desfrutar deste momento sem pressa e 
se deliciar com o que há de mais típico.

Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de desfrutar de uma das viagens dos programas “Slow Travel” seguem 
abaixo as características que fazem deste um produto único no mercado brasileiro:
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Viagem explorando os mais belos recantos deste acolhedor país. conhecendo as ensolaradas planícies alentejanas, 
belas cidades praianas repletas de história, e uma ilha florida em todos os aspectos. tudo permeado de uma imensa variedade cultural, 
saborosa culinária e fortes tradições, envolvidos por um passado em comum.

 1º dia – Sáb. – BRASIL – Assistência de nossa 

equipe no aeroporto internacional de São Paulo 

para embarque em voo com destino a Lisboa.

 2º dia – Dom. – LISBOA/ VILAMOURA

Chegada a Lisboa, capital deste belo e acolhedor 

país que é Portugal, repleto de história, tradições 

e cultura.  Recepção e traslado para região do 

Algarve, conhecida pelas belas praias, pequenas 

e aconchegantes cidades e os sofisticados 

condomínios com campos de golfe. Chegada a  

Vilamoura e hospedagem no Hotel Tívoli Marina 

ou similar. Restante do dia livre para descanso. 

Aproveite no final da tarde, fazer uma pequena e 

relaxante caminhada na praia.

 3º dia – Seg. – VILAMOURA/ CABO 

DE SÃO VICENTE/ LAGOS/ ALBUFEIRA/ 

VILAMOURA – A beleza do Algarve 

proporciona uma experiência inigualável. Pela 

manhã, iremos até o Cabo de São Vicente, 

TRADIÇÕES PORTUGUESAS
História, Arte e Excelente Gastronomia

15 dias – 13 noites
Saídas 2017: Julho 15 e Setembro 02 e 23

Síntese do Roteiro:
3 noites em Vilamoura
no algarve, a “Pérola”  
da Riviera Portuguesa.

3 noites em Lisboa, 
conhecendo o melhor da capital 
portuguesa, vibrante  
e cosmopolita.

3 noites na charmosa 
Funchal, capital da Ilha da 
Madeira, o “Jardim  
do  Atlântico”.

4 noites na nostálgica cidade  
do Porto, com seus tesouros 
monumentais e conhecendo  
os vinhedos do Alto Douro.

extremo sudoeste da Europa, local que 

impressiona pela imponência de suas altíssimas 

falésias. Passaremos por Sagres, lugar da mítica 

“escola náutica” do infante D. Henrique, que 

abriu os“ mundos ao mundo”. Em Lagos, 

cosmopolita cidade algarvia, com seu porto de 

pesca, teremos o nosso almoço. Oportunidade 

em um local privilegiado de saborear a deliciosa 

gastronomia, rica em peixe, mariscos e doces de 

amêndoas. Veremos ainda Albufeira, antiga e 

pacata vila de pescadores, que se transformou 

em um paraíso de férias. O seu centro histórico 

possui uma atmosfera tradicional, com suas 

casas caiadas e ruas estreitas repletas de cafés e 

lojas.  Ao fim de nossas visitas, retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS

 4º dia – Ter. – VILAMOURA – A “alma” de 

Portugal é o mar e, hoje teremos dia livre para 

sentir esta atmosfera e desfrutar deste elegante 

balneário, que é o mais famoso do Algarve. 

Lisboa
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Entre as suas atrações estão:  campos de golfe, 

extensa praia de areia, casino, variadas opções 

de restaurantes, bares, lojas e sua charmosa 

marina, de onde saem os passeios de barco até 

as falésias e grutas. Poderá também visitar os 

vestígios arqueológicos que datam da época 

do Império Romano ou então simplesmente 

aproveitar da infraestrutura do hotel utilizando 

seu spa ou relaxando na piscina.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 5º dia – Qua. – VILAMOURA/ ÉVORA/ 

LISBOA – Pela manhã, deixaremos esta bela 

região ao sul da Península Ibérica em direção 

ao centro do país. Em nosso percurso, veremos 

as bucólicas paisagens de sobreiros, oliveiras e 

vinhas até avistarmos as muralhas e o casario 

da histórica Évora. Primeiramente, teremos 

o nosso  almoço em um antigo convento do 

século XV, hoje classificado como monumento 

nacional e transformado em hotel. A seguir, 

visita à cidade que é listada como Patrimônio 

Mundial pela Unesco. Faremos um passeio 

a pé explorando suas estreitas ruas e seus 

principais monumentos, como o Templo de 

Diana, a Sé Catedral, a Igreja de São Francisco 

com a “Capela dos Ossos”. A continuação, 

atravessando a ponte sobre o histórico Rio 

Tejo, chegaremos a fascinante capital Lisboa. 

Hospedagem no Hotel Altis Avenida ou 

similar. 

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 6º dia – Qui. – LISBOA – O céu azul, o sol 

refletindo-se sobre o Tejo, os antigos bondes 

(eléctricos), as fachadas de azulejos, tudo faz 

de Lisboa um charme. Conheceremos em nosso 

city tour os principais bairros, como a Baixa, 

há 600 anos o coração da cidade, com a bela 

Praça do Rossio com suas fontes e edificações 

históricas; o Teatro Nacional; o elegante 

calçadão de pedestres da Rua Augusta e a Praça 

do Comércio. Também veremos a Alfama, o 

bairro mais antigo de Portugal e visitaremos a 

Igreja de Santo Antônio, padroeiro de Portugal. 

Veremos ainda a Torre de Belém, o Padrão dos 

Descobrimentos, Mosteiro dos Jerônimos, maior 

exemplo da arte manuelina e o Museu dos 

Coches, com sua bela coleção de carruagens. 

Tarde livre. À noite, sugerimos opcionalmente 

conhecer uma das típicas casas de fado, com 

seus ótimos vinhos e deliciosa gastronomia.     

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 7º dia – Sex. – LISBOA –  Dia inteiramente 

livre. Aproveite para visitar o Parque das 

Nações e conhecer algumas das suas atrações, 

como o maior Oceanário da Europa; caminhar 

pelas tradicionais ruas do Chiado, repleta de 

lojas e cafés charmosos, como a cafeteria 

“A Brasileira”, entre seus antigos e ilustres 

frequentadores estava Fernando Pessoa. 

Sugerimos ainda opcionalmente fazer um 

passeio para conhecer Óbidos, bela vila 

medieval rodeada por altas muralhas, ou a Vila 

de Sintra, que encantou reis e inspirou poetas. 

Para a noite, sugerimos ir jantar na região das 

Docas de Santo Amaro, excelente esplanada à 

beira do rio, por baixo da charmosa Ponte 25 

de Abril.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 8º dia – Sáb. – LISBOA/ FUNCHAL  Pela 

manhã, traslado para o aeroporto e embarque 

em voo com destino ao Funchal, a florida capital 

da Ilha da Madeira, onde as belezas naturais, 

tanto do litoral quanto da acidentada paisagem 

de montanha, se misturam a pequenos vilarejos. 

Chegada, recepção e traslado ao Hotel 

Belmond Reid’s Palace, conhecido por sua 

tradição e luxo, situado em meio a jardins em 

uma encosta frente ao mar. Restante do dia 

livre para descanso, ou conhecer os arredores 

do hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 9º dia – Dom. – FUNCHAL – Muito diferente 

do Funchal da época dos piratas e do funcho, 

a cidade hoje está moderna, rejuvenescida, 

famosa por seus atrativos e por seu clima 

ameno, cheia de estilo e conteúdo. Inserida em 

um grandioso anfiteatro natural, de frente para 

o Atlântico em contraste com as imponentes 

montanhas. Em nosso city tour veremos: a Sé 

Catedral, datada do século XV; o Palácio de 

São Lourenço; Forte de São Tiago e o histórico 

bairro de Santa Maria. Visitaremos o Mercado 

dos Lavradores e uma fábrica de renda de 

bordados da Madeira. Teremos uma degustação 

do famoso vinho Madeira, em uma cave 

local. Restante do dia livre. Á noite, sugerimos 

opcionalmente passar momentos divertidos, 

indo conhecer o folclórico, tradicional e singelo 

“Bailinho da Madeira”, dança típica mais 

conhecida da ilha. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO
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Camara de Lobos

Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até  
o 15º dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e domésticos  
no exterior.

Hospedagem em hotéis de categoria 
primeira, primeira superior e luxo
conforme descrito no programa.

Serviço de maleteiros na chegada  
e saída nos hotéis (1 mala por pessoa).

13 cafés da manhã tipo buffet + 4 
refeições ao longo do roteiro.

Acompanhamento de guia local
especialista em idioma português ou 
espanhol durante as visitas e passeios 
previstos.

Atrações:
• O Algarve, e seu elegante balneário  
   Vilamoura; suas belas paisagens de   
   falésias; antigas vilas de  
   pescadores e históricas cidades. 
• A encantadora Évora, na região  
  do Alentejo, terra de bucólicas 
  paisagens de sobreiros, oliveiras  
  e vinhas.
• A badalada capital Lisboa, sempre
   repleta de atrações e grandiosos 
   monumentos.
• A Ilha da Madeira e sua florida     
   capital Funchal, com passeios para 
   conhecer o Cabo Girão, Eira do 
   Serrado e Câmara de Lobos.
• A monumental e nostálgica cidade do 
   Porto, e suas históricas atrações.
• Agradável cruzeiro pelo rio Douro, 
   até a região do Alto Douro, local  
   de produção do prestigiado vinho.
• A excelente gastronomia   
   portuguesa, experimentando as  
   delícias regionais e desfrutando de  
   seus afamados vinhos.
• Sob medida para os amantes da 
   arte, história, cultura e saborosa 
   culinária.

Ingressos incluídos:
• Évora: Sé Catedral, Capela  
   dos Ossos.
• Lisboa: Mosteiro dos Jerônimos   
   e Museu dos Coches.
• Porto: Palácio da Bolsa; cruzeiro 
   pelo rio Douro

Cobertura Trip Protector Braztoa +
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e
benefícios da April na página 94.

 10º dia – Seg. – FUNCHAL/ CÂMARA DE 

LOBOS/ EIRA DO SERRADO/ FUNCHAL  

Hoje, iremos até Câmara de Lobos, tradicional 

vila piscatória. Essa encantadora baía, possui 

belos atrativos naturais, tais como o Cabo 

Girão, promontório que se eleva a 580 

metros em frente ao Atlântico, como vistas 

simplesmente de tirar o fôlego. Chegaremos 

até o mirante Eira do Serrado, com suas 

magnificas vistas sobre as montanhas e 

sobre o vale do Curral das Freiras, pequena 

freguesia rodeada por enormes montanhas, 

no coração da ilha. O nome é devido ter sido 

o local em que as freiras se refugiaram dos 

piratas que atacavam frequentemente a ilha 

no século XVI. Almoçaremos em restaurante 

local, apreciando um prato regional, enquanto 

desfrutamos das impressionantes vistas de 

fundo da montanha. Regresso ao nosso hotel 

em Funchal.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 11º dia – Ter. – FUNCHAL/ PORTO – Parte 

do dia livre para usufruir desta agradável 

cidade.  Uma boa pedida é visitar o Monte 

e o Jardim Tropical Monte Palace, uma das 

atrações mais populares, com vistas sobre a 

baía do Funchal. Aqui poderá visitar o seu 

jardim público e o seu museu, onde a arte e 

a cultura estão misturadas com monumentos, 

lagos, peixes e inúmeras espécies de plantas. 

Depois fazer a descida da encosta nos cestos 

do Monte, que aí estão desde 1850. Outra 

sugestão é explorar o comércio, que permitirá 

desfrutar da variedade do artesanato que a 

ilha oferece, além das variadas e tradicionais 

lojas de ruas. À tarde, traslado para o 

aeroporto e embarque em voo com destino 

a Cidade do Porto. Chegada, recepção e 

traslado para o Hotel Porto Palácio ou 

similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 12º dia – Qua. – PORTO – Manhã livre nesta 

singular cidade conhecida mundialmente pelo 

seu vinho, pelas suas pontes, sua arquitetura 

e seu centro histórico. É chamada também de 

“Cidade Invicta”, a que deu nome ao país, 

do antigo assentamento romano Portus Cale. 

Em nosso city tour à tarde, passaremos pelos 

principais pontos turísticos, tais como: a Praça 

da Liberdade; a Praça da Batalha; Rua de Santa 

Catarina; Estação de São Bento; a Sé Catedral; 

o Palácio da Bolsa; Torre dos Clérigos; Castelo 

do Queijo e Foz do Rio Douro. Cruzaremos para 

outro lado do rio, já em Vila Nova de Gaia, onde 

se encontram as famosas caves do vinho do 

Porto, para degustar este delicioso vinho. Após 

nossa visita, retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: TAP e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Lisboa
2. Lisboa/ Funchal
3. Funchal/ Porto
4. Porto/ São Paulo
A franquia de bagagem entre cidades 
europeias é de 1 peça de 20kg por 
passageiro.

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o valor das classes 
promocionais de grupo. Após esse 
prazo, poderão ocorrer adicionais em 
função da falta de disponibilidade na 
classe utilizada dos nossos bloqueios. 
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível.

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento 
da viagem.

DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de 3 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.

VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a relação de hotéis 
previstos nas páginas 92 a 99.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

 13º dia – Qui. – PORTO/ REGIÃO DO 

DOURO/ RÉGUA/ PORTO – O Alto Douro 

é um exemplo de região tradicional que 

vive em torno da produção vinícola e cuja 

importância foi reconhecida pela Unesco, 

assim classificando-a como Patrimônio 

Mundial. Em barco, seguiremos o curso do rio 

Douro, admirando a natureza monumental 

do vale do rio. Aqui é produzido o afamado 

vinho do Porto. Chegaremos a Peso da Régua, 

onde desembarcaremos. Daqui, antigamente 

os rabelos (barcos de madeira) transportavam 

os barris por perigosas corredeiras até Vila 

Nova de Gaia. No meio de montes, quintas e 

vinhas destacam-se grandes casas senhoriais 

do século XVIII. Teremos o nosso almoço em 

uma das mais conhecidas destas propriedades 

do Douro, onde para além de uma refeição, 

teremos uma verdadeira experiência 

gastronômica regional. A seguir, através 

de uma das estradas mais encantadoras 

de Portugal, margeando o majestoso rio, 

retornaremos ao Porto.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

  14º dia – Sex. – PORTO – Dia inteiramente 

livre para atividades ao gosto pessoal. Aproveite 

para descobrir ainda mais os encantos da 

cidade, caminhar pelo seu centro histórico e 

tomar um café na Majestic, com bela decoração 

mostrando o Porto dos anos 

vinte; visitar a Livraria Lello & Irmãos, 

considerada uma das mais belas da Europa; 

fazer um passeio no bonde turístico, a linha 

que sai do centro e desliza até a foz do rio, é 

uma das mais bonitas; passear pelo jardim de 

Serralves. Ou ainda opcionalmente fazer um 

passeio até o sul da província do Minho, onde 

ficam Braga e Guimarães, as duas principais 

cidades da região, ambas repletas de lugares 

históricos. À noite, uma boa pedida é ir para a 

área da Ribeira, ás margens do rio com grande 

variedade de pequenos restaurantes, e sentir a 

atmosfera de nostalgia que tão bem caracteriza 

esta cidade.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 15º dia – Sáb. – PORTO/ BRASIL – Pela 

manhã, traslado ao aeroporto para embarque 

em voo diurno com destino ao Brasil e chegada 

à noite do mesmo dia.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

Até a próxima viagem!

Porto
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As fAscinAntes AndAluziA e cAtAlunhA, terras de vários “países”, com imensa variedade de atrações históricas, vida cultural 
riquíssima e um particular estilo de vida. uma viagem onde as belezas naturais se misturam a rica herança cultural deixada por várias 
civilizações que por ali estiveram. deixe-se envolver por esta atmosfera vibrante e repleta de força, típica do povo espanhol.

 1º dia – Sáb. – BRASIL/ SEVILHA  

Assistência da nossa equipe no Aeroporto 

Internacional de São Paulo para embarque em 

voo com conexão em Lisboa e destino a Sevilha.

 2º dia – Dom. – SEVILHA – Chegada a 

grandiosa e histórica Sevilha, centro financeiro 

e capital da Andaluzia. Hospedagem no Hotel 

Melia Colon ou similar. Restante do dia livre 

para descanso. Ao final da tarde, aproveite para 

fazer uma caminhada por esta vibrante cidade. 

Ir de “tapeo” como dizem os sevilhanos e 

desfrutar da vida.

 3º dia – Seg. – SEVILHA – Alegria é a palavra 

que talvez melhor resuma a essência de Sevilha. 

Seu cenário é marcado por muitas heranças da 

ANDALUZIA,  
CostA Do soL e BArCeLoNA

17 dias – 14 noites
Saídas 2017: Maio 13; Agosto 19 e setembro 16

Síntese do Roteiro:
3 noites na alegre Sevilha,  
o coração da Andaluzia.

3 noites na ensolarada Nerja, 
na Costa do Sol.

2 noites em Múrcia, antigo 
porto fluvial fenício e romano.

3 noites na surpreendente  
e fascinante Valência.

Finalizando com 3 noites na 
vibrante Barcelona, capital da 
Catalunha.

época do domínio árabe, exibindo uma diversa 

coleção de variados monumentos. Faremos um 

tour panorâmico destacando: a Torre do Oro, ás 

margens do rio Guadalquivir; sua praça de touros, 

chamada de Real Maestranza, construída em 

1761; o recinto da Expo 92, a Praça de Espanha 

e o Parque Maria Luisa. Visitaremos a sua 

magnífica catedral, imponente e monumental. 

Caminharemos pelas típicas e estreitas ruelas do 

bairro de Santa Cruz, admirando a arquitetura 

de suas casas senhoriais, pátios floridos e o 

murmúrio de suas fontes. Restante do dia livre. 

Sugerimos fazer um passeio de barco pelo rio 

Guadalquivir e à noite, assistir um espetáculo de 

Flamenco, a alma da Andaluzia. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

Mulheres típicas de Sevilha
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 4º dia – Ter. – SEVILHA/ JEREZ DE LA 

FRONTERA/ CÁDIZ/ SEVILHA – Pela manhã 

seguiremos em direção a Jerez de la Frontera. 

Visitaremos a Real Escola Andaluza de Arte 

Equestre onde ficaremos encantados com a 

apresentação dos cavalos bailarinos andaluzes. 

Espetáculo que une a elegância dos cavalos, 

com a dança e a música flamenca. Teremos 

o nosso almoço em restaurante local e 

apreciaremos a típica cozinha andaluz. A seguir, 

iremos até Cádiz, a cidade habitada mais antiga 

da Europa, fundada pelos fenícios há cerca de 

3 mil anos. Banhada pelo Oceano Atlântico, 

daqui partiu Cristóvão Colombo para duas 

de suas viagens ao “Novo Mundo”. Faremos 

um tour panorâmico por seus emblemáticos 

monumentos e logo após, trafegando por 

esta região chamada de a Costa da Luz, 

retornaremos ao nosso hotel. 

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS

 5º dia – Qua. – SEVILHA/ PUEBLOS 

BLANCOS/ RONDA/ NERJA – Pela manhã, 

seguindo rumo ao sul, entraremos na Rota dos 

Pueblos Blancos, vilarejos fortificados no alto de 

colinas, com suas casinhas caiadas de branco 

conforme a tradição moura. Chegaremos a 

Ronda, o mais esplendido desses vilarejos “ 

a Pérola da Andaluzia”. Situada no topo de 

um maciço rochoso, está dividida em duas 

partes por uma fenda profunda formando 

um cenográfico penhasco, “El Tajo” (o 

corte). Conheceremos seu belo patrimônio 

arquitetônico, que remonta ao início do ano 

700d.C., depois da invasão árabe e também 

a Plaza de Toros, inaugurada em 1785 e a 

primeira da Espanha. Tempo livre. Aproveite 

para admirar a beleza do cânion do Rio 

Guadalevin com 100 metros de profundidade. 

Depois de atravessar lindas serras rodeadas 

de plantações de oliveiras, chegaremos 

a deslumbrante Costa do Sol e a Nerja. 

Hospedagem no Parador de Nerja ou similar. 

Restante do dia livre 

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 6º dia – Qui. – NERJA/ CUEVAS DE NERJA  

Devido a sua fantástica localização sobre um 

penhasco, com vista das belas enseadas da 

região, Nerja é chamada “o Balcão da Europa”. 

Iniciaremos nosso dia fazendo uma caminhada 

por suas ruazinhas, admirando a arquitetura 

de seus edifícios, que ainda conservam muito 

de seu passado mourisco. Iremos até as suas 

famosas Cuevas, lugar de grande beleza e  valor 

arqueológico.  Constituída por numerosas salas 

como a do Cataclismo, que consta no Guinness 

como a mais alta coluna subterrânea do mundo. 

Retorno ao nosso hotel e restante do dia livre. 

Aproveite para relaxar e desfrutar da infraestrutura 

do hotel, localizado sobre uma falésia junto ao 

mar e com uma agradável área verde. 

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 

 7º dia – Sex. – NERJA/ MÁLAGA/ 

MARBELLA/ NERJA – Hoje vamos explorar parte 

desta bela costa, com ensolarados balneários. 

Iremos a histórica Málaga, terra natal de 

Picasso. Foi lar de povos como fenícios, 

romanos e os mouros. Conserva construções 

preciosas destes períodos, e possui um centro 

histórico charmoso emoldurado por um 

Mediterrâneo azul.  Tempo livre à disposição. 

A continuação, iremos para a cidade que já 

traz a beleza no nome. Marbella – o mais 

elegante e badalado balneário do sul da 

Espanha. Conheceremos seu centro histórico, 

com o charmoso Páteo de Los Naranjos, 

que ainda mantém intacto sua antiga 

forma do século XVI. Ao seu redor estão 

simpáticas ruazinhas com dezenas de lojas, 

dos mais variados estilos. Veremos ainda o 

belíssimo Paseo del Mar, com sua exposição 

permanente de estátuas em bronze de 

Salvador Dalí. Ao final de nossa visita,  

retorno ao hotel em Nerja. 

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 8º dia – Sáb. – NERJA/ ALMERÍA/ 

MÚRCIA – De um lado, o azul do mar em meio 

as terras -  o Mediterrâneo, do outro, os verdes 

campos de golfe e as altas serras pontilhadas 

de brancos povoados. Saída pela manhã em 

direção a Almería, onde teremos um tour de 

contato. Veremos a imponente Alcazaba, a maior 

fortaleza erguida durante o domínio árabe na 

Andaluzia. Fundada pelos fenícios e tomada por 

cartagineses, romanos e mouros ao longo dos 

séculos, albergou mais de 2000 soldados durante 

a Guerra Civil. Devido à luz natural e seus extensos 

terrenos desérticos, foi descoberta pelas empresas 

produtoras do cinema e aqui foram rodados 

vários filmes, desde os chamados westerns, ao 

mítico “Lawrence da Arábia”. Chegada a Múrcia. 

Hospedagem no Hotel Tryp Rincón de Pepe 
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Marbella

Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até  
o 17º dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais já incluídos. 

Hospedagem em hotéis de primeira 
categoria ou primeira superior 
conforme descrito no programa.

Serviço de maleteiros a chegada e 
saída nos hotéis (1 mala por pessoa).

14 cafés da manhã tipo buffet + 7 
refeições ao longo do roteiro.

Assistência de guia local
especialista especialista em idioma 
português ou espanhol durante as 
visitas e passeios previstos.

Atrações:
• A surpreendente Andaluzia,    
   com seus ritmos, cores e sabores  
   conhecendo: a monumental  
   Sevilha; o encantamento dos cavalos  
   bailarinos em Jerez de La Frontera;  
   a beleza árabe de Cádiz e a Rota dos  
   Pueblos Blancos, com destaque para  
   a esplendida Ronda, que paira no ar.
•  A ensolarada Costa do Sol, com  
   Nerja e suas magnificas Cuevas;  
   a acolhedora Málaga e a charmosa  
   Marbella.
• Vamos nos encantar com as cidades  
   de Almería, Múrcia e Alicante, terras  
   que já foram dos fenícios, romanos  
   e mouros, deixando um rico legado    
   histórico, arquitetônico e cultural. 
• Conheceremos a deslumbrante  
   Valência, onde vivenciaremos a  
   experiência de aprender e cozinhar  
   a Paella, seu prato mais típico.
• Trafegaremos pelas mais belas  
   paisagens da Costa Branca e  
   Dourada, descobrindo Tarragona e  
   seus vestígios romanos emoldurados  
   por um mar azul. 
•  Finalizaremos com a sempre alegre  
   e badalada Barcelona, constante  
   fonte de inspiração. 

Ingressos incluídos:
• Sevilha: Catedrais de Sevilha  
   e Cádiz; Real Escola Equestre.
   Ronda: Praça de Touros; Catedral 
   e Casa de Dom Bosco.
• Costa do Sol: Covas de Nerja;  
   Catedral e Alcazar de Málaga.
• Múrcia: Catedral.
• Valência: Experiência culinária;  
   Cidade das Artes
• Tarragona: Anfiteatro romano.
• Barcelona: Sagrada Família  
   e Caves Codorníu.

Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 94.
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ou similar. Restante do dia livre. Aproveite para 

explorar o variado comércio que a cidade oferece 

que vai desde centros comerciais, a lojas familiares 

e mercados com o artesanato regional. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 9º dia – Dom. – MÚRCIA – Na antiguidade 

Múrcia foi um porto fluvial fenício e romano, 

e depois uma província bizantina. Até que em 

825, chegaram os árabes e a transformaram 

em uma das capitais do reino de Al Andalus. 

Após a época muçulmana, as mesquitas foram 

sendo substituídas pelas igrejas, e após o 

período medieval, chegou o Renascimento e 

o Barroco. E assim foi se transformando nesta 

incrível cidade com uma rica história e cultura, 

refletida em seus monumentos. Em nosso 

city tour visitaremos a Catedral, construída 

sobre uma antiga mesquita no século XIV. 

Faremos uma caminhada por suas atraentes 

ruas, alamedas e praças admirando seus belos 

edifícios. Chegaremos ás margens do rio 

Segura, onde está a Puente Viejo, do século 

XVIII. Veremos ainda o resplandecente Real 

Casino Club, declarado monumento histórico-

artístico nacional em 1983. Restante do dia 

livre. Sugerimos opcionalmente um passeio para 

conhecer a charmosa e colorida Cartagena.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 10º dia – Seg. – MÚRCIA/ ALICANTE/ 

VALÊNCIA – Pela manhã, saída em direção a 

Valência. Em nosso percurso, iremos conhecer 

Alicante, a “Pérola da Costa Branca”. Famosa 

por sua história e belezas naturais. Suas 

terras à beira-mar já foram habitadas pelos 

mais diversos povos, o que lhe garante uma 

riqueza cultural e histórica sem iguais. Veremos 

o Castelo de Santa Barbara, no alto de um 

rochedo, pairando sobre a cidade. Tempo 

livre para admirar e usufruir da beleza de seu 

passeio marítimo e caminhar pela Explanada de 

España, uma extensa avenida construída com 

milhões de ladrilhos em mármore, com fileiras 

de palmeiras, que juntamente com a brisa do 

mar, tornam um agradável passeio. Em seguida, 

prosseguimento para a artística Valência. 

Chegada e hospedagem no Hotel SH Valência 

Palace ou similar. Restante do dia livre. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 11º dia – Ter. – VALÊNCIA – A simbiose de 

seu rico passado histórico, com a era moderna, a 

tornam uma das cidades que melhor simboliza a 

Espanha do século 21. Possui uma gastronomia 

deliciosa, como sua mundialmente conhecida 

Paella; um rio transformado em um imenso 

jardim e se tornou cidade sede de grandes 

eventos. Em nosso city tour caminharemos pelo 

seu centro antigo, onde conheceremos a sua 

história e a gloriosa arquitetura do passado, como 

está refletida em sua imponente catedral, que 

também é um museu. Veremos os belos edifícios, 

alguns são exemplares da bela arte gótica civil. 

Iremos para a Cidade das Artes e das Ciências e 

veremos os mais espetaculares edifícios criados 

pelo arquiteto Santiago Calatrava, um marco da 

parte moderna. Restante do dia livre. Sugerimos 

aproveitar para se encantar ainda mais com 

esta atraente cidade, passeando por suas ruas e 

experimentando o drinque típico – a Horchata.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 12º dia – Qua. – VALÊNCIA – Uma das 

grandes tradições dos valencianos, é preparar 

uma Paella entre seus familiares e amigos. 

Para iniciar nossa experiência de hoje, iremos 

ao espetacular Mercado Central, onde 

escolheremos os ingredientes para a elaboração 

de nosso prato principal. A continuação, 

colocaremos nossos aventais e gorros de 

cozinheiros e, devidamente orientandos por um 

“maestro paellero” aprenderemos passo a passo 

como cozinhar a Paella ao estilo tradicional. 

Enquanto aguardamos, degustaremos um 

delicioso vinho branco acompanhado de tapas 

de batatas. Ao final, sentaremos à mesa para 

saborear a nossa Paella acompanhada da 

típica salada valenciana. Esta experiência, fará 

com que conheçamos a cultura gastronômica, 

compartilhando bons momentos com nossos 

amigos. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 13º dia – Qui. – VALÊNCIA/ TARRAGONA/ 

BARCELONA – Às margens do Mediterrâneo, 

em plena Costa Dourada, está a antiga 

Tarraco romana e seus tesouros, fundada no 

ano 218 a.C. Hoje, saíremos nesta direção, 

conheceremos Tarragona, que devido ao 

seu conjunto arqueológico, é titulada como 

Patrimônio da Humanidade. Veremos os 

Valência
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   Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: TAP e outras congêneres
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Lisboa/ Sevilha
2. Barcelona/ Lisboa/ São Paulo

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de grupo. Após este 
prazo, poderão ocorrer adicionais em 
função da falta de disponibilidade na 
classe utilizada dos nossos bloqueios. 
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível.

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a 
fim de propiciar um melhor 
aproveitamento da viagem. 
Consulte seu guia acompanhante 
sobre possibilidades de passeios 
opcionais no seu tempo livre.

DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de 3 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.

VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e 
Específicas, bem como a relação  
de hotéis previstos nas páginas 92 a 99.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

vestígios de seu rico passado romano como as 

muralhas que protegem o centro antigo, seu 

magnifico anfiteatro, fórum e circo, misturados 

com edifícios de arquitetura medieval e 

contemporânea, cercados por um belíssimo mar 

azul, por isso é também chamada de “Balcão do 

Mediterrâneo”. A continuação, seguiremos para 

a vibrante Barcelona. Chegada e hospedagem no 

Hotel Conde de Barcelona ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 14º e 15º dias – Sex. e Sáb. – BARCELONA 

A Espanha velha não exclui o encanto da nova, 

mas sim o complementa. Assim é Barcelona. 

Teremos dois dias inteiros nesta cidade que 

inspirou artistas como Gaudí, Miró, Salvador Dali 

e Picasso. Faremos o nosso city tour passando 

pelo bem preservado medieval Bairro Gótico, 

onde se encontra a Catedral da Catalunha e o 

elegante Palácio de La Generalitat. Veremos a 

famosa Las Ramblas, sua avenida mais badalada 

e visitaremos a atemporal Igreja da Sagrada 

Família, obra inacabada do genial Gaudí, que 

transcendeu a religião e se tornou um símbolo da 

cidade. A seguir, em um curto percurso rodoviário, 

chegaremos as caves Codorníu, declarada 

Monumento Histórico Artístico, cuja história 

remonta ao século XVI, quando uma família de 

viticultores elaborou a bebida (cava) pela primeira 

vez na Espanha em 1875. Teremos o nosso 

almoço neste lugar único, e após nossa visita, 

retornaremos ao nosso hotel. À noite, usufrua 

da bela zona portuária revitalizada com seus 

restaurantes, lojas e bares. 

2 CAFÉS DA MANHÃ E 1 ALMOÇO INCLUÍDOS.

 16º dia – Dom. – BARCELONA/ BRASIL  

Manhã livre. Há muito que fazer em Barcelona: 

passeios a pé por suas arborizadas avenidas; 

compras no sofisticado Paseig de Gracia ou 

visitas aos renomados museus. Aproveite, 

pois ao final da tarde, teremos traslado para o 

aeroporto e embarque em voo com conexão em 

Lisboa e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 17º dia – Seg. – BRASIL –  Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo. 

Até uma próxima viagem!

Barcelona
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Côte d’Azur
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Uma viagem qUe abrange as mais belas cidades da côte d’ azUr, abraçadas pelo lindo mediterrâneo, mesclando 
com os vilarejos acolhedores da região da Provence, inseridos em cenários de rara beleza, fonte de inspiração para ilustres pintores. 
e a sempre bela e inesquecível Paris.

Côte d’Azur

CÔTE D’AZUR E PROVENCE
Um Encantamento a Cada Passo

16 dias – 13 noites
Saídas 2017: Maio 26; Junho 23; Agosto 11* e Setembro 15

Síntese do Roteiro:
1 noite na charmosa e 
aristocrática Chantilly.

4 noites na famosa cidade 
balneária de Cannes, em plena 
Côte d’Azur.

5 noites na encantadora St. 
Remy, na afamada Região  
da Provence.

3 noites na inesquecível Paris, 
a eterna “Cidade Luz”.

1º dia – Sex. – BRASIL/ PARIS – Assistência 

de nossa equipe no aeroporto do Internacional 

de São Paulo para embarque em voo com 

destino a Paris.

 

 2º dia – Sáb. – PARIS – Chegada, recepção 

e traslado para Chantilly para acomodação no 

Auberge du Jeu de Paume Hotel ou similar. 

Chantilly é a capital das corridas de cavalo da 

França. Uma combinação de castelo, parque 

e floresta, juntamente com a elegância e o 

requinte, há muito faz deste um lugar especial. 

Aproveite para desfrutar desta charmosa e 

aristocrática localidade. Restante do dia livre.

 

 3º dia – Dom. – PARIS (CHANTILLY)/ 

NICE/ CANNES – Pela manhã, traslado para 

o aeroporto e embarque com destino a Nice. 

Chegada e logo após, traslado a Cannes e 

hospedagem no Hotel J.W. Marriott ou similar. 

Esta luxuosa cidade da Côte d’Azur será nossa 

primeira parada nesta viagem pelo interior da 

França. No fim da tarde, seu guia brasileiro o 

acompanhará para um tour de contato pelo 

glamoroso balneário que lançou a moda dos 

banhos de mar na Riviera Francesa e onde, a 

cada ano, as celebridades se reúnem para o 

Festival de Cinema. Aproveite o passeio para 

ver as marcas das mãos de alguns deles no 

pavimento do Palácio dos Festivais, ou então 

sentar em um dos cafés próximos à badalada 

Croisette.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Seg. – CANNES/ GRIMAUD/ 

SAINT-TROPEZ/ CANNES – Pela manhã, nossa 

excursão nos levará até Grimaud, um vilarejo 

medieval nas colinas próximas. No caminho, 

*Vide informações importantes

slowprovence.indd   39 10/11/16   18:10



40

atravessaremos o Maciço de Esterel, marcante 

pela cor rubra do pórfiro. Grimaud guarda em 

suas ruas e vielas, jardins secretos, fachadas 

floridas e belas vistas do vale, além das ruínas 

de seu castelo. Seguindo, chegaremos a Saint-

Tropez, antigo vilarejo de pescadores que foi 

exaltado em telas por pintores como Signac e 

Matisse. Santrop, como a chamam os locais, 

se tornou famoso graças à Brigitte Bardot. 

Aproveite para fazer um passeio pela marina, 

local predileto dos pintores. Caso você deseje, 

faça um passeio de barco que mostrará as 

mansões de veraneio dos famosos. Ao fim da 

tarde, estaremos de volta a Cannes.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 5º dia – Ter. – CANNES/ ST. PAUL 

DE VENCE/ GRASSE/ CANNES – Hoje, 

percorreremos a chamada “Rota das Flores”, 

com seus vilarejos medievais e centros de 

artesanato típico. De manhã, visitaremos Saint 

Paul de Vence, atravessando lugares onde frutas 

cristalizadas e geleias ainda são fabricadas 

de forma artesanal. Continuando visitaremos 

Grasse, capital francesa do perfume, que já no 

séc. XVI exportava para as cortes seus artefatos 

de couro perfumados. Faremos uma visita à 

fábrica mais tradicional de perfumes da região, 

onde poderemos conhecer mais dos famosos 

perfumes. Retornamos a Cannes, onde se pode 

aproveitar o tempo para fazer compras na Rue 

d’Antibes e passear pelo bairro medieval de Le 

Suquet.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Qua. – CANNES – Dia livre para 

desfrutar de Cannes e suas belas praias. Não 

deixe de sentar na praça principal ou de fazer 

um passeio de barco até as Ilhas Lerins. A Ilha 

de Sainte Margherite oferece pequenas trilhas 

até a antiga prisão onde ficou o misterioso 

Homem da Máscara de Ferro, e na Ilha de St. 

Honorat se pode visitar parte do mosteiro, hoje 

da Ordem Cisterciana, um dos mais antigos do 

Ocidente. Outra boa sugestão é uma excursão 

ao luxuoso Principado de Mônaco, famoso pelas 

corridas de Fórmula 1.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 7º dia – Qui. – CANNES/ AIX-EN-

PROVENCE/ ST. REMY DE PROVENCE  

Hoje, seguiremos para a famosa região da 

Provence. Começamos por uma visita à cidade 

universitária de Aix-en-Provence, que teve suas 

paisagens retratadas por Cézanne. Durante o 

passeio, veremos suas diversas fontes pela Cour 

Mirabeau, principal avenida que divide o bairro 

medieval e o bairro do séc. XVII. Visitaremos 

a Catedral de São Salvador e seu batistério 

merovíngio, além do mercado provençal, com o 

calisson, doce típico da cidade que mantém sua 

receita original há mais de 500 anos. À tarde, 

continuaremos para St. Remy de Provence, 

porta de entrada do belo Parque do Maciço dos 

Alpilles, com seu centro medieval. Hospedagem 

no Hotel de L’Image ou similar. Restante do 

dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Sex. – ST. REMY/ BAUX 

DE PROVENCE/ ST. REMY – Hoje, nos 

direcionaremos a Baux de Provence, um vilarejo 

construído ao pé de um castelo em ruínas. Os 

rochedos, moldados pela erosão, adquiriram 

formas fantasmagóricas recebendo o nome de 

Vale do Inferno, o que teria inspirado Dante 

Alighieri para o título “Inferno” na sua obra 

A Divina Comédia. Veremos em suas ruelas: 

mansões em ruínas, a prefeitura, galerias de 

artes até chegarmos ao belvedere, onde se 

encontram a Capela dos Penitentes e a Igreja de 

São Vicente. Ao retornarmos a St. Remy, cidade 

natal de Nostradamus, veremos algumas das 

ruínas romanas da antiga Glanum, entre elas o 

Arco Comemorativo, que servia como entrada 

da cidade. Bem próximo às ruínas se encontra 

o antigo Mosteiro de St. Paul do Mausoléu, 

transformado em casa de convalescência. Foi 

aí que o pintor Van Gogh se internou e pintou 

muitas de suas telas. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 9º dia – Sáb. – ST. REMY/ ORANGE/ 

CHATEAUNEUF DU PAPE/ ST. REMY – Pela 

manhã, partiremos em direção à cidade de 

Orange, onde visitaremos o seu imponente 

Teatro Clássico, exemplo único desse tipo 

de construção que sobreviveu aos tempos. 

Considerado pelos historiadores como o 

mais bem preservado do mundo romano. 

Continuaremos nosso tour através de vinhedos 

até Châteauneuf-du-Pape, onde faremos uma 

visita a um de seus Domaines, nome dado 

às fazendas vinícolas, completada por uma 

degustação de vinhos. Após, retorno a St. Remy.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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Provence 

Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até  
o 16º dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e domésticos  
no exterior.

Hospedagem em hotéis de primeira 
categoria e primeira superior conforme 
descrito no programa.

Serviço de maleteiros na chegada  
e saída nos hotéis (1 mala por pessoa).

13 cafés da manhã tipo buffet + 1 
refeição ao longo do roteiro.

Acompanhamento de guia local
especialista em idioma português ou 
espanhol durante as visitas e passeios 
previstos.
 
Trem de alta velocidade (TGV) de 
Avignon para Paris.

Atrações:
• Visitas à badalada St. Tropez, à   
   medieval Grimaud, à Grasse e seu  
   Museu do Perfume e à poética  
   St. Paul de Vence.
• Tour à Aix-en-Provence e à  
   histórica Avignon; degustação em  
   Châteauneuf-du-Pape.
• Conheceremos Orange e Baux de  
   Provence, além do tão aclamado  
   Parque do Luberon, com visita  
   ao Museu da Lavanda; Gordes e  
   Roussillon.
• Finalizando na sempre charmosa  
   Paris, a eterna “Cidade Luz”.

Ingressos incluídos:
• St. Remy: St. Paul Mausole.
• Orange: Theatre Orange.
• Chateauneuf-Du-Pape:  
   Degustação.
• Luberon: Museu da Lavanda.
• Avignon: Trenzinho de Avignon,  
   Palais dês Papes.

Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 94.

 10º dia – Dom. – ST. REMY/ LUBERON/ 

ROUSSILLON/ GORDES/ ST. REMY – Dia 

de visita a um dos recantos da Provence mais 

fotografados: o Luberon. É em suas colinas que 

se plantam o alecrim, tomilho e outras ervas 

que fazem o renome da culinária local, assim 

como a lavanda, cujos campos violetas são belos 

ao verão. Visitaremos o Museu da Lavanda, 

que nos mostra muito sobre a história e cultivo 

dela. Em seguida, visitaremos Roussillon, a mais 

atípica de todas as aldeias da região, graças aos 

seus rochedos de tons vermelhos e ocre, que 

se misturam com a cor dos telhados. Artistas e 

visitantes facilmente se apaixonam pelas cores 

contrastantes da região e suas ruas animadas 

com lojinhas de artesanato e galerias de arte. 

Nossa próxima parada será o charmoso vilarejo 

de Gordes, construído sobre um alto rochedo. 

Aproveite para belas fotos. Retorno a St. Remy.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 11º dia – Seg. – ST. REMY/ AVIGNON/ 

ST. REMY – Iremos a Avignon, o “Vaticano” 

do séc. XIV, onde a bordo de um “trenzinho” 

poderemos apreciar seus jardins, igrejas, 

palácios e veremos a tão famosa “Pont 

d’Avignon”. Visitaremos também o Palácio dos 

Papas, que foi o centro cristão por pouco mais 

de 70 anos na Idade Média. Foi aí que viveram 

7 papas e 2 antipapas, provocando a divisão da 

Igreja. Hoje é usado durante o verão como pano 

de fundo para o Festival de Artes Dramáticas, o 

segundo mais importante da Europa. No tempo 

livre, aproveite para passear por suas ruas 

repletas de lojinhas e feirinhas de arte. À tarde, 

retorno a St. Remy.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Ter. – ST. REMY DE PROVENCE/ 

PARIS – Pela manhã, traslado para estação 

de Avignon para embarque no TGV, trem de 

alta velocidade, que nos levará até a “Cidade 

Luz”. Recepção na Gare de Lyon, traslado e 

acomodação no Hotel du Collectionneur 

ou similar. À noite, sugerimos um jantar 

no tradicional restaurante Bel Canto ou no 

restaurante Ciel de Paris, localizado no 56º 

andar da Torre de Montparnasse. Ambos 

necessitam reservar com antecedência. Nosso 

guia acompanhante o estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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Riviera Francesa
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        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: LATAM/ Air France e 
outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Paris
2. Paris/ Nice
3. Paris/ São Paulo
A franquia de bagagem entre cidades 
europeias é de 1 peça de 20kg por 
passageiro.

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de grupo. Após este 
prazo, poderão ocorrer adicionais em 
função da falta de disponibilidade na 
classe utilizada dos nossos bloqueios. 
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível.

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a 
fim de propiciar um melhor 
aproveitamento da viagem.

Na saída Agosto 11 a nossa estadia 
em Cannes será substituída pelo 
balneário de Juan- les-Pins, Antibes, 
situado a apenas 10km de Cannes. 
Solicite roteiro detalhado.

DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.

VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a relação de hotéis 
previstos nas páginas 92 a 99.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

Paris 

13º dia – Qua. – PARIS – Começaremos o 

dia com uma visita guiada em Paris. Cortada 

pelo Rio Sena, a cidade vai se revelando entre 

suas margens distintas. Da intelectual Rive 

Gauche, faremos um passeio pelo Jardim de 

Luxemburgo, passaremos aos bairros mais 

requintados a oeste onde veremos a Torre 

Eiffel, que há 120 anos caracteriza a cidade. 

Continuaremos pela Rive Droite, margem mais 

comercial nos primórdios da fundação da 

cidade e que guarda o charme de boulevares 

arborizados, monumentos, como a Igreja 

da Madeleine, a Coluna da exclusiva Place 

Vendome e o Arco do Triunfo. Restante do 

dia livre. À tarde, aproveite para subir na 

Torre Eiffel, e sentir todo o encanto de Paris. 

Sugerimos, após o anoitecer, um passeio pelo 

charmoso Quartier Latin, animado por seus 

bistrôs e cafés.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 14º dia – Qui. – PARIS – Mesmo que 

já tendo visitado Paris antes, a cada visita 

temos algo novo para decifrar. Teremos um 

dia inteiramente livre e seu guia brasileiro 

vai ajudá-lo a programar o seu dia. Para 

os amantes de arte, o Museu do Louvre 

é fantástico. Para os admiradores de Arte 

Moderna, vale verificar as exposições no 

Centro Pompidou.      Aproveite para uma 

visita a agradável cidade de Giverny, onde 

fica situada a casa de Claude Monet, a 

área é belíssima. À noite, sugerimos um 

tour ao aconchegante bairro dos artistas de 

Montmartre, seguido do show do Moulin 

Rouge.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Sex. – PARIS/ BRASIL – Manhã 

livre e hospedagem até as 12h00. No final da 

tarde, traslado ao aeroporto para embarque 

com destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 16º dia – Sáb. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem! 
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Castelo de Neuschwanstein
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O antigO ReinO da BavieRa, RegiãO que aBRiga Belas cidades históRicas, castelos de contos de fadas, magníficos 
palácios em um cenário alpino deslumbrante, com majestosas montanhas e serenos lagos.

 1º dia – Seg. – SÃO PAULO/ FRANKFURT 

Comparecimento ao Aeroporto Internacional 

de São Paulo para assistência da nossa equipe e 

embarque em voo com destino a Frankfurt.

 

 2º dia – Ter. – FRANKFURT/ BAMBERG 

Chegada a Frankfurt. Recepção e traslado para 

a Bamberg. Chegada e hospedagem no Hotel 

Residenzschloss ou similar. Restante do dia 

livre. Terra rica em sagas e lendas, musical por 

essência e com preciosos castelos que parecem 

ter saído de um conto de fadas.

 

 3º dia – Qua. – BAMBERG – Bamberg 

fica localizada sobre sete colinas e tem 

seu centro histórico reconhecido como 

Patrimônio Mundial pela Unesco. Em nosso 

tour, veremos seus principais monumentos 

localizados ao redor da Domplatz, uma das 

17 dias – 14 noites
Saídas 2017: Maio 15; Junho 12; Agosto 14 e Setembro 11

Síntese do Roteiro:
3 noites em Bamberg, com 
seu belo centro histórico listado 
como Patrimônio Mundial.

3 noites em Munique, a 
festiva capital mundial da 
cerveja e da Baviera.

4 noites em Konstanz, a maior 
e vibrante cidade às margens do 
Lago Constança.

3 noites em Baden-Baden, 
exclusivo balneário termal da 
Alemanha.

1 noite em Frankfurt, um dos 
principais centros culturais e 
econômico da Europa.

mais lindas praças alemãs. Apreciaremos 

o Alte Hofhaltung, um amplo pátio com 

construções típicas; a imponente Catedral 

românico-gótica com quatro torres, fundada 

em 1004; o Museu Histórico de Bamberg, 

a Neue Residenz, uma marcante edificação 

que serviu de casa episcopal e o seu delicado 

jardim. Veremos ainda, sobre uma belíssima 

ponte, o edifício da antiga prefeitura, o Altes 

Rathaus, o cartão-postal de Bamberg, que 

ornamentado com belos afrescos, forma um 

belo conjunto. Restante do dia livre para você 

se deslumbrar ainda mais com essa cidade. 

À noite, aproveite para saborear a típica 

gastronomia da região e apreciar uma das 

premiadas cervejas locais.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

Munique

VIAGEM AO REINO DA BAVIERA
A Alemanha dos Contos de Fadas
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 4º dia – Qui. – BAMBERG/ 

ROTHENBURG/ BAMBERG – Hoje, pela 

manhã, seguiremos para a romântica 

Rothenburg ob der Tauber, cercada por suas 

belas muralhas medievais. Ao chegarmos, 

faremos um tour por esta charmosa cidade 

com seu rico centro histórico, incluindo a bela 

edificação da Rathaus, a prefeitura; a Igreja de 

St. Jakobs Kirche com seus tesouros históricos, 

e o Galgentor, antigo local de execuções. 

Tempo livre para você desbravar esta 

encantadora cidade. Aproveite para caminhar 

pelas charmosa Schmiedgasse a principal rua 

da cidade velha com suas casas típicas em 

estilo enxaimel e seu variado comércio. Após 

a visita, retorno para Bamberg.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Sex. – BAMBERG/ NUREMBERG/ 

MUNIQUE – Hoje nos despediremos de 

Bamberg e seguiremos pela Rota Romântica 

para Nuremberg, uma cidade que atrai a 

todos pela sua exuberância e seu centro 

histórico medieval. Em nosso tour, a pé, pela 

Munique

cidade, passaremos pelo enorme Frauentor, 

um dos mais belos portões de acesso para a 

muralha da cidade, construída nos sécs. XV 

e XVI; a St. Lorenz-Kirche, igreja gótica, com 

seus magníficos vitrais; o Hospital do Espírito 

Santo. Teremos ainda uma visita externa do 

Kaiserburg, o complexo de castelo, museu e 

torre pentagonal que se destacam no cenário 

e o Palácio da Justiça, local onde aconteceram 

os famosos “Julgamentos de Nuremberg”. 

Após a nossa visita, tempo livre à disposição. 

Logo após, seguiremos para Munique, a 

festeira capital mundial da cerveja e da 

Baviera. Chegada e hospedagem no  

Hotel Le Méridien ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Sáb. – MUNIQUE – Hoje 

vamos explorar os belos atrativos que a 

cidade oferece. Palco da principal festa 

alemã, a famosa Oktoberfest, Munique é 

extremamente rica em história e cultura. 

Durante a nossa visita panorâmica pela 

cidade veremos: a bela Marienplatz, com 

a coluna de Santa Maria; a Neu Rathaus, a 

nova prefeitura em estilo neogótico; a Altes 

Rathaus, a antiga prefeitura; a majestosa 

Frauenkirche, catedral de Nossa Senhora; a 

Igreja de St. Peter, a mais antiga da cidade; 

o magnífico Residenz, antiga residência dos 

Reis da Baviera e o Deutsches Museum, com 

a fama de ser o maior do mundo no âmbito 

científico e tecnológico. Na tarde livre, 

sugerimos um passeio pelo agitado e festivo 

calçadão da cidade. À noite, sugerimos um 

jantar na cervejaria Augustiner Braustuben, 

para aproveitar a típica atmosfera da Bavária 

com suas cervejas artesanais.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º dia – Dom. – MUNIQUE/ 

HERRENCHIEMSEE/ MUNIQUE – Dia 

dedicado a conhecer a bela região do Lago 

Chiemsee, o maior lago exclusivamente da 

Baviera. Visitaremos a Ilha Herrenchiemse 

que abriga o Palácio de mesmo nome. Seu 

projeto foi inspirado no célebre Versalhes e 

construído pelo Rei Ludwing II. Visitaremos 
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Munique

   Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até  
o 17º dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais já incluídos. 

Hospedagem em hotéis de primeira 
categoria ou primeira superior 
conforme descrito no programa.

Serviço de maleteiros a chegada e 
saída nos hotéis (1 mala por pessoa).

14 cafés da manhã tipo buffet + 4 
refeições ao longo do roteiro.

Assistência de guia local
especialista em idioma português  
ou espanhol durante as visitas  
e passeios previstos.

Atrações:
• Tour completo na bela Bamberg, 
   além de visita a romântica 
   Rothenburg.
• Visita a Nuremberg, exuberante 
   cidade medieval.
• Destaque para a vibrante e alegre 
   capital da Baviera e da cerveja,  
   Munique.
• Visitaremos a Ilha Herrenchiemsee  
   e seu esplêndido palácio.
• Um dos mais belos castelos do  
   mundo, o Castelo de  
   Neuschwanstein.
• Visita completa em Konstanz, a   
   maior e mais vibrante cidade do lago.
• Conheceremos Meersburg e Lindau,  
   charmosas cidades medievais e  
   Mainau, a Ilha das Flores.
• Visita à região da Floresta Negra,   
   com belíssimas paisagens e  
   charmosas cidades.
• E ainda a agradabilíssima Heidelberg  
   e a grandiosa Frankfurt.

Ingressos incluídos:
• Munique: Palácio de Herrenchiemsee.
• Neuschwanstein: Castelo.
• Baden-Baden: Passeio de funicular.
• Heidelberg: Castelo e Ponte.

Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 94.

seus impressionantes jardins com suas fontes, 

verdadeiras obras de arte e alguns de seus 

mais luxuosos salões, incluindo a espetacular 

Galeria dos Espelhos. Tempo livre à 

disposição. Após nosso almoço, retornaremos 

ao hotel. Restante do dia livre.  Aproveite 

cada momento nesta festeira cidade.   

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Seg. – MUNIQUE/ 

NEUSCHWANSTEIN/ KONSTANZ – Hoje 

saíremos de Munique com destino a 

Konstanz. Em nosso percurso visitaremos 

o magnífico e famoso Castelo de 

Neuschwanstein. Situado em magnifico 

cenário, este castelo de contos de fada 

foi erguido em 1869 para o excêntrico rei 

bávaro Ludwing II. Serviu de inspiração para 

diversos brinquedos, ilustrações e cenários de 

filmes, como Cinderela. Sem dúvida, um dos 

castelos mais bonitos de todo o mundo. Nós 

seguiremos para o Lago Constança, situado 

nas fronteiras entre Alemanha, Áustria e Suíça 

e rodeado de românticas e belas cidades, 

repletas de atrações naturais e culturais. 

Ficaremos hospedados em Konstanz no Hotel 

Steigenberger Insel ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 9º dia – Ter. –  KONSTANZ/ MAINAU/ 

KONSTANZ – Iniciaremos nosso dia visitando 

Konstanz, a maior e mais vibrante cidade do 

lago. Conheceremos a cidade velha, com sua 

arquitetura medieval, com destaque para a 

magnífica catedral românica do século XI. 

Veremos também a parte moderna, localizada 

em uma península, entre os dois principais 

braços do lago. Em seguida, visitaremos 

Mainau,  a ilha toda é um enorme canteiro de 

flores bem cuidadas e harmoniosas, por isso 

também é conhecida como a Ilha das Flores. 

Possui também um belo castelo barroco do 

século XIII. Ao final da visita, retorno ao hotel 

e restante do dia livre. À noite, aproveite 

para jantar em um dos vários restaurantes 

charmosos à beira do lago.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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 10º dia – Qua. – KONSTANZ/ 

MEERSBURG/ LINDAU/ KONSTANZ  

As cidades e vilas nas margens do Lago 

de Constança proporcionam uma visão 

maravilhosa, com muitas atrações naturais, 

castelos medievais, ilhas, vinhedos, igrejas, 

abadias, e um valor cultural inestimável. 

Pela manhã, embarque em ferry em direção 

a  Meersburg. Chegada, desembarque e 

visita  a esta bela cidade medieval, onde 

veremos o seu antigo castelo, construído no 

século VII. Caminharemos por suas ruazinhas, 

repletas de arquitetura colorida, cafés, bares 

e restaurantes. Após, seguiremos para a ilha-

cidade de Lindau, rica em prédios históricos, 

casas cercadas por jardins e parques 

maravilhosos. Entre os principais atrativos que 

iremos ver estão a rua Maximilianstrasse, com 

belos prédios dos séculos XVI e XVII; seu belo 

porto, com o Novo Farol e o enorme leão da 

Baviera, símbolo da cidade; a milenar Igreja 

Peterskirche e a belíssima Münster Unserer 

Lieben Frau (Catedral de Nossa Sra.). Tempo 

livre para usufruir desta charmosa cidade 

considerada patrimônio histórico. Retorno ao 

hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

Frankfurt

Bamberg
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        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: LATAM/ Lufthansa ou  
outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Frankfurt
2. Frankfurt/ São Paulo

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de grupo. Após este 
prazo poderão ocorrer adicionais em 
função da falta de disponibilidade na 
classe utilizada dos nossos bloqueios. 
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível.

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento 
da viagem. Consulte seu guia 
acompanhante sobre possibilidades 
de passeios opcionais no seu tempo 
livre.

DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.

VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e 
Específicas, bem como a relação  
de hotéis previstos nas páginas 92 a 99.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

 11º dia – Qui. – KONSTANZ – Dia 

inteiramente livre para você curtir o Lago 

de Constança. Deixe-se levar pelo clima de 

descontração e aproveite para experimentar 

o que a cidade tem a oferecer. Que tal tomar 

uma cerveja local e comer um Schnizel, 

típico prato austríaco e alemão?. Sugerimos 

opcionalmente fazer um passeio para a 

margem suíça do lago e conhecer St. Gallen. 

Seu charmoso centro histórico foi declarado 

Patrimônio da Humanidade pela Unesco. É 

mundialmente conhecida também por seus 

bordados.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Sex. – KONSTANZ / FLORESTA 

NEGRA/ TITISEE/ FREIBURG/ BADEN-BADEN

Hoje, seguiremos em direção a Baden-Baden, 

a capital do verão europeu durante a “belle 

époque”, ponto de encontro de milionários 

e que é conhecida mundialmente como 

cidade balneária, com excelente reputação 

medicinal e destino cultural. Em nosso 

percurso conheceremos Titisee, no coração 

da famosa Floresta Negra, que serviu de 

inspiração para os famosos contos infantis 

escritos pelos Irmãos Grimm. A continuação 

de nossa viagem, passaremos por Freiburg, 

uma charmosa e pequena cidade com 

localização privilegiada, entre o Rio Reno e 

a Floresta Negra. Chegada a Baden-Baden, 

com hospedagem no Hotel Dorint Maison 

Messmer ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Sáb. – BADEN-BADEN

Situada numa paisagem maravilhosa, aos 

pés da Floresta Negra, Baden-Baden é o 

cenário perfeito para qualquer programa. 

Pela manhã, faremos nosso tour panorâmico 

pelas principais atrações dessa cidade, entre 

elas: o fantástico Teatro de Baden-Baden, 

que apresenta festivais de música e ópera; o 

Museu Frieder Burda, com uma arquitetura 

ultra moderna, o Fabergé Museum dedicado 

à obra de Carl Fabergé, o grande joalheiro 

russo e o teatro Festspielhaus, o segundo 

maior palco de óperas e concertos da Europa. 

Finalizando, subiremos em um funicular até 

o Merkurbergbahn, de onde teremos uma 

visão panorâmica da cidade e da Floresta 

Negra, caso as condições climáticas permitam. 

Restante do dia livre. À tarde, sugerimos 

visitar o Goenneranlage, um agradável jardim 

com mais de 400 variedades de rosas. À 

noite, não deixe de desfrutar de uma das 

apresentações em cartaz em um dos teatros 

ou aproveite para conhecer o renomado 

Casino Spielbank.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 14º dia – Dom. – BADEN-BADEN – Hoje 

teremos um dia inteiramente livre para você 

aproveitar essa incrível cidade. Usufrua das suas 

águas quentes em uma das suas termas vindas de 

uma nascente com profundidade de 2.000 metros 

e com temperatura de até 68°C, utilizada nas 

mais diversas terapias desde a época dos romanos. 

Outra boa opção é uma visita à encantadora 

Estrasburgo, a cidade mais alemã da França, 

que mescla o passado e o presente de maneira 

harmoniosa. Consulte o seu guia acompanhante 

sobre passeios opcionais.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Seg. – BADEN-BADEN/ 

HEIDELBERG/ FRANKFURT – Pela manhã, 

seguiremos rumo a Frankfurt, no caminho, 

visitaremos Heidelberg, situada no vale do rio 

Nektar, que aparenta ainda estar no século 

XVII. Em nosso tour veremos seu imponente 

castelo com vista deslumbrante da cidade, a 

ponte histórica Alte Brücke sobre o Rio Nektar, 

com seu portão que era a entrada da cidade; a 

encantadora cidade velha Altstadt; a animada 

Marktplatz com suas belas fontes e a Kornmarkt, 

a antiga praça do mercado que abriga a estátua 

Madona de 1718. Tempo livre à disposição. 

Logo após, seguiremos para Frankfurt, com 

hospedagem no Hotel Intercontinental ou 

similar. Restante do livre. À noite, aproveite para 

conhecer na cidade velha a Ostzeile Romerberg, 

um dos principais cartões-postais e usufrua das 

delícias da culinária regional alemã.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 16º dia – Ter. – FRANKFURT/ BRASIL

Manhã livre. Aproveite seu tempo livre para 

caminhar pelo bonito centro histórico com 

construções do século XV ao XVIII, conhecer 

a região Frankfurt Romer, que abriga casinhas 

lindas, bons restaurantes, bares e lojas ao 

redor, ou ainda visitar um de seus renomados 

museus. No final da tarde, traslado até o 

aeroporto para embarque com destino ao 

Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Qua. – BRASIL – Desembarque 

pela manhã no Aeroporto Internacional de São 

Paulo.

 

Até a próxima viagem!
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Viagem descobrindo as mais belas paisagens alpinas, encantadoras cidades com construções medievais em pedra e 
lindos castelos, lagos emoldurados por picos majestosos e encostas de vinhedos com esplanadas margeadas de palmeiras, fantásticos 
museus e refinada culinária em charmosos restaurantes.

Zermatt Stellisee © Julen

O MELHOR DA SUÍÇA 
Lagos e Montanhas

17 dias – 14 noites
Saídas 2017:  Maio 18;  Agosto 31

Síntese do Roteiro:
3 noites em Lugano, a mais 
encantadora cidade da Suíça 
italiana.

3 noites na famosa Zermatt, 
um charmoso centro de esportes 
de inverno.

3 noites na bela e dinâmica 
Lausanne, às margens do Lago 
Genebra.

2 noites na charmosa e 
bucólica Grindelwald.

3 noites na aconchegante 
Lucerna, com seu charme 
medieval.

 1º dia – Qui. – BRASIL/ MILÃO  

Assistência da nossa equipe no aeroporto 

internacional de São Paulo, para embarque 

em voo com destino a Milão.

 

 2º dia – Sex. – MILÃO/ LUGANO   

Chegada a Milão. Recepção e traslado à 

encantadora Lugano. Hospedagem no Hotel 

Splendid Royale ou similar. Restante do dia 

livre. No final da tarde, aceite o convite do 

nosso guia brasileiro para uma caminhada, 

você vai começar a se apaixonar por essa linda 

cidade.

 

 3º dia – Sáb. – LUGANO/ LOCARNO/ 

ASCONA/ LUGANO – Hoje vamos explorar 

a região do Ticino. Iremos até Locarno, 

localizada na extremidade norte do Lago 

Maggiore, sua Piazza Grande, no centro da 

cidade, torna-se um imenso cinema ao ar livre 

durante o Festival Internacional de Cinema. 

Da praça, irradiam-se ruas sinuosas repletas 

de restaurantes e boutiques. Tempo livre para 

desfrutar da cidade. Conheceremos também 

Ascona, localizada perto do delta do rio 

Maggia, em uma esplêndida baía, chamada 

de “A Pérola do Lago Maggiore”. Veremos 

seu charmoso centro histórico. Logo após, 

retornaremos para Lugano. Ao chegarmos, 

conheceremos a Piazza della Riforma, o centro 

histórico com destaque para a Via Nassa, 

a sua charmosa rua de compras. A Chiesa 

di Maria degli Angioli, com belos afrescos 

renascentistas. Restante do dia livre. Aproveite 

para caminhar pela sua linda avenida à beira 

do lago.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.
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 4º dia – Dom. – LUGANO – Todo um 

dia livre para desfrutar de Lugano. A cidade 

tem muito a oferecer.  Seus parques floridos, 

casas de veraneio e variado comércio, 

combinados com seu clima ameno, fazem 

dela um verdadeiro cartão postal. Se desejar, 

opcionalmente sugerimos um agradável 

passeio de barco por seu belíssimo lago 

admirando a paisagem e as charmosas 

cidades localizadas às suas margens.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 5º dia – Seg. – LUGANO/ BELLINZONA/ 

ZERMATT – Saíremos hoje da Suíça italiana 

em direção a Zermatt. Em nosso percurso, 

conheceremos Bellinzona, a capital do cantão 

de Ticino, repleta de elegantes praças, 

fortalezas e belas igrejas renascentistas. 

Conheceremos em nosso tour Castelgrande, 

com imponentes ameias, foi a fortaleza 

da família Visconti durante o século XIII. 

Logo após, prosseguiremos para Zermatt. 

No passado, uma isolada vila de pastores 

próxima à fronteira italiana em um vale aos 

pés do pico Matterhorn -  um dos principais 

símbolos suíços, hoje um importante ponto 

turístico devido à popularidade dos esportes 

de inverno. Zermatt, apesar da mudança, 

conseguiu manter sua autenticidade. Chegada 

e hospedagem no Hotel Sonne ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Ter. – ZERMATT – Hoje 

desfrutaremos de um tour no trenzinho 

Gornergratbahn. Durante este passeio, 

vivenciaremos as deslumbrantes paisagens 

alpinas que apresentam uma profusão de 

montanhas, glaciares, lagos e rios, além de 

flora e fauna diversa. Desembarcaremos no 

cinematográfico hotel Kulm, com suas torres 

de observação prateadas, no meio do branco 

da neve. Tempo livre. Depois, retorno a 

Zermatt e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º dia – Qua. – ZERMATT – Teremos 

todo um dia livre para desfrutar de 

Zermatt, privilegiada por uma localização 

deslumbrante, onde estão situados 38 dos 76 

maiores picos da Europa - acima de 4.000. 

Deslumbrante! Aproveite para relaxar no 

hotel ou admirar a bela vista dos vários picos 

ao redor! Para dicas, fale com nosso guia 

acompanhante. No final da tarde, não deixe 

de saborear um dos deliciosos pratos típicos, 

como o raclete, num dos aconchegantes 

restaurantes locais.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Qui. – ZERMATT/ MONTREUX/ 

LAUSANNE – Percorreremos paisagens dignas 

de cartões postais rumo a Lausanne. No 

percurso, conheceremos Montreux, localizada 

numa baía do Lago Leman, rodeada por 

vinhedos e emoldurada pelos Alpes. Pessoas 

famosas, como Charlie Chaplin, Freddie 

Mercury e outras de renome mundial já viveram 

aqui. Famosa por seu festival de Jazz, bem 

como outras atrações, fazem dela um dos 

destinos mais procurados no país. Tempo livre. 

Logo após, saída para Lausanne. Em nosso 

trajeto, passaremos por Vevey e em poucos 

minutos chegaremos na encantadora Lausanne, 

onde faremos o nosso tour panorâmico.

Conheceremos seu lindo centro histórico, que é 

dominado pela catedral, considerada como o 

mais impressionante exemplo da arquitetura 

gótica em toda a Suíça. Passaremos por seus 

lindos parques, que contém muitas espécies 

de plantas do Mediterrâneo, assim como 

pela bela área portuária de Ouchy e o Museu 

Olímpico, maior centro de informações do 

mundo  

sobre os Jogos Olímpicos. Hospedagem  

no Hotel De La Paix ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Sex. – LAUSANNE/ ÉVIAN–LES-

BAINS/ GENEBRA/ LAUSANNE – O cenário 

e o clima da margem francesa do lago de 

Genebra fazem desse lugar uma badalada 

estação de veraneio. Seguiremos para Évian-

les-Bains, em um agradável passeio de barco 

pelo lago. Desembarque e prosseguimento para 

histórica Genebra. Com tradição humanitária 

e atmosfera cosmopolita, é conhecida como a 

“capital da paz”. Em nosso tour, conheceremos 

o seu belo centro histórico, com seu famoso 

chafariz. Além disso, veremos a Catedral de 

São Pedro, datada do século XII e o quarteirão 

internacional, onde se encontram o Palais de 

Nations - quartel general da ONU na Europa 

- e o Museu Internacional da Cruz Vermelha. 

Tempo livre para desfrutar da cidade. Aproveite 

para passear por suas charmosas ruas, praças 
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Lausanne

Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até  
o 17º dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais já incluídos.

Hospedagem em hotéis de categoria 
primeira, primeira superior conforme 
descrito no programa.

Serviço de maleteiros na chegada  
e saída nos hotéis (1 mala por pessoa).

14 cafés da manhã tipo buffet + 3 
refeição ao longo do roteiro.

Acompanhamento de guia local
especialista em idioma português ou 
espanhol, durante as visitas.

Atrações:
• A encantadora cidade da Suíça  
   italiana, Lugano e a região do Ticino  
   conhecendo Locarno e Ascona.
• A famosa Zermatt, charmoso centro  
   de esportes aos pés do monumental  
   Matterhorn.
• A bela e dinâmica Lausanne, às  
   margens do Lago Genebra;
• Conheceremos Genebra, na Suíça  
   francesa e Évian-les-Bains, famosa  
   por suas águas minerais.
• Grindelwald, encantadora e  
   charmosa vila incrustada em um  
   recôncavo verdejante.
• Interlaken, situada entre os lagos  
   Thun e Brienz com subida ao Harder  
   Kulm para contemplar as belíssimas  
   paisagens.
• Conheceremos Lucerna, com suas  
   pontes, torres, edificações e  
   muralhas medievais.
• Visitaremos ainda a dinâmica  
   Zurique, o centro econômico da  
   Suíça.
• E ainda conhecendo: Gruyères, uma  
   bela cidade cercada por muralhas.

Ingressos incluídos:
• Interlaken: Harder Kulm.
• Zermatt: Trem Gornergratbahn.

Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 94.

com fontes e um atraente conjunto de galerias, 

lojas e cafés. Em seguida, retornaremos à 

Lausanne. Restante do dia e noite livres.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 10º dia – Sáb. – LAUSANNE – A 

localização de Lausanne é incrível, não é 

de surpreender que o Comitê Olímpico 

Internacional tenha aqui estabelecido sua 

sede desde 1914. A cidade é construída 

sobre três montanhas, rodeadas pelas 

encostas cobertas de vinhedos, com o 

Lago Genebra a seus pés. Em seu dia livre, 

aproveite caminhar pelo atraente centro 

histórico, repleto de pequenas ruelas com 

cafés e excelentes boutiques. Visite o 

Museu Olímpico, que abriga exposições 

temporárias e permanentes, um lugar para 

experimentar de perto e sentir o espírito 

olímpico. Caso você deseje, é possível fazer 

uma visita até Chamonix, um charmoso 

vilarejo alpino francês, onde se pode ver o 

maciço do Mont Blanc e o Mer de Glace. 

Nosso guia acompanhante brasileiro  

o estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 11º dia – Dom. – LAUSANNE/ 

GRUYÈRES/ CHATEAU D’OEX/ GSTAAD/ 

GRINDELWALD – Saída em direção a bucólica 

Grindelwald. No percurso, conheceremos 

Gruyères, uma pequena e bem preservada 

vila medieval cercada por muralhas. Logo 

após, trafegando por maravilhosas paisagens 

montanhosas, chegaremos a Château d’Oex, 

um pequeno e charmoso vilarejo alpino. Em 

seguida, em poucos minutos, chegaremos 

ao elegante resort de Gstaad. Nos últimos 

anos, o centro de Gstaad desenvolveu-se de 

tal forma que sua rua de lojas, a menor da 

Suíça, tornou-se também a mais famosa. Com 

seus hotéis de excelência, restaurantes para 

gourmets e moradias de luxo, transformou-

se em um destino muito procurado pelas 

celebridades internacionais. Prosseguimento 

para Grindelwald. Chegada e hospedagem no 

Hotel Romantik Schweizerhof ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.
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Lucerna

 12º dia – Seg. – GRINDELWALD/ 

INTERLAKEN/ GRINDELWALD

Iniciaremos o nosso dia conhecendo 

Grindelwald, uma encantadora vila incrustada 

em um recôncavo verdejante, cercado por 

uma imponente paisagem montanhosa. 

É uma experiência inesquecível fazer uma 

caminhada admirando os campos alpinos, 

prados em flor e encantadores bosques. 

Em seguida, iremos para Interlaken, situada 

entre os lagos Thun e Brienz. Foi uma das 

primeiras cidades abertas para o turismo, 

em meados do século XIX e que, hoje é o 

portal de entrada de uma das mais badaladas 

regiões de esqui da Europa. Para contemplar 

Interlaken do alto, faremos a subida ao 

Harder Kulm que paira a 1.300 metros de 

altitude. Após desfrutar de tanta beleza 

natural, retornaremos para Grindelwald. Tarde 

livre para relaxar ou opcionalmente fazer um 

passeio para subir o Monte Jungfrau de trem 

até o Junfraujoch, a estação ferroviária mais 

alta da Europa, com seu museu de gelo.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Ter. – GRINDELWALD/ BERNA/ 

LUCERNA – Saída em direção à Lucerna. Em 

nosso percurso visitaremos Berna, a capital da 

Suíça, uma cidade atraente e que possui o centro 

histórico mais bem preservado do país. Situa-se 

numa elevação às margens do rio Aare. Do alto 

da cidade, têm-se uma vista espetacular do rio e, 

mais além, dos picos dos Alpes. Conheceremos 

seu monumental centro histórico, com suas casas 

renascentistas e arcadas cobertas, datadas dos 

séculos 16 e 17 e considerado Patrimônio Mundial 

da Humanidade, pela UNESCO. Logo após a visita, 

seguiremos viagem através do Vale Emmental, 

verdejante região agrícola e de vastas pastagens, 

famosa pelo queijo do mesmo nome. Admirando 

as suaves montanhas pontilhadas de casas de 

madeira, chegaremos em Lucerna. Hospedagem 

no Hotel Schweizerhof ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Qua. – LUCERNA/ ZURIQUE/ 

LUCERNA – Iremos a Zurique, o mais 

importante centro econômico da Suíça. 

Conheceremos seu histórico centro medieval, 

que se estende dos dois lados do rio Limmat. 

Apreciaremos a Fraumünster, um antigo 

convento; a típica rua Augustinergasse; 

o Museu Nacional Suíço e a Catedral 

Grossmünster, em estilo românico. Veremos 

também a famosa Bahnhofstrasse, uma 

avenida de três pistas percorrida por bondes, 

um dos centros de compras mais famosos do 

mundo. Após nosso tempo livre para almoço, 

retornaremos à Lucerna. Em nossa visita à 

cidade, conheceremos: a Ponte Chapel do séc. 

XIV, a mais antiga ponte coberta de madeira da 

Europa; a Catedral Real; o edifício renascentista 

da Câmara Municipal; o gigante Leão de 

Lucerna; a Praça do Mercado e suas coloridas 

ruas. Restaurante do dia livre

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Qui. – LUCERNA – Dia livre. 

Aproveite para explorar a cidade, que mantém 

intactas edificações medievais e que possui 

todas as típicas paisagens suíças, como lagos 

cristalinos rodeados de montanhas nevadas 

no inverno e cobertas de vegetação no verão. 

Opcionalmente sugerimos um passeio para o 

Monte Titlis -  que abriga uma geleira milenar 

em seus 3.328m. O acesso é feito por um 

espetacular bondinho giratório que leva ao 

topo do Titlis. Aí está montado um complexo 

com variadas opções de entretenimento, além 

de contar com uma incrível vista dos vales 
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        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: LATAM e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Milão
2. Zurique/ São Paulo
A franquia de bagagem entre cidades 
europeias é de 1 peça de 20kg por 
passageiro.

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de grupo. Após este 
prazo, poderão ocorrer adicionais em 
função da falta de disponibilidade na 
classe utilizada dos nossos bloqueios. 
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível.

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento 
da viagem. Consulte seu guia 
acompanhante sobre possibilidades de 
passeios opcionais no seu tempo livre.

DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.  
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.

VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a relação de hotéis 
previstos nas páginas 92 a 99.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

Mt. Titlis

abaixo. À noite, sugerimos ir ao restaurante 

Stadtkeller para jantar e apreciar uma 

tradicional e animada apresentação de danças 

e músicas folclóricas locais. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Sex. – LUCERNA/ BRASIL 

Manhã livre e hospedagem até às 12h00. À 

tarde, traslado ao aeroporto de Zurique para 

embarque com conexão em Milão  

e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Sáb. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!
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Isola Bella - Lago Maggiore
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Deslumbrante cenário De picos nevaDos, prados alpinos e lagos cintilantes, que se descortinam mostrando suaves colinas 
cobertas de vindimas, misturado as cidades antigas e castelos medievais, impregnados de história e beleza arquitetônica harmonizando 
com nobres vinhos e deliciosa culinária local. estes serão os temperos desta sedutora viagem enogastronômica.    

17 dias – 14 noites
Saídas 2017: Maio 19; Junho 16; Agosto 04; Setembro 15

Síntese do Roteiro:
3 noites no Vale D’Aosta, 
com seu cenário alpino, cidades 
antigas e castelos medievais.

3 noites na sofisticada e 
barroca Turim, a bela capital do 
Piemonte.

3 noites em Alba, ponto de 
partida para nosso delicioso 
roteiro enogastronômico.

3 noites em Stresa, no 
Lago Maggiore, um cenário 
de sonhos com suas vilas, 
montanhas e ilhas.

2 noites na intensa Milão, a 
capital da moda e das finanças 
italianas.

Piemonte

VALE D’AOSTA, PIEMONTE E LAGO MAGGIORE 
A Itália com Mais Charme

 1º dia – Sex. – BRASIL/ MILÃO 

Assistência da nossa equipe no aeroporto 

internacional de São Paulo, para embarque 

em voo com destino a Milão.

 

 2º dia – Sáb. – MILÃO/ VALE 

D’AOSTA – Chegada a Milão, capital 

da moda deste incrível país que é a Itália, 

de forte tradição artística e cultural. 

Recepção no aeroporto e traslado de 

curta distância para hospedagem no 

Parc Hotel Billia ou similar, situado no 

vilarejo de Saint-Vincent, no Vale D’Aosta 

– Um cenário de picos nevados e prados 

alpinos, entre os Alpes franceses e suíços.  

Restante do dia para descanso. Aproveite 

no final da tarde, fazer uma pequena 

e relaxante caminhada perto do hotel. 

Nosso guia brasileiro acompanhante o 

estará orientando.

 3º dia – Dom. – VALE D’AOSTA/ MONTE 

BIANCO/ COURMAYEUR –  Vilarejos 

emoldurados por altas montanhas de cumes 

brancos e sua exuberante natureza de 

aparência ainda selvagem, fazem deste vale 

um dos mais visitados da Itália. Hoje, pela 

manhã sairemos em direção a Courmayeur, 

estação de esqui, que mantem ainda alguma 

arquitetura típica da zona: casas e igrejas de 

pedra com telhados de cerâmica. Passaremos 

por mirantes que se abrem sobre o vale e 

o maciço do Monte Bianco, onde iremos 

embarcar no teleférico de última geração, que 

gira 360º e nos propicia vistas indescritíveis 

do vale cortando o rio Dora, salpicado de 

ovelhas. Regresso a Courmayeur onde teremos 

nosso almoço e tempo livre à disposição para 

desfrutar deste encantador vilarejo típico de 

montanha.  À tarde, regresso ao nosso hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.
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 4º dia – Seg. – VALE D’AOSTA/ AOSTA 

Nas encostas das montanhas, plantações de 

uvas e nas cidades construções históricas, 

como as que hoje iremos conhecer. Aosta já 

foi ocupada pelos gauleses e romanos, que 

deixaram um rico legado de construções, e 

por isso foi chamada de “Roma dos Alpes”. 

Em nosso city tour veremos: a Porta Pretoria, 

parte da muralha antiga e acesso ao centro 

histórico; o Teatro Romano, com suas 

belíssimas colunas; o Anfiteatro; a Catedral 

de Santa Maria Assunta, com seu esplêndido 

órgão e o Fórum Romano, hoje a praça do 

mercado. Veremos também, o Criptopórtico 

Florense, a área sacra romana e o Museu 

Arqueológico. Após nossa visita, tempo livre 

à disposição. A cidade possui belas ruas 

com excelentes lojas, muitos restaurantes e 

cafeterias. Aproveite. Retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 5º dia – Ter. – VALE D'AOSTA/ CASTELO 

DE FÉNIS/ TURIM – Trafegando pelos 

deslumbrantes cenários do Vale d’Aosta e 

seus castelos, seguiremos hoje para Turim. 

Devido à proximidade com a França, durante 

a Idade Média, a região foi intensamente 

fortificada, o que lhe rendeu um legado de 70 

castelos, entre eles o Castelo de Fénis, famoso 

por sua arquitetura extraordinária, torres e 

muralhas. Visitaremos este ícone da arquitetura 

medieval na região, que impressiona por sua 

complexidade. Prosseguindo, chegaremos à 

barroca e sofisticada Turim, a maior cidade 

do noroeste italiano e capital da região do 

Piemonte. Hospedagem no Hotel Grand Sitea 

ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Qua. – TURIM – Hoje conheceremos 

Turim, rejuvenescida após as inúmeras obras para 

os jogos Olímpicos de Inverno de 2006. Pioneira 

no movimento de unificação italiana, dotada de 

belos exemplos do barroco e com construções 

compostas por uma mescla entre diversos estilos 

arquitetônicos. Em nosso tour, veremos: o 

Pallazo Reale, sede da família real de Savóia 

do séc. XVII; o Duomo, em estilo renascentista, 

que mantem em seu interior o Santo Sudário 

(não está em exposição) e o Palazzo Carignano, 

com sua fachada barroca. No tempo livre, 

sugerimos uma visita ao Museu Egípcio, que 

abriga uma das maiores coleções mundiais 

de artefatos egípcios ou o Palácio de Caça 

Stupinigi, construído em meados do século XV.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º dia – Qui. – TURIM – Hoje o dia será 

inteiramente livre para você desfrutar desta 

privilegiada cidade situada ás margens 

do rio Pó. Suas ruas milenares oferecem 

uma diversificada gama de atrativos como: 

museus, palácios, pinacotecas, cafés e ótimos 

restaurantes. Aproveite para caminhar pelas 

soberbas arcadas da Via Roma ou seguir para 

a área Lingotto (antiga fábrica da Fiat), onde 

está o empório gastronômico Eataly, aqui ele foi 

criado, já que seu proprietário é piemontês e a 

loja de Turim foi a primeira a ser inaugurada em 

2004. Nosso guia brasileiro o estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Sex. – TURIM/ ASTI/ 

BARBARESCO/ GRINZANE CAVOUR/ ALBA 

Pela manhã, saída rumo a Alba, percorrendo a 

região dos lendários vinhos Barolo e Barbaresco, 

no Piemonte. Nossa primeira parada será em 

Asti, importante centro vinícola, com suas 

torres medievais, igrejas elegantes e telhados 

vermelhos. Lá, conheceremos: o Campo Del 

Palio, local onde ocorre o tradicional Pálio - 

corrida medieval de cavalos - concorrente do 

evento de Siena; o Batistério, a antiga igreja 

dos cavaleiros de São João de Malta, e seu 

Duomo. Em seguida, conheceremos Barbaresco, 

coroada por um imponente castelo. Almoço 

em restaurante local. Nossa próxima atração 

será ao maravilhoso Castello Grinzane Cavour, 

construído no século XI, um ícone da história 

da Itália e da enologia mundial. Logo após, 

chegada a Alba e hospedagem no Hotel 

Calissano ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

9º dia – Sáb. – ALBA/ POLLENZO/ ALBA 

Cidades medievais, vinhos e excelente culinária 

local, serão os temperos para nossas visitas. 

Iniciaremos fazendo city tour pelo centro 

histórico desta antiga cidade, com destaque 

para: Piazza do Resorgimento, a Catedral di 

San Lorenzo e as famosas ruínas romanas 

subterrâneas. Então, seguiremos para Pollenzo, 

onde encontraremos o antigo Palácio dos 

Duques de Savóia, hoje transformado em um 

hotel onde também está a sede da Universidade 

de Ciências Gastronômicas e um Banco de 
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Barolo

   Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até  
o 17º dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais já incluídos. 

Hospedagem em hotéis de primeira 
categoria ou primeira superior 
conforme descrito no programa.

Serviço de maleteiros na chegada e 
saída nos hotéis (1 mala por pessoa).

14 cafés da manhã tipo buffet + 3 
refeições ao longo do roteiro.

Assistência de guia local
especialista em idioma português ou 
espanhol durante as visitas e passeios 
previstos.

Atrações:
• O Monte Bianco em destaque com  
   passeio em teleférico que proporciona  
   vistas magníficas sobre o vale.
• Visita ao Vale d’Aosta, com seu 
   legado romano, suas cidades  
   medievais e inúmeros castelos.
• Turim, conhecendo seu maravilhoso  
   centro histórico e seus belos  
   monumentos.
• O Piemonte em destaque com visita  
   a: Asti, Barbaresco, Grizane Cavour,  
   Pollezo, Alba e Barolo, participando  
   da caça às trufas e degustações de  
   vinhos.
• Visitaremos Stresa, o Lago Maggiore  
   com as imperdíveis Ilhas Borromeas   
   e o Lago D’Orta, cercado de cidades  
   medievais.
• Finalizando com a capital da moda e  
   das finanças italiana, a incrível Milão.
 

Ingressos incluídos:
• Degustações de vinhos em:  
   Grinzane Cavour, Pollenzo e Barolo.
• Courmayeur: teleférico até Punta  
   Helbronner.
• Turim: Palácio Real.
• Região de Piemonte: caça às trufas.
• Vercelli: Risaia Histórica.
• Stresa: passeio de barco às ilhas do  
   Lago Maggiore e ao Lago D’Orta.
 

Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 94.

vinhos, onde o vinho é a moeda de troca. Após 

nossa visita, retorno ao hotel e restante do 

dia livre. Vinho, trufa, chocolate e diferentes 

tipos de queijo, a cidade oferece uma grande 

variedade de bons restaurantes onde poderá 

experimentar todos os sabores da mesa 

piemontesa.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 10º dia – Dom. – ALBA/ BAROLO/ ALBA 

A continuação de nosso roteiro 

enogastronômico, hoje faremos um tour na 

parte sul do Piemonte, região de suaves colinas 

cobertas de parreirais de uvas, que produzem 

renomados vinhos. Vivenciaremos uma mágica 

experiência. Acompanhados por um experiente 

caçador e seu fiel escudeiro nessa arte, o seu 

cão, participaremos de uma divertida simulação 

da caça às trufas, uma aventura no Piemonte.  

A continuação de nosso roteiro, chegaremos a 

bucólica Barolo, cercada por parreirais e onde 

aprenderemos sobre as técnicas de produção 

e faremos uma degustação dos mundialmente 

apreciados e premiados vinhos Barolo, um dos 

mais ricos patrimônios vitivinícolas da Itália, uma 

verdadeira obra de arte no mundo dos vinhos. 

Ao final de nossa visita, retorno ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Seg. – ALBA/ VERCELLI/ 

NOVARA/ STRESA – Na manhã de hoje 

seguiremos em direção a Stresa. No trajeto, 

passaremos pela graciosa Vercelli, famosa por 

suas plantações de arroz, matéria prima para 

os deliciosos risotos italianos. Prosseguindo 

viagem, visitaremos Novara, a Nubliaria dos 

tempos do império romano, com encantadoras 

ruas e arcadas, praças e edifícios históricos. No 

nosso tour, conheceremos: a Prefeitura, com 

graciosas arcadas de tijolos e o Duomo em estilo 

neoclássico com extraordinárias pinturas no 

interior. Continuando, chegaremos à romântica 

Stresa, banhada pelo Lago Maggiore para 

hospedagem no Hotel Regina Palace ou 

similar. Restante do dia livre. Aproveite para 
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caminhar por suas ruas com seu requintado 

comércio.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

12º dia – Ter. – STRESA/ ILHAS BORROMEAS

Hoje pela manhã, visitaremos, em um agradável 

passeio de barco, as ilhas do Lago Maggiore, 

que cativaram grandes escritores como Ernest 

Hemingway, Charles Dickens e Lorde Byron. 

Primeiramente, conheceremos Isola Bella, coroada 

pelo Pallazo Borromeo, repleto de terraços, fontes 

e estátuas. Ao redor deste estão dispostos diversos 

jardins, compondo um cenário idílico. Em seguida, 

conheceremos Isola Pescatore, com ótimas opções 

de restaurantes e comércio típico. Veremos, ainda, 

em nossa panorâmica em barco, a maior das 

Ilhas Borromeas - a Isola Madre. Ao retornarmos 

a Stresa, sugerimos uma visita em teleférico ao 

Monte Mottarone, um pico coberto de neve de 

onde podem ser apreciadas amplas vistas da 

região, lagos e montanhas ao redor, inclusive o 

famoso Monte Rosa. Caso as condições climáticas 

estejam favoráveis.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 13º dia – Qua. – STRESA – Dia livre. 

Caminhadas com vista panorâmica do lago, 

jardins botânicos, igrejas, lojas e requintado 

comércio, são algumas das atrações que este 

belíssimo balneário oferece. Ou, opcionalmente, 

fazer um passeio apreciando as mais belas 

paisagens de vilarejos, vinhedos, cachoeiras 

e floresta para conhecer Locarno e Ascona, 

charmosas e encantadoras cidades localizadas na 

extremidade norte do Lago Maggiore, na Suíça.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Qui. – STRESA/ SACRO MONTE/ 

LAGO D´ORTA/ MILÃO – Hoje, seguiremos 

para o Sacro Monte de São Francisco, edificado 

no séc. XVI é considerado Patrimônio Mundial 

da Humanidade. Construído nos estilos 

maneirista e barroco, está em perfeita harmonia 

com a natureza ao seu redor. Descendo o 

monte, visitaremos o vilarejo de Lago d´Orta, 

com belos palácios e casas com sacadas, 

veremos também, o Palazzo della Comunitá, 

apoiado em arcadas. Embarcaremos, então, em 

um passeio de barco pelo Lago d´Orta, situado 

aos pés dos Alpes, até a pitoresca Isola Saint 

Giulio, com belas construções históricas e a 

Basílica de San Giulio, ricamente decorada com 

afrescos. Na sequência, seguiremos em direção 

a Milão, a capital da moda, dos negócios e das 

finanças italianas. Chegada e hospedagem no 

Grand Hotel Visconti Palace ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Sex. – MILÃO – Esta bela cidade 

fundada pelos romanos em 220 a.C. é a capital 

da rica região da Lombardia. Veremos o 

Duomo, a maior e mais bela catedral gótica 

do mundo e o teatro Scala, templo da música 

erudita. No seu período livre, não deixe de 

ver a sofisticada galeria Vittorio Emmanuele, 

com seus pisos de mármores, vitrais, cafés e 

restaurantes, além de requintado comércio.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

16º dia – Sáb. – MILÃO/ BRASIL – Manhã livre 

e hospedagem até ás 12h00. À tarde, traslado ao 

aeroporto para embarque com destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

17º dia – Dom. – BRASIL – Chegada ao 

aeroporto internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!

Lago d’Orta
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        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: LATAM e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Milão
2. Milão/ São Paulo

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de grupo. Após este 
prazo, poderão ocorrer adicionais em 
função da falta de disponibilidade na 
classe utilizada dos nossos bloqueios. 
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível.

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento 
da viagem. Consulte seu guia 
acompanhante sobre possibilidades de 
passeios opcionais no seu tempo livre.
 
DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.

VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e 
Específicas, bem como a relação  
de hotéis previstos nas páginas 92 a 99.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

Milão
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Verona
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Síntese do Roteiro:
3 noites em Trieste, um convite 
à descoberta de sabores e 
aromas do Adriático.

3 noites em Ponzano Veneto, 
próximo a Treviso, um dos mais 
belos recantos da Itália.

3 noites em Verona, rica em 
monumentos e arquitetura.

3 noites em Veneza, com seus 
charmosos canais, piazzas e 
palácios.

Trieste

 1º dia – Sex. – BRASIL/ TRIESTE 

Assistência da nossa equipe no Aeroporto 

Internacional de São Paulo para embarque em 

voo com conexão em Roma e destino a Trieste.

 

 2º dia – Sáb. – TRIESTE – Chegada a Trieste, 

uma antiga colônia romana que hoje encanta 

por seus atraentes monumentos, atmosfera 

tranquila e uma belíssima vista para o mar. 

Hospedagem no Hotel Savoi Excelsior ou 

similar. À tarde, já teremos nosso primeiro 

contato com esta charmosa cidade, que sempre 

fascinou escritores e poetas do mundo todo, 

como James Joyce, Umberto Saba e Ítalo 

Svevo. Trieste possui uma arquitetura primorosa 

inspirada no estilo Art Nouveau. Faremos um 

Região Repleta de belezas natuRais, expressões artísticas que fascinam e vasto acervo arquitetônico com museus, galerias 
de arte, igrejas e monumentos únicos. lugares de mil facetas, onde encontramos um tesouro a cada passo. terra de romantismo  
e vinhos, um lugar de singular encanto. 

15 dias – 12 noites
Saídas 2017: Maio 26; Agosto 18; Setembro 08*

                                                                                                                    *Vide informações importantes

OS ENCANTOS DO VÊNETO
Um Cenário de Beleza e Rica Gastronomia

tour panorâmico até a Colina Carso, com sua 

antiga fortaleza de onde teremos uma belíssima 

vista.  Continuando nosso tour, passaremos 

pela Piazza Giuseppe Verdi, o Palácio da 

Bolsa, a Câmara do Comércio, o antigo gueto 

judaico e a elegante Piazza dell’Unita d’Italia, 

de onde poderemos observar os vários estilos 

arquitetônicos presentes ao redor e o belo mar 

Adriático. Retorno ao hotel.

 

 3º dia – Dom. – TRIESTE/ AQUILEA/ 

GRADO/ TRIESTE – Saída em direção a histórica 

Aquilea, fundada pelos romanos, chegou a ser a 

capital da Região de Venetia Et Histria. Atacada 

por Atila no ano 452, ainda preserva muitos 

vestígios dessa época. Durante nossa visita 
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veremos: o Fórum, o Mausoléu, as termas e seus 

muros, testemunhas da grandiosidade do período 

romano. Veremos também a Basílica, construída 

inicialmente no séc. XI e reformada no estilo 

gótico em 1379. Tempo livre. A continuação, em 

curto trajeto chegaremos a charmosa Grado, com 

suas ruelas, praças e pequenos canais. Durante 

a Idade Média, foi residência do Patriarca de 

Aquilea, mantendo muitos monumentos desse 

período. Finalizando nossas visitas, retorno ao 

hotel em Trieste. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Seg. – TRIESTE – Dia inteiramente 

livre para desfrutar da cidade que nos convida 

a descoberta de seus encantos, como caminhar 

por seu centro histórico e admirar a beleza de 

seus monumentos. Tomar um café, aperitivo 

ou sorvete em um dos restaurantes, bares e 

sorveterias da Piazza dell‘ Unità, que dizem ser 

a maior praça da Europa de frente para o mar. 

Ou se desejar sair da cidade, há uns 10km está 

o Castelo di Miramare, localizado num alto 

penhasco acima do mar Adriático. Está inserido 

em um parque de 22 hectares e foi antiga 

residência do arquiduque da Áustria.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 5º dia – Ter. – TRIESTE/ PÁDUA/ TREVISO 

(PONZANO VÊNETO) – Pela manhã, saída em 

direção a Pádua, uma das cidades mais antigas 

do Vêneto, antiga Patavium na época do Império 

Romano. Veremos seu belo centro histórico: o 

Palácio da Razão; a Praça Prato della Valle; a 

Universidade, uma das mais antigas do mundo 

e onde Nicolau Copérnico estudou e a Basílica 

de Santo Antônio, construída no século XIII. 

Tempo livre à disposição. Após, seguiremos para a 

Província de Treviso para hospedagem no Relais 

Mônaco Country Hotel ou similar, inserido em 

uma bonita propriedade, na comuna de Ponzano 

Vêneto.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 6º dia – Qua. – TREVISO (PONZANO 

VÊNETO)/ TREVISO/ PONZANO VÊNETO 

Seguiremos para conhecer Treviso uma das 

cidades mais encantadoras da região, com seus 

românticos canais e pontes, elegantes palácios, 

igrejas e praças. Fundada pelos romanos, era 

chamada de Tarvisium, dessa época ainda 

restam as antigas portas de entrada da cidade 

e as muralhas que circundam seu belo centro 

histórico, que em nosso tour a pé, veremos: 

Piazza Dei Signori, elegante praça cercada por 

palácios; a Fontana Della Tette; Duomo São Pedro; 

Canal de Buranelli; Palácio Casa de Carraresi, 

Praça do Humanismo e o Mercado. Tempo livre 

à disposição. Aproveite para caminhar por seus 

elegantes pórticos a beira dos canais, desfrutando 

da atmosfera de tranquilidade e do comércio 

local. Lembre-se que é a cidade sede da famosa 

marca Benetton. Não deixe de saborear um 

autêntico Tiramisu, afinal aqui ele foi criado no 

antigo restaurante Le Beccherie. Após nossa visita, 

retorno ao nosso hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.  

 

 7º dia – Qui. – TREVISO (PONZANO 

VÊNETO)/ ROTA DO PROSECCO/ TREVISO 

(PONZANO VÊNETO) – Descobrir o território 

por meio do vinho. É isso que faremos hoje ao 

percorrermos a famosa Rota do Vinho espumante 

Prosecco, de Conegliano a Valdobbiadene, onde 

as vinhas da uva que produz a famosa bebida, 

reinam há mais de trezentos anos. Atualmente, 

classificada pelo governo como Denominação 

de Origem Controlada e Garantida (DOCG), as 

duas cidades, que estão localizadas ao norte 

do Rio Piave e ao Sul dos Alpes, produzem 

as melhores uvas. Além de apreciarmos a 

paisagem deslumbrante e única da região, iremos 

usufruir de uma degustação, em uma de suas 

maravilhosas vinícolas, e ter o prazer de tomar um 

vinho exatamente no lugar onde ele é produzido.    

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Sex. – TREVISO (PONZANO 

VÊNETO)/ BASSANO DEL GRAPPA/ 

VICENZA/ VERONA – Pela manhã, seguiremos 

em direção a Verona. No caminho, conheceremos 

a charmosa Bassano del Grappa, terra do 

produto mais famoso, a Grappa. O chamado 

“licor de fogo”, é feito de sobras do processo de 

vinificação. Bassano é uma cidadezinha medieval, 

incrustada entre montanhas, que possui um lindo 

centro histórico e o Museu da Grappa que iremos 

visitar e para finalizar nossa visita, teremos uma 

degustação desta típica bebida. Na continuação 

de nossa viagem, chegaremos a Vicenza. Aos 

pés do Monte Berici, a cidade se distingue 

pela profusão de construções renascentistas, 

especialmente projetadas por Palladio, o 

célebre arquiteto do século XVI. Durante a 

visita, apreciaremos a beleza de sua arquitetura 
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Verona

   Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até  
o 15º dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e outros trechos 
incluídos. 

Hospedagem em hotéis de primeira 
categoria ou primeira superior 
conforme descrito no programa.

Serviço de maleteiros na chegada e 
saída em todos os hotéis (1 mala por 
pessoa).

12 cafés da manhã tipo buffet + 4 
refeições ao longo do roteiro.

Assistência de guia local
especialista em idioma português ou 
espanhol durante as visitas e passeios 
previstos.

Atrações:
• O melhor de Trieste, charmosa  
   cidade mediterrânea e as históricas  
   Aquileia e Grado.
• Treviso, região onde foram criados  
   o Prosecco e o Tiramisu, com tour a  
   Rota do Prosecco.
• Conhecendo os belos monumentos  
   da histórica Verona, e a região  
   demarcada dos vinhos de Valpolicella
• Pádua com sua famosa Universidade  
   e Basílica de Santo Antonio, e um  
   passeio margeando o Canal de  
   Brenta, com a histórica Villa Pisani.
• Finalizando na sempre romântica  
   Veneza.
 
Ingressos incluídos:
• Aquilea: Basílica e Batistério.
• Veneza: Palácio dos Doges e Basílica  
   San Marco.
• Vicenza: Museu da Grappa; Teatro  
   Olímpico e Igreja Santa Coroa. 
• Degustações durante as visitas  
   às vinícolas na Rota do Prosecco e  
   Valpolicella
 
Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 94.

admirando entre elas o Teatro Olímpico e Igreja 

da Santa Coroa. Após almoço em restaurante 

local, continuaremos para Verona. Chegada e 

hospedagem no Hotel Due Torri ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Sáb. – VERONA – A característica 

mais marcante de Verona é sua harmoniosa 

mescla do antigo com o novo. Muito mais do 

que apenas um cenário de estória romântica, 

a cidade sempre foi uma das mais ricas e 

prósperas da região, desde a época do Império 

Romano. Em nosso tour conheceremos: a 

Arena de Verona, um imenso anfiteatro que 

antes era palco para lutas de gladiadores, e 

hoje se transformou em um local para grandes 

apresentações musicais, como concertos e 

óperas, o famoso balcão de Julieta, eternizado 

pelo romance de Shakespeare e a Piazza delle 

Erbe, que inicialmente era o “Forum Romano”, 

depois durante a Idade Média, passou a ser 

mercado de ervas e temperos. Hoje, em seu 

entorno estão restaurantes e lojas. Restante do 

dia livre para passear por suas ruas admirando 

sua estrutura urbana e arquitetura desenvolvidas 

ao longo de mais de dois mil anos de história.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 10º dia – Dom. – VERONA/ VALPOLICELLA/ 

VERONA – Hoje, seguiremos para a região 

demarcada dos vinhos de Valpolicella, chamada 

de o “Jardim de Verona”. Os vales e colinas, junto 

com o trabalho nas vindimas, dominam a bela 

paisagem.  A região é mundialmente conhecida 

pela produção dos saborosos vinhos Valpolicella, 

mas também por sua rica cultura e gastronomia.  

Iremos para a tradicional Villa Trabucchi, no cume 

de uma colina em uma posição que domina todo 

o vale. Esta magnífica propriedade, administrada 

pela família desde 1924, vem produzindo vinho e 

azeite com consciência e respeito a biodiversidade, 

utilizando métodos que contribuem para o 

refinamento de seus vinhos e baixo impacto 

ambiental. Ao final da visita, teremos uma 

degustação acompanhada de antepastos da 

região.

Retorno ao hotel. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

slowveneto.indd   65 10/11/16   19:00



66

Veneza
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        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Alitália e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Roma / Trieste 
2. Veneza/ Roma/ São Paulo

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de grupo. Após este 
prazo poderão ocorrer adicionais em 
função da falta de disponibilidade na 
classe utilizada dos nossos bloqueios. 
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível.

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento 
da viagem. Consulte seu guia 
acompanhante sobre possibilidades de 
passeios opcionais no seu tempo livre.     

Na saída Setembro 08 ficaremos 
hospedados em Arcugnano, na 
Província de Vicenza, em vez de 
Ponzano Vêneto, sem prejuízo em 
nossa programação. Solicite roteiro 
detalhado.

DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.
 
VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e 
Específicas, bem como a relação  
de hotéis previstos nas páginas 92 a 99.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

Souvenirs em Murano

 11º dia – Seg. – VERONA/ CANAL DE 

BRENTA/ VILLA PISANI/ VENEZA – Faremos 

hoje uma rota artística e arquitetônica até 

chegarmos na singular Veneza. Partindo de 

Verona, daremos início a um charmoso passeio 

margeando o Canal de Brenta, admirando ao 

longo do percurso as Villas Venezianas que 

refletem o prestígio político, econômico e 

cultural de uma época, como a Villa Pisani, que 

iremos visitar. A continuação, chegaremos até o 

Tronchetto, onde embarcaremos em um aqua 

taxi e navegando pelo Grande Canal, chegaremos 

ao nosso hotel em Veneza, famosa por sua 

história milenar, canais, museus e monumentos. 

Hospedagem no Hotel Splendid Suisse ou 

similar. Restante do dia livre. Aproveite o convite 

de nosso guia brasileiro acompanhante para uma 

caminhada nos arredores do hotel. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Ter. – VENEZA – A incomparável 

e romântica cidade que flutua na história, 

montada sobre as lagunas que brotam do Mar 

Adriático. Faremos nossa visita caminhando para 

conhecer a Piazza San Marco, “o mais elegante 

salão da Europa” nas palavras de Napoleão; a 

Basílica di San Marco, de arquitetura bizantina e 

que guarda preciosos tesouros da arte; o Palácio 

dos Doges com vista da Ponte dos Suspiros; o 

grandioso cenário do Gran Canale com seus 

majestosos palácios. Tarde livre para desfrutar 

de uma das mais atrativas cidades europeias. 

Não deixe de fazer um passeio de gôndola, 

forma romântica de admirar a cidade. Outra 

atração é a gastronomia, principalmente para 

os amantes dos sabores do mar, onde pratos 

sofisticados são preparados com temperos 

delicados. Aproveite também para experimentar 

o Spritz – bebida popular, feita a base de vinho 

branco. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 13º dia – Qua. – VENEZA/ MURANO/ 

BURANO/ VENEZA – Hoje iremos conhecer as 

belas ilhas de Murano e Burano. Desde 1291, 

Murano vem abrigando os mais experientes 

artesãos na arte de fazer incríveis peças dos belos 

vidros utilizando duas principais técnicas, a de 

vidro soprado e escultura. Em seguida, iremos 

a Burano, que ficou conhecida no século XVI, 

quando as artesãs da ilha começaram a produzir 

belas peças de renda. Ademais de seu bonito 

artesanato, a ilha é linda, possui charmosas 

casinhas coloridas a beira dos canais. Tempo livre e 

logo após, retorno ao hotel em Veneza  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
 

 14º dia – Qui. – VENEZA/ BRASIL  – Manhã 

livre com hospedagem até as 12h para nos 

despedirmos de Veneza. Canais cortados por 

pontes em arco, gôndolas deslizando em silencio 

por suas águas e palácios medievais formam um 

cenário de grande beleza. Veneza impressiona, 

inspira e nos leva a sonhar. No início da tarde, 

traslado ao aeroporto para embarque em voo com 

conexão em Roma e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
 

 15º dia – Sex. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!
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Síntese do Roteiro:
3 noites na aristocrática Parma.

3 noites em Rimini, na Riviera 
Italiana, no Adriático.

4 noites em Siena, no coração 
da Toscana.

4 noites na vibrante Florença, 
berço do Renascimento.

2 noites em Milão, a belíssima 
capital italiana da moda.

Milão

Esta viagEm dEspErta todos os nossos sEntidos. Uma verdadeira pintura, onde os traços e as cores são definidos 
conforme ficamos extasiados diante das belas paisagens, obras de arte impressionantes e monumentos arquitetônicos sem igual. 
descobrindo sabores da rica culinária e nobres vinhos, envoltos em atmosfera inebriante de cidades  encantadoras.

19 dias – 16 noites
Saídas 2017: Maio 10; Junho 07; Julho 05; Agosto 16 e Setembro 06 e 20

ARTES, CORES E SABORES 
Da Toscana e da Emília-Romagna

 1º dia – Qua. – BRASIL/ MILÃO 

Assistência da nossa equipe no aeroporto 

internacional de São Paulo para embarque em 

voo com destino a Milão.

 

 2º dia – Qui. – MILÃO/ PARMA

Chegada a elegante Milão, capital da moda 

italiana. Em curto trajeto, chegaremos a Parma, 

uma das mais prósperas cidades italianas. 

Hospedagem no Grand Hotel de La Ville ou 

similar. Restante do dia livre.

 

 3º dia – Sex.  – PARMA/ LANGHIRANO/ 

PARMA – Parma, sinônimo de arte, finos 

sabores e muita cultura. Iniciaremos nosso 

city tour com o Palazzo della Pilotta, que 

revela elegante arquitetura, com destaque 

para o Teatro Farnese, monumental estrutura 

em estilo barroco inteiramente construído 

em madeira. Caminhando, chegaremos a 

Piazza del Duomo, onde está sua imponente 

catedral, uma verdadeira obra-prima 

arquitetônica da Idade Média. Logo após, 

seguiremos pela Rota do Vinho e do Sol, 

até o vilarejo de Langhirano para uma visita 

ao Museu do Prosciutto e onde teremos um 

almoço tipo degustação, nosso primeiro 

contato com a deliciosa gastronomia da 

região. Retorno a Parma. Restante do dia e 

noite livres. Aproveite para caminhar pela 

cidade e apreciar suas ruas e comércio.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.
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 4º dia – Sáb. – PARMA/ MODENA/ 

MARANELLO/ PARMA – Hoje, vamos explorar 

um pouco mais a Emília-Romagna. Pela manhã, 

seguiremos viagem até a cidade de Modena, 

terra natal de Pavarotti, com um belíssimo centro 

histórico. Em seguida, faremos uma caminhada 

apreciando seus monumentos. Destaque para o 

Duomo, um dos mais grandiosos edifícios no estilo 

românico e a Torre Ghirlandina. Seguiremos até 

Maranello, cidade em que está instalada a fábrica 

da luxuosa Ferrari. Ao chegarmos, almoçaremos 

no Restaurante Cavallino. Em seguida, faremos 

uma visita à Galleria Ferrari, onde está em 

exposição parte da história dessa marca, assim 

como seus carros, inclusive os de Fórmula 1. Logo 

após, retorno a Parma. Fim da tarde e noite livres.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Dom. – PARMA/ BOLOGNA/ 

RIMINI – Saída rumo a Rimini, localizada na 

Costa Adriática. No trajeto, conheceremos 

Bologna e seu maravilhoso complexo de prédios 

e belas ruas com pórticos e palácios medievais. 

Veremos ainda: Piazza Maggiore e Piazza del 

Netuno; Fontana di Netuno e a Piazza Cavour. 

Tempo livre para desfrutar deste conjunto de 

belezas arquitetônicas. Logo após, seguiremos 

para Rimini para hospedagem no Grand Hotel 

Rimini ou similar.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Seg. – RIMINI/ RAVENNA/ RIMINI

A Emilia-Romagna é conhecida pelas obras 

de arte, universidades antigas e modernos 

centros de formação artística e cultural. Hoje, 

vamos explorar um pouco mais desta próspera 

região. Iniciaremos por Rimini, conhecida pela 

simpatia e hospitalidade, mas também pelos 

seus 2000 anos de história. Durante nosso 

city tour apreciaremos obras impressionantes 

como Templo Malatestiano, hoje a catedral 

de Rimini. Veremos ainda, a  Ponte de Tibério, 

Arco d’Augusto, a medieval Piazza Cavour e 

a praça romana dos Três Mártires, o coração 

da cidade. Prosseguiremos para Ravenna, a 

cidade dos mosaicos, oito de seus edifícios 

foram declarados Patrimônio da Humanidade 

pela UNESCO. Logo após a nossa visita, 

retornaremos à Rimini para fim de tarde e 

noite livres. Faça um passeio pela Marina di 

Rimini, uma das melhores e mais modernas do 

Mediterrâneo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

 7º dia – Ter. – RIMINI – Hoje o dia será 

inteiramente livre.  Aproveite para fazer uma 

caminhada à beira-mar. Ou, ainda, desfrute 

de seu tempo livre para descobrir os sabores 

locais, uma das iguarias da cidade, é a piadina 

real, acompanhada do vinho Sangiovese. Caso 

queira preencher seu dia com um passeio 

acompanhado de nosso guia, sugerimos uma 

visita à Urbino, uma das mais importantes 

cidades do renascimento italiano, onde nasceu o 

pintor Rafaello. Situada no topo de uma colina 

na região de Marche, a cidade ainda conserva 

as muralhas que a defenderam de invasores por 

séculos, exibindo palácios e obras medievais.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Qua. – RIMINI/ AREZZO/ SIENA 

Seguiremos para Arezzo, na região da Toscana. 

Situada sobre uma colina, ainda conserva sua 

identidade e aparência medieval. Conheceremos 

a Piazza Grande, cuja arquitetura medieval 

é testemunha de sua rica história. Com um 

conjunto de belos edifícios históricos, Arezzo foi 

cenário para algumas partes do filme “A Vida é 

Bela”, de Roberto Benigni. Prosseguindo viagem, 

chegaremos a Siena. Hospedagem no Grand 

Hotel Continental ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 9º dia – Qui. – SIENA/ SAN GIMIGNANO/ 

SIENA – Siena proporciona encantadores 

refúgios e monumentos arquitetônicos sem 

igual. Nosso tour nos levará as ruelas decoradas 

pelos estandartes do Palio e chegaremos a mais 

bela praça da cidade: a Piazza del Campo. Nela 

estão: o Palazzo Público, construído no séc. XIV, 

a Torre do Sino e a Fonte Gaia. Veremos também 

a catedral, com sua fachada principal em estilo 

românico-gótico. Seguiremos pelas belas estradas 

toscanas até San Gimignano, com suas torres de 

pedras. Caminharemos pela Via San Giovanni 

até a Piazza della Cisterna, marco do centro da 

cidade antiga. Na Piazza del Duomo avistaremos 

o Palazzo del Popolo, o Museu Cívico e o Palazzo 

Vecchio del Podestá. Experimente o sorvete local, 

que foi premiado por várias vezes como o melhor 

da Itália. Ao fim da visita, retorno a Siena.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Sex. – SIENA – Dia inteiramente 

livre nesta interessante e bela cidade. Aproveite 

para admirar suas majestosas muralhas e 

percorrer suas antigas e tortuosas ruas cheias 

de mistérios e de encanto. Para os amantes da 
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Florença

   Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até o 19º 
dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais já incluídos.

Hospedagem em hotéis de categoria 
primeira, primeira superior e luxo 
conforme descrito no programa.

Serviço de maleteiros na chegada e 
saída nos hotéis (1 mala por pessoa).

16 cafés da manhã tipo buffet + 6 
refeições ao longo do roteiro.

Assistência de guia local
especialista em idioma português ou 
espanhol durante as visitas e passeios 
previstos.

Atrações:
• Visita à Langhirano, a terra do    
   Prosciutto di Parma; Maranello, a  
   sede da Ferrari; a medieval Modena;  
   e a gastronômica Bologna, a capital  
   da Emilia-Romagna.
• City tour na histórica e hospitaleira     
   Rimini e visita à Ravenna, antiga  
   capital bizantina na Itália.
• Conheceremos a cidade amuralhada  
   de Lucca, a eterna Pisa, com sua  
   famosa torre inclinada e a medieval  
   Arezzo.
• Visitaremos San Gimignano, a  
   cidade das torres; além do circuito  
   do vinho com Poggio Alle Mura -  
   com degustação no castelo de Banfi,  
   Pienza e Montalcino.
• Visitando Greve in Chianti, na  
   famosa e charmosa região vinícola   
   Chiantigiana.
• Tour completo de Florença, berço do  
   Renascimento.
• A imponente Gênova e a sofisticada  
   Milão.

Ingressos incluídos:
• Parma: Palácio da Pillota, Duomo,  
   Duomo Modena e Museu della  
   Ferrari.
• Rimini: Templo Malatestiano e Casa  
   del Chirurgo.
• Ravenna: Gala Plácida e San Vitale.
• Lucca: Palácio Pfaner.
• Pisa: Batistério e Duomo.
• Siena: Duomo Siena e degustação  
   de vinhos no castelo de Banfi.
• Florença: Galleria Uffizi.
• Chianti: Degustação de vinho no  
   Castello Vicchiomaggio.
• Milão: Duomo e Teatro Alla Scala.
 
Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 94.

arte, a dica é a Pinacoteca Nazionale. Outra 

boa dica é a Igreja de São Domênico, onde 

estão as relíquias de Santa Catarina de Siena. A 

localização privilegiada da cidade proporciona 

ao visitante uma série de lindas vistas da área 

rural vizinha. À noite, a cidade iluminada 

convida para um passeio.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Sáb. – SIENA/ PIENZA/ 

MONTALCINO/ SIENA – Hoje, nosso dia 

será dedicado à rota dos vinhos nobres da 

Toscana. Inicialmente visitaremos Pienza, 

cenário do filme “Romeu e Julieta”. Veremos 

a Pieve di Corsignano, onde o papa Pio II foi 

batizado e o Duomo, com coloridos vitrais. No 

tempo livre, registre a paisagem que se tem 

dos terraços e experimente o melhor queijo 

de cabra de toda a Toscana, o Pecorino. Na 

sequência, faremos um tour por Montalcino, 

terra do vinho Brunello, onde veremos a 

Piazza del Popolo, com o Palazzo Del Priori 

e sua fortaleza do séc. XIV, transformada 

em enoteca. Logo após, seguiremos rumo 

a Poggio Alle Mura e arredores para uma 

degustação de vinhos e almoço. Após, 

regresso a Siena.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 12º dia – Dom. – SIENA/ FLORENÇA 

Deixaremos Siena e seguiremos rumo a 

Florença, centro da Renascença italiana e uma 

das mais belas cidades. Chegada e city tour 

onde veremos: Igreja de Santa Croce, em estilo 

gótico; a Piazza Del Duomo; a Catedral de 

Santa Maria del Fiore, com sua fachada em 

mármores coloridos; a torre do Campanário de 

Giotto e o Batistério que completa o entorno da 

praça. Destaque para “A Porta do Paraíso”, um 

belíssimo trabalho em bronze. Outro cartão-

postal é a Ponte Vecchio, a mais antiga ponte 

sobre o rio Arno. Na praça da cidade, ainda 

temos o Palazzo Vecchio, prefeitura no estilo 

medieval, e a Loggia dei Lanzi. Encerraremos 

nosso passeio com uma visita à Galleria Uffizi, 

onde um tour guiado nos levará as obras mais 

importantes deste museu. Hospedagem no 

Hotel Cerretani ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Seg. – FLORENÇA/ GREVE IN 

CHIANTI/ FLORENÇA – Dando sequência à 

nossa viagem pela Toscana, seguiremos para a 

pequenina Greve in Chianti. Tempo livre na praça 

Matteotti, a principal da cidade. Hoje, a cidade 

é conhecida mais do que tudo pelos excelentes 

vinhos Chianti Clássico, que ganharam fama 
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Pisa
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        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: LATAM, Alitália e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Milão
2. Milão/ São Paulo
 
GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de grupo. 
Após este prazo, poderão ocorrer 
adicionais em função da falta de 
disponibilidade na classe utilizada dos 
nossos bloqueios. Solicite sua reserva 
com a maior antecedência possível.

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento 
da viagem. Consulte seu guia 
acompanhante sobre possibilidades de 
passeios opcionais no seu tempo livre.

Na saída Julho 05, voaremos com a 
Cia. Aérea Alitalia, com conexão em 
Roma, na ida para Milão e retorno ao 
Brasil. Solicite roteiro detalhado.

DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.
 
VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e 
Específicas, bem como a relação  
de hotéis previstos nas páginas 92 a 99.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

Florença

mundial. Continuando nosso passeio pela rota do 

Chianti, iremos ao Castelo Vicchiomaggio, onde 

um almoço e uma degustação estarão à nossa 

espera.  Logo após, retorno para Florença.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 14º dia – Ter. – FLORENÇA/ PISA/ LUCCA/ 

FLORENÇA – Saída para Pisa, que foi uma das 

mais poderosas cidades medievais italianas. 

Durante nosso passeio, apreciaremos obras 

impressionantes como o Duomo, o Batistério, e 

ainda a conhecida Torre de Pisa. Conheceremos 

Lucca, cidade monumental ainda rodeada pelas 

imponentes muralhas que protegem tesouros 

maravilhosos.  As suas ruelas passam por escuras 

construções medievais, abrindo-se de repente 

para revelar igrejas e praças, como a ampla 

Piazza del Anfiteatro, que segue o desenho do 

velho anfiteatro romano. O monumental centro 

histórico permaneceu intacto e ainda reflete seu 

plano urbanístico original. Ao fim do passeio, 

retornaremos para Florença.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 15º dia – Qua. – FLORENÇA – Dia 

inteiramente livre nesta cidade, lar de grandes 

nomes, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, 

Botticelli, Giotto, Galileu e Maquiavel. Ainda 

há muito que ver e fazer, Florença tem fontes 

inesgotáveis. Caminhar pelo emaranhado de 

ruas do centro histórico é a melhor opção, não 

deixe de visitar o mercado e apreciar as iguarias 

locais. Programamos este dia livre para você 

desfrutar de Florença, mas caso prefira fazer 

alguma visita, consulte a lista de opcionais.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Qui. – FLORENÇA/ GÊNOVA/ 

MILÃO – Pela manhã, seguiremos viagem rumo 

a Milão. Iremos pela via costeira até chegarmos 

a Gênova, importante cidade portuária, cheia 

de encantos. Terra natal do famoso navegador 

e explorador Cristóvão Colombo. Em nosso city 

tour, entre outros monumentos, veremos seus 

palácios, pinturas e esculturas espalhados por 

esta incrível e singular cidade, formando um 

conjunto de atrações que fica entre os melhores 

da Itália. O Palácio Reale, antiga residência dos 

reis da família Savóia, a antiga Universidade e 

a catedral gótica. Após almoço em tradicional 

restaurante local, prosseguiremos para Milão. 

Chegada e hospedagem no Hotel Grand 

Visconti Palace ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDO.

 

 17º dia – Sex. – MILÃO – Esta bela cidade 

fundada pelos romanos em 220 a.C. é a capital 

da rica região da Lombardia. Em nosso city tour 

veremos o Duomo, a maior e mais bela catedral 

gótica do mundo e o Teatro Alla Scala, templo da 

música erudita. Restante do dia livre para desfrutar 

desta incrível cidade, que também é a capital da 

moda, dos negócios e das finanças. Milão possui 

pontos de interesse que refletem sua rica história. 

Em seu tempo livre, uma boa dica é caminhar até 

a  Galeria Vittorio Emmanuele, uma sofisticada 

rua coberta com pisos de mármore, vitrais e as 

melhores lojas, restaurantes e cafés da cidade. Ou 

ainda, se deliciar com a farta cozinha milanesa. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 18º dia – Sáb. – MILÃO/ BRASIL – Manhã 

livre. Aproveite para retornar algum lugar de seu 

interesse, últimas compras, pois no final da tarde, 

teremos traslado ao aeroporto para embarque de 

regresso ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

 19º dia – Dom. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo. 

Até a próxima viagem!
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Síntese do Roteiro:
3 noites em Vietre Sul Mare, 
uma das mais belas cidades da 
Costa Amalfitana.

3 noites em Alberobello,  
o coração do Vale D’Itria.

4 noites em Lecce, a capital  
do barroco da região do Salento.

3 noites na eterna Roma, que 
sempre encanta os seus visitantes.

Salento

Esta viagEm pErmitE dEscobrir uma das rEgiõEs mais fascinantEs da itália, a região dos trulli 
monumentais, das grutas subterrâneas, dos castelos medievais e das delicadas praias douradas; vilarejos repletos de segredos e tesouros 
artísticos, históricos e arquitetônicos, e ainda, a cidade eterna e majestosa sobre sete colinas. Enfim, a rotina diária será de apenas 
deslumbramento e encantamento.

16 dias – 13 noites
Saídas 2017: Maio 27; Junho 10; Agosto 19 e Setembro 09 e 30

COSTA AMALFITANA E PUGLIA
A Itália entre Três Mares

 1º dia – Sáb. – SÃO PAULO/ ROMA 

Comparecimento ao Aeroporto Internacional 

de São Paulo para assistência da nossa equipe 

e embarque em voo com conexão em Roma e  

destino a Nápoles.

 

 2º dia – Dom. – ROMA/ NÁPOLES/ 

VIETRE SUL MARE – Chegada a Roma e, após 

os tramites alfandegários, conexão imediata 

com destino a Nápoles. Após chegada, 

embarque em ônibus para um curto trecho 

rodoviário até Vietre Sul Mare (Raito), um 

pequeno vilarejo da Costa Amalfitana que se 

debruça sobre o Mar Tirreno. Hospedagem no 

Hotel Lloyd`s Baia ou similar. Restante do dia 

livre para você já ir se deixando seduzir pela 

beleza da vista e relaxar.

 3º dia – Seg. – VIETRE SUL MARE/ 

SALERNO/ COSTA AMALFITANA/ AMALFI/ 

VIETRE SUL MARE – Após o café da manhã 

seguiremos até Salerno, a porta de entrada da 

Costa Amalfitana. Em nosso tour passaremos 

pela bela via costeira com jardins e edificações 

de época. Seguiremos ao centro histórico onde 

numa caminhada, apreciaremos o Duomo 

cercado por ruelas repletas de lojas, bares e 

restaurantes. Na sequência, embarcaremos 

para um passeio de barco. Deste ângulo, 

apreciaremos a beleza das pequenas cidades 

debruçadas sobre penhascos. Passaremos 

por Maiori, Minori, Amalfi até chegarmos a 

Grotta dello Smeraldo. “Este passeio poderá 

ser realizado por terra caso as condições de 

navegação não estejam favoráveis”. Parada para 

almoço e partiremos por terra até Amalfi, uma 
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das principais Repúblicas Marítimas entre os 

séculos X e XIII. Conheceremos o Duomo, uma 

catedral de estilo bizantino, majestosa no alto 

de uma escadaria. Tempo para fotos e retorno 

ao hotel para fim de tarde e noite livres.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 4º dia – Ter. – VIETRE SUL MARE – Hoje 

o dia será livre. Você pode acordar um pouco 

mais tarde, tomar seu café da manhã com 

tranquilidade, desfrutar das comodidades 

do hotel, tomar um banho de sol ou quem 

sabe seguir até o pequeno centro de Vietri 

Sul Mare e Raito para uma caminhada. Caso 

deseje completar seu dia com um passeio 

com assistência, verifique a lista de passeios 

opcionais e fale com seu guia brasileiro 

acompanhante.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 5º dia – Qua. – VIETRE SUL MARE/ TRANI/ 

POLIGNANO A MARE/ ALBEROBELLO 

Pela manhã seguiremos viagem em direção a 

Puglia, uma região de belas cidades, rica histó-

ria, belas paisagens, praias e excelente culinária. 

Visitaremos Trani, uma cidadezinha luminosa 

a beira mar que contagia pela beleza de seu 

porto e conjunto arquitetônico. Durante nossa 

caminhada avistaremos o Castelo Svevo banha-

do pelas águas do Adriático e a catedral de San 

Nicola Pellegrino com a torre do campanário. 

Seguindo em direção ao porto, passaremos 

pelo Palazzo Caccetta e a Capela Ognissanti. 

Tempo livre para almoço e fotos e seguiremos 

viagem até Polignano a Mare, cidade natal de 

Domenico Modugno, criador da famosa canção 

“Volare”. Uma caminhada pelo centro histórico 

nos revelará belos terraços que se abrem para 

o mar e monumentos como a igreja matriz e 

a Igreja de Santo Stefano. Seguiremos viagem 

em direção aos arredores de Alberobello para 

hospedagem no Hotel La Chiusa de Chietre 

ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 6º dia – Qui. – ALBEROBELLO/ 

LOCOROTONDO/ ALBEROBELLO – O dia 

será dedicado ás cidades brancas do Vale 

D’Itria. Iniciaremos por Alberobello, a cidade 

dos “Trullos”. São mais de 1.500 construções 

cilíndricas com tetos cônicos de pedras 

sobrepostas. Faremos uma caminhada pelas 

ruas dos bairros de Monti e Aia Piccola, 

visitaremos o Museu de Alberobello e a Igreja 

Trullo de Santo Antonio. Depois de um tempo 

livre, seguiremos até Locorotondo. No alto de 

uma colina cercada por olivais, a cidade é um 

grande labirinto de ruelas de pedras e casas 

brancas com charmosos jardins. Veremos a 

Igreja Madonna Della Greca e a Igreja de São 

Jorge. O almoço será servido em um restaurante 

local. Tempo livre para desvendar e registrar um 

pouco mais desta bela cidade e retorno ao hotel 

para fim de tarde e noite livres.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Sex. – ALBEROBELLO/ MATERA/ 

ALBEROBELLO – Pela manhã seguiremos até 

a região da Basilicata para visitar Matera, a 

Capadócia Italiana. Construída a beira de um 

desfiladeiro, a cidade é dividida entre bairro 

alto, mais agitado e barroco e o bairro baixo, 

onde estão centenas de edificações escavadas 

nas rochas, refúgio para monges bizantinos 

no passado. De tão singular, foi escolhida 

para gravação do filme “A Paixão de Cristo”, 

dirigido por Mel Gibson. Do mirante teremos 

uma vista panorâmica impressionante. 

Alberobello

slowpuglia.indd   76 10/11/16   18:12



77

   Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até  
o 16º dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e outros trechos 
domésticos incluídos.

Hospedagem em hotéis de primeira 
categoria e primeira superior conforme 
descrito no programa.

Serviço de maleteiros na chegada e 
saída nos hotéis (1 mala por pessoa).

13 cafés da manhã tipo buffet + 6 
refeições ao longo do roteiro.

Assistência de guia local
especialista em idioma português ou 
espanhol durante as visitas e passeios 
previstos.

Atrações:
• O melhor da Costa Amalfitana  
   incluindo visita a Salerno e Amalfi e  
   ainda um espetacular passeio de  
   barco com visita à encantadora  
   Grotta dello Smeraldo.
• A região da Puglia em detalhe com  
   seus campos repletos de olivais e  
   vinhedos, cidades históricas e praias  
   paradisíacas.
• No Vale D’Itria, visita as belas  
   cidades brancas como Alberobello,  
   Locorotondo e Ostuni.
• Destaque para as cidades litorâneas  
   como a bela Trani e Polignano  
   a Mare debruçada sobre o Mar  
   Adriático.
• Na Basilicata, visita a  
   cinematográfica Matera, a  
   Capadócia Italiana.
• E na região do Salento, destaque  
   para Lecce e a Costa Salentina,  
   também conhecida como as  
   Maldivas italiana.
• Visita a Otranto conhecida como a  
   Porta do Oriente é o principal porto  
   da região.
• Gran-finale na eterna Roma.
 
Ingressos incluídos:
• Grotta dello Smeraldo e Catedral de  
   Amalfi.
• Passeio de Barco na Costa  
   Amalfitana.
• Museu de Alberobello.
• Igreja e Casa Rupestre em Matera.
• Museu Arqueológico e Catedral em   
   Ostuni.
• Santa Crocce e Catedral de Lecce.
• Catedral de Otranto.
• Passeio de Barco na Costa Salentina.
• Galeria Borghese em Roma.

Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 94.

Nossa caminhada nos levará ao bairro baixo 

onde conheceremos uma igreja e uma casa 

escavada na rocha. Na Piazza San Pietro 

Caveoso está a Igreja de São Pedro e São 

Paulo debruçada sobre um penhasco.  Após 

tempo livre para almoço, seguiremos até o 

bairro alto na Piazza Vittorio Veneto onde tem 

início a rua de pedestres, igrejas barrocas, a 

cisterna romana e o mirante. Ao fim da visita 

retorno ao hotel para noite livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Sáb. – ALBEROBELLO/ OSTUNI/ 

LECCE – Nossos próximos dias serão dedicados 

ao Salento, região sul da Puglia, mais 

precisamente o salto da bota. No caminho, 

conheceremos Ostuni, a mais bela das “Cidades 

Brancas”. Na Piazza Della Libertá, estão a 

coluna de Santo Oronzo, a igreja de São 

Francisco de Assis e o prédio da prefeitura. 

Subindo a Via Cattedrale, alcançaremos as 

antigas muralhas e a Igreja de San Vito, acesso 

ao Museu Arqueológico que visitaremos. 

Nele está o esqueleto de uma mulher grávida 

com 25.000 anos de idade. Veremos ainda a 

Catedral de linhas sinuosas e o Arco Scoppa.  

Tempo livre para desfrutar de suas charmosas 

ruazinhas e típico comércio. Logo após, 

seguiremos até Lecce para hospedagem no 

Hotel Risorgimento ou similar. Noite livre, 

aproveite o convite de nosso guia e saia para 

descobrir um pouco desta bela cidade.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Dom. – LECCE/ OTRANTO/ LECCE

Iniciaremos o dia com um tour a pé em Lecce 

que nos levará até a Piazza di Sant’Oronzo que 

abriga atrações como: a Coluna que sustenta 

a escultura do santo que dá nome a praça; a 

Capela de São Marcos e parte de um anfiteatro 

romano. Próximo, está à imponente Basílica 

de Santa Crocce com sua fachada repleta de 

esculturas e ao lado, o Palácio do Governo. Na 

Piazza Del Duomo estão a Catedral, a Torre do 

Sino, o Palácio Episcopal e o Museu de Arte 

Sacra. Nosso ônibus estará à espera do grupo 

na Porta Napoli, para nos levar até Otranto. Já 

na chegada, destaca-se o Castelo Aragonese, 

área onde teremos tempo livre para almoço. 

Caminharemos até a catedral que em seu 

interior um piso em mosaico tem como tema 

a árvore da vida. Numa das capelas estão os 

Alberobello
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Lecce 

ossos dos Mártires de Otranto, assassinados por 

se recusaram a negar o cristianismo quando 

da invasão otomana. Tempo livre para fotos e 

retorno ao hotel para noite livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 10º dia – Seg. – LECCE/ LEUCA/ COSTA 

SALENTINA/ LECCE – O dia será para explorar 

a bela Costa Salentina. Nossa primeira parada 

será em Leuca, o ponto mais meridional 

do salto da bota onde se encontram o Mar 

Jônico e o Adriático. Faremos um passeio 

de barco em que poderemos observar à 

costa com recantos espetaculares e dezenas 

de grutas esculpidas pelo mar. Logo após, 

seguiremos até o mirante onde está a Basílica 

Santuário de Santa Maria de Finibus Terrae, 

dos terraços, se pode apreciar toda cidade. 

Seguiremos pela via litorânea onde faremos 

uma parada para almoço. Neste percurso, 

apreciaremos um litoral rochoso banhado 

por um mar de águas límpidas e de um 

impressionante tom de azul. Passaremos por 

Ciolo, Marina di Andrano, Castro, a região 

da Grotta Zinzulusa e Santa Cesarea Terme. 

Ao longo deste percurso faremos paradas 

estratégicas para registrar tamanha beleza. 

Retorno ao hotel para fim de tarde e noite 

livres. Uma caminhada noturna para apreciar 

a cidade iluminada e um bom restaurante 

para jantar é a dica.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Ter. – LECCE – O dia será 

inteiramente livre e você poderá fazer do seu 

dia o que achar mais adequado. Despertar 

tranquilamente, caminhar sem compromisso 

pela cidade, observar o comércio local, visitar 

um museu ou até mesmo rever alguns dos 

monumentos já visitados. Caso você decida 

preencher seu dia com um passeio opcional, 

consulte a lista de passeios e fale com seu guia.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 12º dia – Qua. – LECCE/ BRINDISI/ ROMA

Pela manhã, traslado de curta distância até 

Brindisi para embarque em voo com destino a 

Roma. Chegada e encontro com nossa equipe 

local para traslado ao Hotel Gran Palace ou 

similar. Fim de tarde e noite livres. Aproveite o 

convite de seu guia e saia para uma caminhada 

de reconhecimento. Mesmo que já conheça 

Roma, aproveite cada minuto, esta cidade sem-

pre nos reserva gratas surpresas.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Qui. – ROMA – Hoje será um dia 

inteiro para conhecer Roma. Iniciaremos nosso 

tour pela Roma Imperial onde avistaremos o 

famoso Coliseu e o Arco de Tito, para logo 

em seguida chegarmos ao Teatro de Marcello 

de onde partiremos para uma caminhada 

até a Piazza Del Campidoglio, cercada por 

palácios, fontes e de onde se tem a mais bela 

vista do Fórum Romano e seus monumentos. 

Tempo para fotos e seguiremos de volta ao 
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        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Alitália e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Roma
2. Roma/ Nápoles
3. Brindisi/ Roma
4. Roma/ São Paulo
A franquia de bagagem entre cidades 
europeias é de 1 peça de 20kg  
por passageiro.

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de grupo. Após este 
prazo poderão ocorrer adicionais em 
função da falta de disponibilidade na 
classe utilizada dos nossos bloqueios. 
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível.

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento 
da viagem. Consulte seu guia 
acompanhante sobre possibilidades de 
passeios opcionais no seu tempo livre.
 
DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.
 
VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e 
Específicas, bem como a relação  
de hotéis previstos nas páginas 92 a 99.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

Roma

ônibus para então visitar a Villa Borghese 

com seus belos jardins e uma galeria que 

abriga pinturas e esculturas de autores 

italianos renomados. Numa panorâmica 

margeando o rio Tibre, passaremos pelo 

Castelo de Sant’Ângelo e chegaremos ao 

centro histórico. Na Piazza Navona estão: 

Fontana dei Quattro Fiume, a Fontana Del 

Moro, a Fontana Del Nettuno e ainda a igreja 

de Sant’Agnese e o Palácio Pamphili. Veremos 

ainda a bela  Piazza Della Rotonda com o 

Pantheon. Retorno ao hotel para noite livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 14º dia – Sex. – ROMA – Dia inteiramente 

livre para passeios complementares. Você 

pode escolher a Roma que mais lhe atrai 

ou até mesmo, aquela que você ainda não 

teve oportunidade de conhecer. A região do 

Vaticano é sempre uma boa opção com a 

Basílica de São Pedro e a Capela Cistina, uma 

caminhada ao longo do rio Tibre também 

pode revelar lugares encantadores. Para quem 

prefere seguir as compras a Via Condotti e a 

Via Veneto oferecem grandes oportunidades. 

Você tem ainda museus, galerias de arte 

e muitas outras opções. Como sempre, se 

preferir, a lista de opcionais sempre tem uma 

boa opção.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Sáb – ROMA/ BRASIL – Manhã 

livre para nos despedirmos de Roma. Veja se 

faltou algo a fazer ou comprar e aproveite 

esta manhã. Nossos apartamentos estarão 

disponíveis até às 12h00. No fim da tarde, 

traslado ao aeroporto para embarque com 

destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Dom. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!
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Síntese do Roteiro:
4 noites na fascinante 
República de Malta, com seus 
espetaculares castelos, fortes e 
muralhas.

3 noites em Roma, a 
incomparável “Cidade Eterna”.

4 noites em Porto Cervo, na 
badalada Costa Esmeralda, um 
dos mais sofisticados balneários 
da Europa.

3 noites em Ischia, a bela e 
charmosa “Ilha Verde”.

Roma

Viagem que desVenda os mistérios de três belas ilhas banhadas pelo mediterrâneo, repletas de riquezas 
arquitetônicas e históricas milenares. roma, a “Cidade eterna”, de beleza incomparável e suas incontáveis atrações, que há mais de 
2000 anos vem fascinando a todos os seus visitantes.

14 dias – 11 noites
Saídas 2017: Maio 27; Agosto 12* e Setembro 02
                                                                                                                    *Vide informações importantes

MALTA, SARDENHA E ISCHIA
As Preciosas e Históricas Ilhas do Mediterrâneo

 1º dia – Sáb. – BRASIL/ MALTA    

Assistência da nossa equipe aos passageiros 

no aeroporto internacional de São Paulo, para 

embarque com conexão em Roma e destino 

a Malta.  

  

 2º dia – Dom. – MALTA – Chegada à 

República de Malta, pequeno arquipélago, 

que possui milênios de história e já foi 

ocupado por diversos povos. Recepção no 

aeroporto e traslado para hospedagem no 

The Palace Hotel ou similar. Restante do 

dia para descanso. No final da tarde, aceite 

o convite de nosso guia acompanhante para 

fazer uma caminhada e já se ambientar com 

este incrível lugar.

 3º dia – Seg. –  VALLETTA/ TRÊS CIDADES/ 

VALLETTA – Saída para visitar Valletta, atual 

capital do arquipélago, fundada em 1530. No 

nosso tour, conheceremos os Jardins Barrakka 

e veremos a Co-Catedral de São João Baptista, 

com suas tapeçarias e quadros pintados por 

Caravaggio. Caminharemos por suas históricas 

ruelas e passaremos pelo Palácio do Grande 

Mestre, sede da lendária Ordem dos Cavaleiros 

de São João, que governaram a ilha até 1798. 

Continuaremos nossa visita assistindo ao belo 

espetáculo audiovisual "Malta Experience", 

que mostra os mais de 5.000 anos de história 

desse pequeno país. Na sequência, seguiremos 

para uma visita as Três Cidades, como são 

chamadas. Vittoriosa, Senglea e Cospicua, que 
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La Maddalena

se reuniram dentro de um dos maiores projetos 

de arquitetura militar feitos pelos Cavaleiros Da 

Ordem de São João - Cottonera Lines, uma única 

muralha circundando essas cidades, tendo sido 

Vittoriosa a primeira capital dos Cavaleiros quando 

esses chegaram à ilha em 1530. As cidades 

são belíssimas e cheias de história. Veremos 

suas principais atrações, com destaque para o 

Palácio do Inquisidor, construído em 1530, o qual 

visitaremos. Após a visita, retorno ao nosso hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 4º dia – Ter. – VALLETTA/ RABAT/ MDINA/ 

VALLETTA – Hoje, seguiremos em direção 

a Rabat e Mdina. Chegaremos em Rabat, 

localizada do lado de fora das fortificações de 

Mdina, visitaremos a Casa Romana, ricamente 

decorada com belos mosaicos. Em seguida, 

visitaremos Mdina, conhecida como “a cidade 

silenciosa”, antiga capital de Malta e localizada 

no centro da ilha. Caminhando por suas ruas 

estreitas, chegaremos à Catedral de São Paulo, o 

monumento mais precioso da arquitetura barroca 

maltesa, e posteriormente conheceremos sua 

fortificação, com uma bela vista da ilha.  Após 

almoço em restaurante local, tempo livre para 

desfrutar desta encantadora vila. Em seguida, 

retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 

 5º dia – Qua. – VALLETTA – Dia livre à 

disposição. Sugerimos opcionalmente fazer uma 

excursão para conhecer Gozo, uma das ilhas mais 

famosas do arquipélago. Após uma curta travessia 

em barco, chegamos a esta verdejante ilha. 

Visitaremos as ruínas arqueológicas do templo 

neolítico de Ggantija, a antiguíssima Cidadela e 

em Dwejra Bay, veremos a interessante formação 

rochosa esculpida pela ação da natureza, chamada 

de “Blue Window”, pois lembra uma janela azul 

com vista para o Mediterrâneo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Qui. – VALLETTA/ ROMA – Em 

horário apropriado, traslado ao aeroporto 

para embarque com destino a encantadora 

Roma, cidade que há mais de 2000 anos vem 

fascinando a todos os seus visitantes. Chegada, 

recepção e traslado ao Grand Hotel Palace ou 

similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º dia – Sex. – ROMA – Hoje será um dia 

inteiro para conhecer Roma. Iniciaremos nosso 

tour pela Roma Imperial onde avistaremos o 

famoso Coliseu e o Arco de Tito, para logo 

em seguida chegarmos ao Teatro de Marcello 

de onde partiremos para uma caminhada 

até a Piazza Del Campidoglio, cercada por 

palácios e fontes de onde se tem a mais bela 

vista do Fórum Romano e seus espetaculares 

monumentos. Tempo para fotos e seguiremos 

de volta ao ônibus para então visitar a Villa 

Borghese com seus belos jardins e uma galeria 

que abriga pinturas e esculturas de autores 

italianos renomados. Numa panorâmica 

margeando o rio Tibre, passaremos pelo 

Castelo de Sant'Angelo e chegaremos ao 

centro histórico. Na Piazza Navona estão a 
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   Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até o 17º 
dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e outros trechos 
no exterior já incluídos.

Hospedagem em hotéis de categoria 
primeira superior e luxo moderado 
conforme descrito no programa.

Serviço de maleteiros na chegada e 
saída nos hotéis (1 mala por pessoa).

14 cafés da manhã tipo buffet + 6 
refeições ao longo do roteiro.

Assistência de guia local especialista 
em idioma português ou espanhol 
durante as visitas.

Atrações:
• Conheceremos Malta, pequeno  
   país, mas com uma história milenar,  
   visitando as famosas Três Cidades  
   (Cospicua, Vittoriosa e Senglea),  
   além de Valletta, Mdina e Rabat.
• Roma, a “Cidade Eterna”, e  
   o esplendor de seus magníficos  
   monumentos, praças, fontes e  
   incontáveis atrações. 
• A esplêndida Costa Esmeralda da  
   Sardenha, com a sofisticação de  
   Porto Cervo e seu bucólico interior,  
   experimentando a peculiar e  
   saborosa culinária Sarda.
• Agradável passeio de barco ao  
   Arquipélago de Maddalena, para  
   desfrutar de toda a beleza do mar  
   azul Mediterrâneo.
• A Ilha de Ischia, também chamada  
   de Ilha Verde com todos seus  
   encantos naturais e históricos e  
   arquitetônicos. 

Ingressos incluídos:
• Malta: Catedral; Malta Experience;  
   Palácio do Inquisidor.
• Roma: Galleria Borghese.
• Porto Cervo: Passeio de barco;  
   Museu Garilbaldi.
• Ischia: Museu Arqueológico; Castelo  
   Aragonês; passeio de barco.

Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 94.

La Maddalena

Fontana dei Quattro Fiume, a Fontana Del 

Moro, a Fontana Del Nettuno, a igreja de 

Sant'Agnese e o Palácio Pamphili. Veremos 

ainda a bela Piazza Della Rotonda com o 

Pantheon.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Sáb. – ROMA – Dia inteiramente 

livre para nos deslumbrarmos com Roma. 

Você pode escolher a Roma que mais 

lhe atrai ou até mesmo, aquela que você 

ainda não teve oportunidade de conhecer. 

Nós sugerimos um tour opcional a Villa 

D'Este, o famoso palácio em Tivoli, listado 

como patrimônio da humanidade por sua 

beleza arquitetônica e sua impressionante 

concentração de fontes, ninfas, grutas, 

jogos de água e música. À noite, sugerimos 

opcionalmente jantar típico em tradicional 

restaurante para saborear a deliciosa culinária 

romana, acompanhado de belas canções 

festivas.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 9º dia – Dom. – ROMA/ PORTO CERVO  

Em horário apropriado, saída rumo ao 

aeroporto para embarque com destino 

à Olbia. Chegada e traslado ao Hotel 

Colonna Resort ou similar, na badalada 

Costa Esmeralda, no norte da Sardenha, um 

dos destinos turísticos mais prestigiados do 

mundo. Restante do dia livre. Aproveite para 

relaxar na piscina contemplando o lindo mar 

azul.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 10º dia – Seg. – PORTO CERVO/ COSTA 

ESMERALDA/ PORTO CERVO – Hoje, 

seguiremos para um tour panorâmico 

pela bela Costa Esmeralda contemplando 

um mar de águas cristalinas, cercado por 

uma natureza abundante. Porto Cervo e 

os arredores concentram a maior parte 

do turismo de luxo. Destino predileto do 

jet set internacional. A cidade é muito 

jovem, todavia, a ilha da Sardenha guarda 

verdadeiras joias da história local. Seguiremos 
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Ischia

em direção à zona arqueológica para visita 

aos Nuragues, torres defensivas em forma 

de tronco cônico construídas com grandes 

blocos de pedra que datam da Idade do 

Bronze. A culinária Sarda é muito peculiar e 

saborosa, e uma vez na ilha, esta atividade 

se torna obrigatória. Iremos até uma fazenda 

onde teremos em um almoço a oportunidade 

de degustar alguns dos pratos típicos mais 

apreciados. Finalizando o almoço, retorno ao 

hotel. Restante do dia e noite livres. Aproveite 

para desfrutar deste lugar que respira 

elegância e requinte com lojas de grife, 

excelentes restaurantes e belas paisagens.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Ter. – PORTO CERVO/ ILHAS 

MADDALENA/ PORTO CERVO – Sairemos em 

direção ao porto de Palau para fazermos um 

passeio de barco ao Arquipélago de Maddalena, 

ao largo da Costa Esmeralda, com seus cenários 

inesquecíveis. Durante o cruzeiro, avistaremos a 

ilha de Budeli, as Ilhas Spargi e ainda teremos 

a oportunidade de usufruir de banho de mar. 

Em seguida, conheceremos La Maddalena, 

pitoresco vilarejo fundado no séc. XVIII. Logo 

após, cruzaremos uma ponte em direção à 

ilha Caprera, com sua grande reserva natural, 

e a casa do herói da unificação italiana e da 

revolução Farroupilha, Giuseppe Garibaldi. 

Após, retornaremos a Porto Cervo.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO A BORDO INCLUÍDOS.

12º dia – Qua. – PORTO CERVO – O dia de 

hoje é totalmente livre para aproveitarmos mais 

deste sofisticado balneário. Opcionalmente, 

caso as condições climáticas permitam, 

sugerimos uma visita à charmosa Bonifácio, 

situada numa península de penhascos na ilha 

de Córsega, um deslumbrante paraíso de ruelas 

medievais se mesclando às luxuriantes paisagens 

de praia do mediterrâneo. Logo após, retorno 

ao hotel. Na nossa última noite em Porto Cervo, 

aproveite para fazer uma "passeggiata" neste 

animado povoado.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Qui. –  PORTO CERVO/ ISCHIA

Hoje seguiremos para a singular Ilha de 
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Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Alitalia e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Roma/ Malta
2. Nápoles/ Roma/ São Paulo
Emissões no exterior:
1. Malta/ Roma
2. Roma/ Olbia
3. Olbia/ Nápoles
A franquia de bagagem para os 
bilhetes emitidos no exterior é de 1 
peça de 20kg por passageiro.

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de grupo. Após este 
prazo, poderão ocorrer adicionais em 
função da falta de disponibilidade na 
classe utilizada dos nossos bloqueios. 
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível.

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento 
da viagem. Consulte seu guia 
acompanhante sobre possibilidades de 
passeios opcionais no seu tempo livre.

Na saída Agosto 12, devido ao 
feriado nacional em Malta, a visita a 
Mdina e Rabat se dará no 5º dia, sem 
prejuízo em nosso programa. Solicite 
roteiro detalhado. 
DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração. 
VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e 
Específicas, bem como a relação  
de hotéis previstos nas páginas 92 a 99.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

Ischia. Em horário apropriado, traslado para 

o aeroporto e embarque em voo com destino 

a Nápoles. Chegada, recepção e traslado ao 

porto para embarcar em um ferry e em curto 

trajeto chegar a Ilha de Ischia para hospedagem 

no Hotel Grand Punta Molino Therme 

ou similar.  Bem-vindos a Ilha Verde, assim é 

chamada essa encantadora ilha, situada no 

Golfo de Nápoles.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Sex. – ISCHIA – Um verdadeiro 

paraíso de origem vulcânica que concentra 

nascentes termais com propriedades terapêuticas. 

Além dos tratamentos de beleza e saúde, oferece 

também belíssimas paisagens e marcantes lugares 

históricos. Pela manhã, seguiremos ao longo 

da bela estrada cênica que nos levará até Lacco 

Ameno. Visitaremos o Museu Arqueológico, cujo 

acervo mantém as ricas descobertas arqueológicas 

como os vestígios de Pithecusa e a Basílica de 

Santa Restituta, uma pequena joia do século 

VIII a.C. Tempo livre para aproveitar deste belo 

vilarejo. Após, seguiremos para um dos mais belos 

pontos turísticos de Ischia, o vilarejo de Forio, 

onde veremos a Igreja do Socorro, localizada em 

um pequeno monte, um verdadeiro cartão postal 

de onde se vê o belo mar. Restante do dia livre. 

Aproveite para relaxar desfrutando do centro de 

bem-estar e beleza do hotel, que também conta 

com área própria de praia privativa.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

  

 15º dia – Sáb. – ISCHIA –  Nosso dia hoje 

inicia visitando um dos símbolos da ilha, o 

impressionante Castelo Aragonês. Construído 

em 474 a.C e com 740mil m² e situado no 

alto de uma rocha de 80 metros de altura. O 

acesso é feito através de um elevador escavado 

na rocha, e a visão que temos ao chegar no 

topo, é linda. Em seguida, faremos um passeio 

de barco ao redor de sua costa que apresenta 

uma natureza exuberante com interessantes 

formações rochosas e belas praias. Devido 

a sua origem vulcânica, possui uma enorme 

quantidade de estufas naturais que exalam 

vapores que chegam a 200°C. Chegaremos 

na fascinante Sant’Ângelo, antiga aldeia de 

pescadores que ainda mantém sua arquitetura 

típica. Esse pequeno vilarejo se tornou um 

dos lugares mais badalados da ilha, muito 

procurado por sua intensa vida noturna. Tempo 

livre para aproveitar de seu típico comércio e 

dos agradáveis bares e restaurantes espalhados 

por suas charmosas ruazinhas. Após, retorno ao 

hotel em ônibus e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Dom. – ISCHIA/ NÁPOLES/ 

BRASIL – Pela manhã, traslado ao porto 

e partida em ferry até Nápoles. Chegada, 

recepção e traslado ao aeroporto para 

embarque em voo com conexão em Roma  

e regresso ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Seg. – BRASIL – Chegada pela 

manhã ao Aeroporto Internacional  

de São Paulo.

Até uma próxima viagem!

Aragonese
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Síntese do Roteiro:
3 noites na fascinante Creta, 
berço da civilização minoica.

3 noites em Santorini, a 
paradisíaca ilha em formato  
de meia lua.

3 noites na animada 
Mykonos, linda como um 
cartão postal.

4 noites na monumental 
Atenas, repleta de tesouros  
da antiguidade.

Heraklion 

uma Viagem por terra de deuses e heróis. Lugares governados por lendas e abençoados com extrema beleza natural, 
que se mesclam à mitologia, arte, filosofia, poesia e teatro. descobrindo as paradisíacas ilhas de Creta, santorini e mykonos, cada uma 
única em cenário, história e encantos. e a incomparável atenas, cujos tesouros são um verdadeiro espetáculo ao ar livre.

16 dias – 13 noites
Saídas 2017: Maio 27 e Setembro 02

ILHAS GREGAS
A Morada dos Deuses

 1º dia – Sáb. – BRASIL – Assistência da 

nossa equipe no Aeroporto Internacional de São 

Paulo para embarque via Roma com destino a 

Atenas.

 

 2º dia – Dom. – ATENAS – Chegada à 

cidade berço da democracia e da civilização 

ocidental. Recepção no aeroporto e traslado ao 

Hotel Sofitel Athens Airport ou similar para 

hospedagem. Restante do dia livre.

 

 3º dia – Seg. – ATENAS/ HERAKLION

Pela manhã traslado ao aeroporto para voo com 

destino a Creta, berço da civilização minoica. 

Chegada a Heraklion, capital da Ilha, onde 

faremos um tour panorâmico observando sua 

rica arquitetura. Em seguida, hospedagem no 

Hotel GDM Megaron ou similar. À tarde, 

visitaremos o sítio arqueológico do lendário 

Palácio de Knossos do rei Minos, erguido 

por volta de 1.700 a.C., com seu famoso 

labirinto subterrâneo criado para aprisionar 

o mitológico Minotauro. Visitaremos alguns 

aposentos reconstruídos, seus belos pátios e 

veremos alguns artefatos minóicos, que nos 

dão uma ideia do que foi esta sofisticada 

civilização que habitou Creta. Após nosso 

tour, tempo livre à disposição na pitoresca 

área de Plateia Venizélon.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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 4º dia – Ter. – HERAKLION/ ELOUNDA/ 

SPINALÓNGA/ AGIOS NIKÓLAOS – Pela 

manhã, sairemos para um passeio de dia 

inteiro visitando a costa sul. Faremos um 

passeio de barco até a ilhota de Spinalónga, 

com sua fortaleza veneziana do séc. XVI. De 

volta a Elounda, rumaremos para a graciosa 

Ágio Nikólaos, estrategicamente localizada na 

Baía de Mirabello. Após nosso almoço num 

restaurante local, explore suas elegantes ruas 

e seu interessante museu arqueológico. Em 

seguida, faremos um tour de orientação pela 

região e conheceremos a pitoresca aldeia de 

Kritsá e o seu centro de artesanato, com belas 

toalhas bordadas, peças de rendas e tapetes 

feitos à mão. Templo livre para compras. No 

final da tarde, retorno ao nosso hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Qua. – HERAKLION – Hoje, 

teremos todo o dia livre para desfrutar 

da cidade, um local que sofreu fortes 

influências culturais de todos os impérios 

do mediterrâneo - o romano, o bizantino, 

o veneziano e o otomano. Aproveite para 

relaxar um pouco e curtir a bela arquitetura e 

o mar cristalino desta ilha que é encantadora. 

Você pode sentar num agradável restaurante, 

aproveitar a famosa culinária grega e sentir a 

agradável brisa do mar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Qui. – HERAKLION/ SANTORINI 

Pela manhã, traslado ao Porto para embarque 

em ferry para Santorini, a ilha mais famosa 

da Grécia. Conheceremos Oia, pacato vilarejo 

com as construções entre as mais belas do 

Mediterrâneo. Visitaremos Phira, sua dinâmica 

capital, com as famosas casas brancas, ruelas 

de pedras, seu bairro medieval, a Praça Platéia 

Theotokópoulous e a Igreja Agíou Miná. 

Hospedagem no Hotel Majestic ou similar. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º e 8º dia – Sex. e Sáb. – SANTORINI 

Dois dias para vivenciarmos todos os encantos 

e a beleza mágica e exótica de Santorini. A 

origem vulcânica deu ao litoral uma paisagem 

surreal e inusitada. Durante a nossa estada, 

faremos um passeio de barco pela caldeira 

inundada, contemplando a bela paisagem ao 

redor e a beleza deslumbrante do pôr do sol.  

Desfrutaremos de um jantar, apreciando a rica 

culinária mediterrânea. No seu tempo livre na 

ilha, aproveite para visitar as ruínas da cidade. 

Outra boa opção seria uma visita ao Museu 

Arqueológico, onde se encontram os achados 

de Akrotíri.

2 CAFÉS DA MANHÃ E 1 JANTAR INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Dom. – SANTORINI/ MYKONOS 

Pela manhã, traslado ao porto, onde 

embarcaremos em ferry com destino à 

vibrante Mykonos. Ao chegarmos, faremos 

um tour de orientação pela sua preciosa 

capital Chora, com suas inúmeras igrejas 

com o azul celeste nas cúpulas e o animado 

emaranhado de ruelas. Na sequência, traslado 

ao Hotel Petasos Beach Resort ou similar, 

para acomodação. Restante do dia livre. 

Aproveite para desfrutar da praia, com seu 

atraente mar azul turquesa.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 10º e 11º dia – Seg. e Ter. – MYKONOS

Dois dias inteiramente à disposição para 

você desfrutar da mais badalada das Ilhas 

Gregas, linda como um cartão-postal. Durante 

a nossa estada, faremos um passeio pelas 

maravilhosas praias de Mykonos, com suas 

águas em deslumbrantes tons azuis. Em 

seguida, embarcaremos em um saveiro para 

conhecer o melhor do litoral da fantástica 

Capri do Mar Egeu. No seu tempo livre, caso 

você seja um amante da história antiga e 

arqueologia, não deixe de visitar o museu 

arqueológico ao ar livre de Delos.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 12º dia – Qua. – MYKONOS/ ATENAS

Pela manhã, traslado ao aeroporto 

para embarque em voo rumo à Atenas. 

Chegada, recepção e traslado ao Hotel 

Intercontinental ou similar. Restante do 

dia livre. Sugerimos opcionalmente uma 

visita ao novo Museu da Acrópole, com suas 

esculturas originais e uma cidade subterrânea 

que é possível ver através do chão de Vidro. 

Ou ainda, ao final da tarde, na companhia 

de nosso guia brasileiro, sugerimos uma 

caminhada pelo famoso bairro de Plaka.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Qui. – ATENAS – Hoje faremos 

um city tour nesta monumental cidade, 
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   Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até o 16º 
dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e domésticos no 
exterior.

Hospedagem em hotéis de categoria 
primeira, primeira superior e luxo 
conforme descrito no programa.

Serviço de maleteiros na chegada e 
saída em todos os hotéis (1 mala por 
pessoa).

13 cafés da manhã tipo buffet + 2 
refeições ao longo do roteiro.

Assistência de guia local especialista 
em idioma português ou espanhol 
durante as visitas.

Atrações:
• Fascine-se com Creta, berço da  
   cultura minoica, com estadia em  
   Heraklion e visita às suas destacadas  
   atrações: Knossos, Elounda,  
   Spinalonga e Agios Nikólaos.
• A paradisíaca Santorini, com suas  
   inesquecíveis formações geológicas,   
   suas casas-cavernas debruçadas no  
   penhasco, suas igrejas de domo azul  
   e um pôr do sol maravilhoso.
• Deslumbre-se com Mykonos, linda  
   como um cartão postal, com seu  
   adorável labirinto de ruelas  
   medievais repletas de boutiques,  
   tabernas e um animado comércio.
• Aproveite charmosos passeios de  
   barcos pelo Mar Egeu.
• Fechando com chave de ouro na  
   monumental Atenas.

Ingressos incluídos:
• Heraklion: Palácio de Knossos,  
   Ferry até Santorini.
• Elounda: Passeio de barco até  
   Spinalonga.
• Santorini: Passeio de barco,  
   Ferry até Mykonos.
• Atenas: Acrópole.

Cobertura Trip Protector Braztoa + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 94.

Chora 
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Atenas
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        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cias. Aéreas: Alitalia e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Roma/ Atenas
2. Atenas/ Roma/ São Paulo
Emissões no exterior:
1. Atenas/ Heraklion
2. Mykonos/ Atenas
Nos trechos aéreos internos na Grécia, 
cada passageiro terá direito a 20kg de 
bagagem.

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de grupo. Após este 
prazo, poderão ocorrer adicionais em 
função da falta de disponibilidade na 
classe utilizada dos nossos bloqueios. 
Solicite sua reserva com a maior 
antecedência possível.

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento 
da viagem. Consulte seu guia 
acompanhante sobre possibilidades de 
passeios opcionais no seu tempo livre.
 
DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Nenhum.
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos 
de controle de imigração.
 
VACINAS: Nenhuma.
Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e 
Específicas, bem como a relação  
de hotéis previstos nas páginas 92 a 99.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica 
ou www.queensberry.com.br

Santorini

passando pelo Palácio Real; o Templo de 

Zeus e o que restou do Arco de Adriano e o 

Estádio Olímpico onde foram realizadas as 

primeiras Olimpíadas dos tempos modernos. 

Visitaremos ainda à majestosa Acrópole e seu 

notável conjunto de monumentos. Destaque 

para o Parthenon, o Pórtico das Cariátides, o 

Teatro de Dionísio e o Templo de Atena Nique, 

vestígios da cidade-estado helênica do séc. 

VIII a.C. À noite, sugerimos, opcionalmente, 

um tour para ver os monumentos iluminados, 

seguido por um jantar, para apreciarmos a 

culinária grega.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Sex. – ATENAS  – Dia livre para 

atividades independentes. Sugerimos visitar 

o Museu Arqueológico Nacional com seu 

magnífico acervo. Outra boa opção é uma 

visita ao animado bairro de Monastiráki, 

onde as compras de antiguidade, joias e 

souvenirs são boas opções. À noite, caso haja 

espetáculo em cartaz, sugerimos uma ida ao 

Teatro de Herodes Atticus, construído pelos 

romanos e usado no verão para espetáculos.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Sáb. – ATENAS/ BRASIL  

Manhã livre e acomodação até às 12h00. Em 

horário apropriado, traslado ao aeroporto 

para embarque em voo via Roma com destino 

ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Dom – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!
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A SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS HOTÉIS
UTILIZADOS NESTES ROTEIROS

A ESCOLHA DOS HOTÉIS

Com intuito de deixar bem clara a nossa política para a 

escolha de hotéis, incluímos a seguinte explicação em todos 

os folhetos da programação “GBM” nos dez anos desde o 

primeiro lançamento em 2002.

“Procurando sempre o melhor custo-benefício para os nossos 

clientes, escolhemos os hotéis que oferecem a melhor combinação 

de localização, facilidades, conforto e tarifa. São sempre hotéis 

de “primeira categoria” (ou “first class” – equivalente ao padrão 

4 estrelas aqui no Brasil) ou melhores. Em raras ocasiões, em 

lugares que merecem ser incluídos no roteiro, mas onde não 

há hotéis deste nível, por exemplo, utilizamos hotéis do nível 

turística superior”.

Mesmo assim, muitos clientes acreditam que nós estamos 

prometendo hotéis sempre “de luxo”.

Identificamos duas explicações para este mal-entendido.

1. A categoria de hotel “first class” (primeira classe) sugere que 

se refere a melhor categoria existente – da mesma forma que as 

melhores poltronas nos aviões são descritas como “first class”. 

De fato, quando se tratando de hotéis, existem categorias acima 

de “first class”. (Ver abaixo).

2. A Queensberry por ser reconhecida no mercado como 

operadora de turismo de luxo, leva a crer que trabalhamos 

unicamente com este tipo de produto. De fato, além de ter a 

tradição em operar roteiros individuais de nível realmente “de 

luxo”, temos também programas de outras categorias, deixando 

muito claro a categoria de cada um deles.

A CLASSIFICAÇÃO DOS HOTÉIS

Surpreendentemente, não existe uma classificação oficial, a nível 

mundial, de categoria de hotéis. Desde 1950, muitos países 

criaram suas próprias classificações e estas nunca chegaram a 

ser padronizadas. Muitas vezes a classificação é baseada nas 

facilidades e nas dimensões das áreas públicas, porém sem levar 

em conta a qualidade da decoração e do serviço prestado. (Por 

exemplo, têm muitos hotéis no Brasil oficialmente “4 estrelas” 

que seriam classificadas como “2 estrelas” na Inglaterra ou na 

França. Na França, os melhores hotéis de Paris são “4 estrelas 

de luxo” – pois, na França, não existe a categoria “5 estrelas”).

Provavelmente o melhor sistema internacional elaborado 

até agora é aquele criado pelo guia “Hotel and Travel Index” 

(“HTI”), uma publicação agora disponível somente no site www.

hotelandtravelindex.com. Esta classificação tem dez categorias 

de qualidade (ver abaixo) e nunca utilizou “estrelas”. Para quem 

insiste em utilizar estrelas, nós mostramos em parênteses (ao 

lado destas dez categorias abaixo) como a Queensberry aplicará 

estrelas as categorias do HTI.

 

De Luxe:    Luxo superior 
       Luxo 
                   Luxomoderado  

First Class: Primeira superior
       Primeira
       Primeira com serviços limitados 
       Primeira moderada 

Tourist:      Turística superior 
       Turística 
       Turística moderada 

 

Na “Relação de Hotéis Previstos” nós demonstramos os hotéis previstos 

nos roteiros da temporada e as suas categorias de acordo com o “HTI”.

 

(+) significa que, em nossa opinião, o HTI está sendo duro demais

(-) significa que, em nossa opinião, o HTI está sendo generoso demais

** significa que é nossa avaliação de um hotel não categorizado pelo HTI

ROTEIROS QUE INCLUEM PERNOITES EM CIDADES PEQUENAS

A programação “GBM” inclui alguns roteiros que percorrem regiões 

belíssimas e/ou de grande interesse turístico e, em certos casos, 

não existem hotéis de nível “3 estrelas” (primeira categoria) ou 

“4 estrelas” (primeira superior) que tem tamanho suficiente para 

acomodar grupos. Nestes casos, utilizamos os melhores hotéis 

disponíveis.
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RELAÇÃO DE HOTÉIS pREvISTOS

Alba Calissano Primeira Superior**

Alberobello La Chiusa di Chietri Primeira Superior**

Atenas InterContinental
Sofitel Athens Airport

Luxo Moderado
Primeira Superior

Baden-Baden Dorint Maison  
   Messmer

Luxo Moderado

Bamberg Residenzschloss Primeira

Barcelona Condes de Barcelona Primeira Superior

Cannes JW Marriott Primeira Superior

Chantilly Auberge du Jeu de  
   Paume

Luxo**

Como Grand Hotel Tremezzo Luxo

Cong, Co Mayo Ashford Castle Luxo Superior

Dublin The Westin Luxo

Florença Cerretani
Helvetia Bristol

Primeira Superior
Luxo Moderado

Frankfurt InterContinental
Steigenberger Hof
The Westin Grand

Luxo Moderado
Luxo
Luxo Moderado

Funchal Reid’s Palace Luxo

Gardone Riviera Grand Hotel Fasano Primeira Superior

Grindelwald Romantik  
   Schweizerhof

Primeira

Heraklion GDM Megaron Luxo Moderado

Ischia Grand Punta Molino    
   Terme

Primeira Superior

Juan-les-Pins Garden Beach Primeira

Killarney Muckross Park Luxo Moderado

Konstanz Steigenberger Insel Luxo Moderado

Lausanne De La Paix Primeira

Lecce Risorgimento Primeira Superior**

Lisboa Altis Avenida
Eurostar das Letras 
Portugal Boutique

Primeira Superior
Primeira Superior**
Primeira Superior

Londres Sofitel Heathrow T5
Sheraton Skyline  
   Heathrow

Luxo Moderado 
Primeira Superior

Lucerna Schweizerhof Luxo Moderado

Lugano Splendide Royal Primeira Superior

Malta The Palace Primeira Superior**

Milão Grand Visconti Palace
Starhotels Rosa Grand

Primeira Superior
Primeira Superior

Munique Le Meridien Luxo Moderado

Murcia Tryp Rincon de Pepe Primeira

Mykonos Petasos Beach Resort Primeira Superior

Nerja Parador de Nerja Primeira

Newmarket on   
   Fergus

Dromoland Castle Luxo

Paris Du Collectionneur Arc   
   de Triomphe
The Westin Vendome

Luxo

Luxo Moderado

Parma Grand Hotel De La  
   Ville
NH Parma

Primeira Superior

Primeira Superior

Porto Porto Palácio Luxo

Porto Cervo Colonna Resort Primeira Superior

Rimini Grand Hotel Rimini Luxo Moderado

Roma Grand Hotel Palace Luxo Moderado

Santorini Majestic Primeira Superior**

Sevilha Gran Melia Colon Luxo

Siena Grand Hotel  
   Continental

Luxo

Stresa Grand Hotel Des  
   Iles Borromees
Regina Palace

Luxo

Primeira Superior

St Remy de  
   Provence

Hôtel de I‘Image Primeira

Treviso (Ponzano  
   Veneto)

Relais Monaco Primeira Superior

Trieste Savoia Excelsior    
   Palace

Primeira Superior

Turim Grand Hotel Sitea Primeira Superior

Vale D’Aosta 
(Saint-Vincent)

Parc Hotel Billia Primeira Superior**

Valência SH Palace Primeira Superior

Veneza Starhotels Splendid Primeira Superior

Verona Due Torri Luxo Moderado

Vicenza (Arcugnano) Villa Michelangelo Primeira Superior

Vietri sul Mare Lloyd’s Baia
Raito

Primeira Moderada
Primeira Superior

Vilamoura Tivoli Marina Luxo

Zermatt Sonne Primeira Superior**

 

CIDADES         HOTÉIS  CATEGORIA CIDADES         HOTÉIS  CATEGORIA
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ASSISTÊNCIA MÉDICA

ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ACIDENTE POR EVENTO Até US$ 150.000

ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE POR EVENTO Até US$ 150.000

ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE (1) Até US$ 75.000

ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ACIDENTE / ENFERMIDADE PARA ATENDIMENTO NO BRASIL Não

ASSISTÊNCIA MÉDICA POR PRÁTICA DE ESPORTES Até US$ 10.000

REPATRIAÇÃO SANITÁRIA Até US$ 60.000

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA POR EVENTO Até US$ 800

REPATRIAÇÃO

REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA Até US$ 60.000

AUXÍLIOS E SERVIÇOS

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (CLASSE ECONÔMICA E HOSPEDAGEM / MÁX. 5 DIAS) Até US$ 120 / dia

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POR EVENTO Até US$ 800

CONVALESCENÇA EM HOTEL (MÁX. 5 DIAS) Até US$ 120 / dia

FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)(1) Até US$ 600

GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO Classe econômica

REGRESSO DE MENOR E IDOSO DESACOMPANHADO Classe econômica

REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA (2) Sim

ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA GESTANTES Até US$ 10.000

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO Até US$ 1.000

EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (2) Sim

GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO (APÓS 6 HORAS) Até US$ 600

REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA (APÓS 6 HORAS) Até US$ 600

REEMBOLSO PARA DANOS À MALA Até US$ 200

TRANSMISSÃO DE MENSAGEM URGENTE Sim

TRASLADO OU SUBSTITUIÇÃO DE EXECUTIVO POR EMERGÊNCIA Classe econômica

REMESSA DE VALOR P/ FIANÇA JUDICIAL P/ ACIDENTE DE TRÂNSITO Até US$ 10.000

INDENIZAÇÕES

CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS REASON Até US$ 1.200

INTERRUPÇÃO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE) ** Até US$ 720

SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA (SUPLEMENTAR) Até US$ 1.200 (US$ 40,00/kg)

SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE R$ 100.000

SEGURO DE VIDA (NATURAL E ACIDENTAL) R$ 100.000

**O acompanhante terá direito à indenização desde que contrate o plano de seguro com a cobertura de interrupção de viagem.
Passageiros acima de 85 anos - não há redução de cobertura.
(1) Cobertura Dedutível e não por evento.
(2) Gastos incluídos na cobertura de gastos médicos
Coberturas e respectivos valores poderão sofrer alterações por parte do fornecedor sem aviso prévio.
Importante:
Seguro garantido pela QBE Brasil Seguros S/A – CNPJ 96.348.677/0001-94 - Código SUSEP: 594-1, Corretora: Bit Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 
17.608.838/0001-65 - Código SUSEP 10.2015102.0
As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto, restrições se aplicam. Para mais informações, consulte as condições gerais do seguro 
à disposição nos site www.qbe.com.br e www.aprilbrasil.com.br.
O plano de seguro também pode ser consultado no site da SUSEP:
 http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-eprodutos/consulta-publica-de-produtos-1.
 Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! Leia atentamente as condições contratuais observando seus direitos e obrigações, bem como o limite 
do capital segurado contratado para cada cobertura.

Nossos programas incluem o Seguro APRIL cujas coberturas estão expressas abaixo.
COBERTURAS                               MUNDIAL
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A cada ano,
4 novas edições 

da Q Travel 
Experiences 

para a sua 
coleção

ISSO SIGNIFICA MUITO MAIS CONTEÚDO  
E INFORMAÇÃO DE QUALIDADE PARA VOCÊ 
PROGRAMAR SEUS PRÓXIMOS ROTEIROS 
EM QUALQUER LUGAR DO PLANETA.

AGORA VOCÊ TEM UM MOTIVO A MAIS PARA CURTIR A REVISTA 
DA QUEENSBERRY VIAGENS E TURISMO: EM VEZ DE TRÊS, 
SERÃO QUATRO EDIÇÕES POR ANO. DUAS NO FORMATO IMPRESSO 
E DIGITAL, COMO DE COSTUME, E DUAS SOMENTE NO DIGITAL.

Para receber gratuitamente o formato impresso ou acessar a 
Q Travel Experiences do seu smartphone, tablet ou notebook: 
basta fazer o cadastro pelo site www.queensberry.com.br
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Por meio da presente, solicito minha reserva, bem como dos passageiros adiante indicados, na programação de viagem denominada 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

com início no dia _____/_____/_____ autorizando desde já a efetivar as reservas necessárias.

Nomes Completos (começando com o responsável)                      CPF                           Data nascimento        Tipo de Acomodação*
(Single, Duplo, Twin ou Triplo) 

1) _____________________________________________        _____________________        ______/_____/_____        ____________________

2) _____________________________________________        _____________________        ______/_____/_____        ____________________

3) _____________________________________________        _____________________        ______/_____/_____        ____________________

4) _____________________________________________        _____________________        ______/_____/_____        ____________________

*Por favor indicar quem compartirá com quem. (Obs.: “duplo” = cama de casal; “twin” = 2 camas individuais; “triplo” = duplo com cama extra).

SOLICITAÇÃO DE RESERVA: GRUPOS BRASILEIROS NO MUNDO 2017 

AVISO: PASSAGEIROS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU QUE PRECISAM DE AJUDA CONSTANTE PARA QUALQUER 
NECESSIDADE.

O passageiro que necessita de ajuda para se locomover ou de ajuda constante para qualquer necessidade, deverá viajar acompanhado 
por uma pessoa totalmente capacitada para cuidar de tais necessidades, uma vez que o guia acompanhante tem que se dedicar ao
grupo inteiro.
O passageiro e/ou seu agente de viagens deverá informar a Queensberry no ato da solicitação da reserva sobre esta limitação 
indicando, na mesma hora, o nome da pessoa que assumirá as devidas responsabilidades. A falta desta informação poderá levar ao 
desligamento do passageiro do grupo antes do embarque.

Declaro ter pleno conhecimento das Condições Específicas e Gerais do (s) programa (s) conforme detalhado nas últimas páginas 
do folheto “GRUPOS BRASILEIROS NO MUNDO – 2017” as quais aceito em meu nome e de meus acompanhantes - em nome dos 
quais estou devidamente autorizado a assinar.

_______________________________________________________________________
(Assinatura do comprador)

_______________________________________________________________________
(RG)

_______________________________________________________________________
(Local e data)

Nome da Agência: ______________________________________________________________________________________________________

Filial/ Cidade: ___________________________________________________________________________________________________________

Responsável pela venda: _________________________________________________________________________________________________

Assinatura do responsável: _______________________________________________________________________________________________

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

1. Informamos que os ônibus utilizados não estão equipados com elevadores para cadeiras de rodas.
2. Lembramos que todos os participantes do grupo têm o direito a atenção igual por parte do guia acompanhante (e do guia local) e contamos com a   
    compreensão de todos de que nenhum participante têm o direito de solicitar e/ou exigir atenção especial do guia que prejudique os demais, bem  
    como o bom andamento da viagem.

Na falta de originais, use cópia desta página. A versão com assinatura original do comprador deverá ser encaminhada à Queensberry.

Carimbo da Agência
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INSCRIÇÕES
Mediante o preenchimento da Solicitação de Reserva e o pagamento de um 
sinal de 5% do preço total da viagem, dedutível do valor da entrada.
 

PAGAMENTO
Assim que a reserva for confirmada, o pagamento total deverá ser efetuado 
num prazo de 72 horas e poderá ser efetuado com 5 cheques, sendo entrada 
de 20% + saldo em 4 cheques iguais em reais. Alternativamente, poderá ser 
efetuado com um cheque de entrada no valor de 30% do preço total e 
saldo em 4 vezes iguais através dos cartões de crédito em reais (Amex, Visa 
e Mastercard somente).
No caso de inscrições para saídas ainda não “garantidas” na data da 
inscrição, a mesma  será aceita contra pagamento de um sinal de 5% do 
preço total do programa. Este sinal será devolvido integralmente no caso 
de desistência antes da comunicação da garantia da saída, ou no evento 
de cancelamento da saída. Assim que a saída for garantida, o pagamento 
(descontando o sinal) deverá ser efetuado até 72 horas após a comunicação.

PAGAMENTO - VENDAS ONLINE
Para clientes que comprarem estes programas “online” através da sua 
agência de viagem, o pagamento será efetuado exclusivamente nos cartões 
de crédito em reais em até 5 parcelas iguais.

FINANCIAMENTO
Para quem quiser pagar em maior número de parcelas, oferecemos 
financiamento (com juros) em até vezes através de cheques pré-datados.
 

CANCELAMENTO
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as seguintes taxas de 
cancelamento serão rigorosamente cobradas:
1) Taxa   administrativa...............................................................................2%
2) Pena compensatória  
      Cancelamento até 30 dias do embarque...........................................3% 
      Cancelamento a menos de 30 dias do embarque............................10%
3) Qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada pelas Companhias  
     Aéreas e/ou Marítimas, ou pelos hotéis e outros fornecedores terrestres.
     Os valores destas multas aumentam substancialmente na medida que o  
     cancelamento acontece mais perto da data de embarque, podendo  
     chegar a 100% do valor total. Em certos casos, especialmente no caso  
     de reservas para datas nobres, como férias, feriados, e reservas em  
     resorts durante a alta temporada, estas taxas ou multas poderão ser  
     cobradas no evento de qualquer cancelamento efetuado depois do   
     pagamento do sinal ou depósito. Uma previsão das possíveis multas  
     será fornecida a pedido.
No caso de cancelamento após o início da viagem, devolveremos somente os 
valores que conseguirmos recuperar dos fornecedores envolvidos.

OS PREÇOS
Os preços dos programas nesta brochura estão publicados na “tabela de 
preços” ou no site www.queensberry.com.br

OS PREÇOS INCLUEM
• Passagem aérea em classe econômica, desde São Paulo.
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares de categoria luxo, primeira  
 superior e primeira, ocupando apartamentos duplos com banheiro  
   privativo, com taxas incluídas.
• Café da manhã tipo Buffet diariamente, exceto quando indicado o  
   contrário nos itinerários respectivos.

• Refeições especificadas em cada programa, sendo normalmente do tipo  
   “Table D’Hote” - menu fixo.
• Visitas em ônibus privativos com guias locais falando português ou  
   espanhol ou eventualmente em inglês.
• Visitas em barco, cablecar e trens conforme indicado nos respectivos   
   itinerários.
• Passagem de trem Eurostar no trecho Avignon/Paris.
• Hidrofoil na Grécia nos trajetos:  Heraklion/Santorini e Santorini/Mykonos.
   Ferry boat no trecho Nápoles/Ischia/Nápoles.
• Traslados dos aeroportos aos hotéis (e vv.) em ônibus privativo, mini-ônibus  
   ou van, com assistência de guias locais falando português ou espanhol, ou  
   eventualmente falando inglês.
• Gorjetas aos guias locais e carregadores nos hotéis (uma mala por pessoa).
• Franquia de bagagem aérea: 2 volumes de 32kg cada um nos trechos de/ 
   para o Brasil. Nos demais voos, somente 1 volume de 20kg + 1 valise de  
   mão de até 5kg.
• Cartão de Seguro e Assistência Internacional.
• Guia profissional acompanhante, falando português durante toda   a  
   viagem (mínimo de 15 passageiros).

OS PREÇOS NÃO INCLUEM
• Taxas de embarque nos aeroportos (Ver custo na tabela de preços).
• Refeições não mencionadas como incluídas.
• Bebidas e outras despesas de caráter pessoal.
• Passeios opcionais.
• Gorjetas para carregadores de malas que excedam a um volume por  
   pessoa.
• Gastos com passaportes e vistos.
• Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo.
• A tradicional gorjeta (não obrigatória) ao guia permanente no final da viagem.

ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
Todas as tarifas publicadas em nossas tabelas de preços estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio, seja em função do aumento do custo de qualquer 
um dos itens que compõem a viagem ou de alterações dos câmbios..
 

ALTERAÇÃO DOS ROTEIROS
A ordem das visitas e das  cidades, assim como  alteração de cidades, poderão 
ocorrer devido a problemas operacionais em função de datas coincidentes 
com eventos, congressos e feiras,  sem prejuízo à realização da viagem.

PASSAPORTES
Os passaportes deverão ter uma validade mínima de 6 meses além da data 
do final da viagem.
 

MARCAÇÃO DE ASSENTOS
As tarifas de grupo não dão direito a marcação específica de assentos nas 
aeronaves. As companhias aéreas designam um bloco de assentos ao grupo, 
somente após a emissão dos bilhetes aéreos (realizada em média 30 dias antes 
do embarque), a serem marcados individualmente no check-in no aeroporto.
 

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM
A documentação de viagem será entregue aproximadamente entre 10 a 7 dias 
antes do início da mesma, desde que totalmente paga e os formulários enviados 
quando da efetivação de reservas, devidamente assinados e devolvidos.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: GRUPOS BRASILEIROS NO MUNDO
Estas informações devem ser lidas junto com as “Condições Gerais” (ver páginas 98 e 99)
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1.    RESPONSABILIDADE
1.1  A operadora é responsável pelo planejamento, organização 

e execução da programação e, mesmo sendo intermediária 
entre o passageiro e os demais prestadores de serviços 
envolvidos (pessoas físicas ou jurídicas), responde pela 
escolha, nos termos da lei civil e, no que couber, nos termos 
da lei de defesa do consumidor, consequentemente, não 
responde, nem se solidariza por quaisquer atos, fatos ou 
eventos, em que a responsabilidade legal ou contratual das 
demais pessoas físicas ou jurídicas seja direta ou específica, 
como no caso dos transportadores aéreos, terrestres, 
hidroviários ou ferroviários, serviços hoteleiros e empresas 
locais contratadas, que responderão na forma da lei.

1.2  A responsabilidade da Operadora se restringe ao 
planejamento, organização, execução ou intermediação 
da programação turística, nos termos deste regulamento, 
ficando isenta de toda e qualquer responsabilidade pela 
satisfação pessoal ou não com a viagem, com eventuais 
atrasos dos voos, problemas com bagagens e imprevistos 
decorrentes de casos fortuitos ou força maior.

1.3  A operadora não responde por atrasos, antecipações 
ou mudança de horários e cancelamento das excursões 
decorrentes de condições atmosféricas ou catástrofes naturais, 
tais como, tempestades, nevascas, tormentas, terremotos, 
maremotos e furacões, bem como decisões governamentais, 
atos de terrorismo, passeatas, feriados locais, roubos, furtos, 
bem como outros motivos de força maior ou casos fortuitos, 
sendo os eventuais gastos pessoais motivados por tais 
circunstâncias de responsabilidade do passageiro.

1.4 A operadora não responde por reclamações sobre o 
comportamento de outras pessoas hospedadas no mesmo 
hotel ou navio, ou viajando no mesmo ônibus em tours 
regulares, uma vez que não tem nenhum controle sobre a 
seleção ou comportamento das mesmas.  Qualquer queixa deve 
ser resolvida localmente através de uma denuncia por escrito 
e protocolada (junto com os demais passageiros incomodados) 
para a operadora local que está prestando o serviço.

1.5 A operadora não se responsabiliza pela qualidade de 
mercadorias compradas durante a viagem, ou pela entrega 
das mesmas caso necessitem ser despachadas para o Brasil. 
Os guias e as operadoras locais não estão autorizadas a 
indicar lojas. A operadora não se envolverá no processo 
alfandegário e no desembaraço de mercadorias no Brasil. 

2.     PARTE AÉREA (programas que incluem a parte aérea) 
2.1  Por se tratar de um programa aéreo-terrestre, a parte aérea 

será emitida pela operadora, que determinará o horário e o 
voo que constarão no bilhete de passagem. 

2.2  É de responsabilidade exclusiva do solicitante, seja ele passageiro 
ou seu Agente de Viagem, a conferência de sua documentação, 
especialmente o nome a ser impresso na passagem aérea que 
deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no 
passaporte. Em caso de divergência no nome, a passagem 
poderá ser recusada pela Companhia Aérea no check-in, 
implicando na emissão de uma nova passagem e perdendo a 
condição de tarifa especial originalmente adquirida, assumindo 
assim multas e penalidades impostas pelas Companhias Aéreas 
que podem chegar a 100% deste primeiro bilhete, além 
do custo de um novo bilhete em tarifa pública segundo as 
condições e disponibilidade do momento do embarque.

2.3  Cada roteiro possui suas transportadoras aéreas específicas 
designadas pela operadora, o que não as exime de sua 
responsabilidade legal e contratual.

2.4  Em caso de necessidade, por motivos operacionais ou de 
disponibilidade, a operadora for obrigada a substituir a 
transportadora aérea prevista, o passageiro não poderá exigir, 
ou se opor, ou pedir qualquer compensação pela utilização 
de outra transportadora, desde que esteja esta autorizada a 
operar de acordo com a Legislação Federal vigente.

2.5  O bilhete aéreo não é endossável para outras transportadoras 
exceto as designadas pela operadora, bem como, não haverá 
reembolso por trechos aéreos contratados e não utilizados.

2.6  A troca da companhia aérea específicada no programa por 
outra empresa afiliada a IATA poderá ser realizada pela 
operadora em virtude de disponibilidade aérea. Neste caso, 
novos preços serão apresentados.

2.7  As tarifas apresentadas nas tabelas de preços são baseadas 
em classe econômica promocional com número limitado 
de lugares. Em caso de necessidade de lugares adicionais, 
os mesmos poderão ser confirmados pelas transportadoras 
aéreas, todavia, em regra em tarifas acima dos valores 
inicialmente destinados ao grupo original.

2.8  Em razão das variações cambiais, as tarifas promocionais 
constantes nas tabelas de preços ficam sujeitas a eventuais 
alterações, decorrentes de iniciativa exclusiva das  
companhias aéreas.

2.9 As passagens aéreas emitidas em tarifas promocionais 
obedecem a regras específicas que, em caso de necessidade 
de modificação solicitada pelo passageiro como: mudança 
de datas, roteiros, cancelamentos, reembolsos estará o 
passageiro sujeito a multa integral por deliberada quebra 
de contrato. Nos casos excepcionais de cancelamento como 

CONDIÇÕES GERAIS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS 2017 
Este instrumento, formulado à luz da Legislação Aplicável, Código Brasileiro de Aeronáutica e Deliberação Normativa da Embratur nº 161/85,  regula a Prestação de Serviços, entre Queens-
berry Agência de Viagens e Turismo Ltda, sociedade empresária, com sede na Avenida São Luís, 165, 2º andar, Centro, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF n.º 45.575.958/0001-49, adiante 
denominada apenas de OPERADORA, e qualquer cliente que venha adquirir algum produto objeto deste, adiante denominado apenas de PASSAGEIRO.

evento doença ou morte, as regras serão as determinadas 
por cada Cia. Aérea.

2.10 As tarifas em grupo não dão direito a marcação específica 
de assentos nas aeronaves. A maioria das companhias 
aéreas designa um bloco de assentos ao grupo, marcando 
individualmente somente no momento do check-in. 
Algumas companhias aéreas efetuam a marcação individual 
antecipada de acordo com as preferências do passageiro, 
estando, no entanto, sujeita a alteração sem aviso prévio, 
não cabendo, neste caso, nenhuma compensação.

2.11 O passageiro viajando pela mesma transportadora aérea 
estabelecida pela operadora que desejar utilizar o plano de 
milhagem da mesma para obtenção de um bilhete prêmio 
ou “up grade” deverá consultar a operadora para verificar 
o valor do crédito que será cedido antes de decidir. A 
negociação, bem como a reserva e emissão de bilhete aéreo 
com milhas é de inteira responsabilidade do passageiro, 
não estando à operadora envolvida em qualquer uma das 
transações.

2.12 O atendimento do passageiro para embarque, o despacho 
de sua bagagem e sua entrega no destino, a operação 
da aeronave e a definição de assento são de inteira 
responsabilidade da transportadora aérea, cabendo à 
operadora, sempre que possível, procurar acomodar o 
passageiro de acordo com sua escolha.

2.13 Em caso do atraso de voo, que resulta na perda de serviços 
ou pernoites, a responsabilidade da operadora limita-se a, 
sempre que possível, reajustar o programa para oferecer 
tours perdidos nos dias seguintes. Demais despesas são de 
responsabilidade do passageiro.

2.14 Em caso de passageiro chegando ou partindo em voos não 
determinados pela operadora, os traslados aeroporto/ hotel/ 
aeroporto, se solicitados, poderão ser cobrados à parte. 
Nesse caso, a operadora não aceita responsabilidade por 
eventuais alterações de horários que venham a prejudicar a 
assistência, o traslado e/ou demais serviços contratados.

2.15 A adequada execução do contrato de transporte aéreo, 
abrangendo, além do indicado no item 2.12, a confirmação 
da reserva por qualquer meio, inclusive eletrônico 
terceirizado, é de inteira responsabilidade da transportadora 
aérea, nos termos expressos da legislação aeronáutica 
brasileira e internacional.

2.16 Devolução em caso de eventual cancelamento será feita 
em moeda nacional de acordo com as Condições Gerais 
de Transporte Aéreo e demais normas da ANAC e das 
transportadoras aéreas, inclusive quando a prazo, descontados 
as multas cobradas pela companhia aérea, se houver.

3.     PARTE TERRESTRE/ MARÍTIMO
A:  Acomodação
3.1  A acomodação na maioria dos hotéis (ou navios) é baseada 

em 2 camas individuais ou 1 cama grande por apartamento 
(ou cabine) do tipo “standard” (normal), exceto quando 
específicado o contrário. Nos quartos com cama de casal, 
mediante disponibilidade no momento do check in, poderá 
ser fornecida outra cama, esta de armar, conforme critério de 
cada meio de hospedagem.

3.2  Os hotéis e navios, em regra, não possuem quartos/
cabines triplos ou quádruplos, sendo eventuais terceira ou 
quarta pessoas acomodadas em cama extra, sofá-cama ou 
cama de armar, com natural redução do espaço individual 
e de circulação.

3.3  As diárias dos hotéis se iniciam normalmente entre 14h00 e 
16h00 do dia da chegada, e vencem, a critério de cada hotel, 
entre 10h00 e 12h00, do dia da partida (horário máximo 
para desocupação dos apartamentos), horários que deverão 
ser respeitados, independentemente do horário de chegada 
ou saída dos voos. A ocupação antes ou depois destes 
horários acarretará a cobrança de até uma diária extra por 
parte dos hotéis, diretamente ao passageiro.

3.4  A adequada execução do contrato de hospedagem, 
abrangendo instalações e serviços compatíveis aos 
anunciados, o depósito necessário da bagagem, ocorrências 
havidas no interior dos hotéis que causem danos aos 
passageiros e sobre-venda de lugares, é de inteira 
responsabilidade dos mesmos, nos termos expressos na 
legislação especial brasileira e internacional, casos em que a 
operadora poderá substituir os hotéis mencionados.

3.5  Não sendo possível a hospedagem nos hotéis normalmente 
utilizados pela operadora, por estarem sem disponibilidade 
ou terem sofrido queda nos padrões de serviços, estes serão 
substituídos por outros hotéis da mesma classificação ou 
tipo locais. Se, por razão de força maior, só for possível a 
acomodação em hotel de classificação ou tipo inferior, o 
cliente será reembolsado pela diferença do preço.

3.6 Pernoites adicionais ocasionados por fechamento de 
aeroportos ou problemas operacionais da companhia aérea 
deverão ser pagos pelo passageiro ou pela companhia aérea, 
de acordo com a IATA e normas dela decorrentes.

3.7  No caso do cancelamento de um passageiro reservado em 
apartamento ou cabine dupla, o passageiro que cancela 

será responsável pelo pagamento do suplemento do outro 
passageiro que viajar ocupando apartamento (ou cabine) 
individual (ou dupla para uso individual).

3.8 No caso de um passageiro ter contratado compartir 
apartamento ou cabine dupla e durante a viagem optar 
em não mais compartir, será responsável pelo pagamento 
do suplemento, bem como arcará com os custos da sua 
acomodação individual.

B: Transporte
3.9  Os traslados e passeios constantes da programação 

adquirida serão feitos em ônibus de turismo, micro-ônibus, 
veículo tipo van ou carro pertencentes às transportadoras 
locais, equipados de conformidade com as peculiaridades 
e as legislações do local, podendo, inclusive, não estarem 
equipados com elevadores para cadeiras de rodas.

3.10  No caso de traslados de chegada, contratados na 
modalidade privativa, as transportadoras locais verificam se 
tem algum atraso previsto antes do transporte seguir até 
o aeroporto. Na ausência de informações sobre atrasos, as 
transportadoras têm como regra, tolerância de 1 hora para 
aguardar os passageiros em decorrência de atrasos em voos. 
Passando este limite, consideram como serviços prestados, 
não cabendo qualquer tipo de reembolso.

3.11 Em caso de necessidade operacional, sem prejuízo para o 
passageiro, poderão ser feitas mudanças na programação, 
como acréscimos ou troca de pernoites e inversão do roteiro, 
e/ou alterações na ordem dos passeios e visitas, isentando a 
operadora de qualquer ônus.

3.12 Em caso de necessidade operacional ou por questão de 
segurança dos passageiros num cruzeiro marítimo, o capitão 
pode fazer mudanças na programação, como acréscimo ou 
troca de pernoites, modificação do roteiro ou cancelamento 
de visitas previstas, conforme previsto no “Passage Contract” 
da Companhia Marítima. Ao comprar qualquer programa 
incluindo um cruzeiro marítimo, o passageiro concorda 
e aceita tanto a decisão do capitão quanto à decisão da 
Companhia Marítima sobre o pagamento, ou não, de 
qualquer compensação (seja em dinheiro ou como crédito 
para um futuro cruzeiro) e reconhece que o que foi aceito 
pelos demais passageiros em geral também será aceito por ele.

3.13 O passageiro que solicitar noites extras no início ou no final 
de uma “excursão em grupo” perderá o direito aos traslados 
de chegada e/ou saída.

3.14 A compra de mercadorias acima dos limites estabelecidos 
pelas Autoridades Federais, ou em contravenção da Lei dos 
países visitados, com o conseqüente transporte das mesmas, 
exclui a responsabilidade do transportador e da operadora.

3.15 As bagagens dos usuários, quando em poder/posse das 
transportadoras aéreas, terrestres ou marítimas e ou hotéis 
são de responsabilidade destes prestadores de serviços, desde 
que a posse possa ser comprovada através do cupom da mala.

4.  OPCIONAIS
4.1  Os opcionais oferecidos para o final de algumas excursões 

têm preço confirmado desde que comprados no Brasil junto 
com a excursão principal.

4.2  Os opcionais, mesmo aqueles referidos nas programações 
à título ilustrativo, podem não estar disponíveis nos locais 
a todos os passageiros, ficando sujeito à disponibilidade na 
data de sua realização, alteração de preço e número mínimo 
de participantes.

4.3  A aquisição da excursão, por si, não enseja o direito/
obrigação da operadora em disponibilizar os opcionais.

5.    BAGAGEM
A:    Transporte Aéreo
5.1 Nos voos intercontinentais, o passageiro terá direito a 

transportar bagagens de acordo com as normas da 
companhia aérea.

5.2 Nos voos internos (no exterior), a maioria das companhias 
aéreas mantém o limite de uma mala de 20kg por passageiro, 
mais uma valise de mão. Em raros trechos voados com aviões 
pequenos, o limite poderá ser de uma mala de 15 ou 10kg.

5.3  Caso haja excesso no peso e/ou dimensão da bagagem, isto 
é, ultrapasse o limite permitido pela empresa aérea, haverá 
cobrança à parte de adicional por quilo e/ou volume. Os 
volumes que ultrapassem o tamanho ou o peso máximo 
estabelecidos poderão não ser despachados no voo com o 
passageiro. Caso os volumes sejam considerados como carga 
pela empresa aérea, o despacho dos mesmos é de inteira 
responsabilidade do passageiro.

5.4 Os passageiros que utilizarem voos domésticos devem 
observar os limites estabelecidos para estes voos (cujo peso 
máximo é normalmente de uma mala de 20kg), pois os 
limites de bagagem especificados pelas companhias aéreas 
internacionais valem apenas para os trechos entre o Brasil 
e o exterior. Os limites de peso para trechos adicionais no 
exterior variam de acordo com a política de cada companhia 
aérea, sendo normalmente de uma mala de 20kg.

5.5  Bagagem de mão: o passageiro terá direito a um volume de mão 
com até 5kg, tanto no trecho internacional, quanto nacional. 
Volumes extras poderão ser recolhidos na porta da aeronave.

A versão para assinatura deste contrato encontra-se com seu agente de viagens. Solicite.
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5.6  Se o passageiro optar por viajar com valores acima dos 
limites indenizáveis, deve fazer declaração de bagagem e 
contratar seguro próprio.

B:  Transporte Terrestre 
5.7 Para a parte terrestre, a operadora providenciará o transporte 

de uma mala por pessoa, mais uma valise de mão. O transporte 
de malas excedentes será de inteira responsabilidade de cada 
passageiro. Em caso de incapacidade de carga do ônibus, 
microônibus, van ou carro, não serão aceitos malas excedentes.

C:  Malas quebradas e/ou danificadas 
5.8  Desde o aumento dos limites de peso permitido para cada 

volume despachado, o número de alças e rodinhas quebradas 
e malas danificadas têm aumentado significantemente. 
Normalmente a quebra é resultado do uso de malas 
inadequadas para tal peso. A Queensberry e seus fornecedores 
não aceitam responsabilidade pela quebra de alças e/ou 
rodinhas em qualquer hipótese.

5.9  Ocorrendo a avaria quando do embarque ou desembarque, 
a companhia aérea ou a companhia marítima deve ser 
imediatamente notificada.

D:  Furto, Roubo ou Extravio
5.10 A operadora não se responsabilizará por furto, roubo, 

violação, danificação, ou extravio de bagagem estando esta 
em guarda das transportadoras aéreas, terrestres (trens, 
ônibus, carros) e/ou hidroviárias, navios e hotéis. É da 
responsabilidade de cada passageiro, zelar pela segurança de 
todas as suas bagagens em áreas aeroportuárias, rodoviárias, 
portos, ferroviários e meios de hospedagem.

5.11 Todas as normas e procedimentos relativos a Bagagem, 
quando sob a responsabilidade da transportadora aérea, 
regulam-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, Condições 
Gerais de Transporte, constantes no bilhete aéreo e normas 
e regulamentos decorrentes de tratados internacionais, 
subscritos pelo Brasil.

 ALERTA
 O “seguro de bagagem” disponível no Brasil através 

dos Cartões de Assistência Internacional não cobre o 
roubo ou extravio de malas exceto quando em posse 
da transportadora aérea, quando o roubo ou extravio 
puder ser comprovado através do cupom da mala. 
Assim, o passageiro viaja com pleno conhecimento 
que suas malas não estão cobertas em qualquer outra 
situação (saguão do aeroporto, no transporte terrestre, 
no navio ou no hotel).

 Nenhum hotel no mundo assume responsabilidade 
por roubos ou furtos dentro das suas dependências 
(exceto quando guardado dentro do cofre – sujeito a 
certos limites de acordo com a política de cada hotel). 
Por isso, recomendamos não levar roupas e acessórios 
de alto valor e, na medida em que certos itens sejam 
indispensáveis, guardar sempre nos cofres ou, quando 
viajando, na bagagem de mão.

 Aconselhamos também nunca deixar malas “no 
corredor” para o carregador buscar (mesmo quando 
o operador local solicitar) e, quando viajando 
individualmente, sempre acompanhar as malas desde 
o “baggage claim” no aeroporto até o quarto do hotel 
e vice-versa. (Se os especialistas, as seguradoras não 
podem cobrir estes riscos, não tem como a operadora 
turística ou seus correspondentes assumi-los).

6. CARTÃO DE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL 
6.1  A operadora recomenda sempre a compra de um cartão de 

assistência internacional. Quando não incluído no programa 
escolhido, o passageiro deverá comprar um cartão através de 
seu agente de viagens.

6.2  No caso de programas que já incluem um cartão de 
Assistência Internacional, um cartão mais abrangente pode 
ser obtido, desde que o passageiro solicite-o mediante 
pagamento do acréscimo aplicável. 

6.3  Os serviços previstos pelo plano só são válidos no exterior.

6.4  Os serviços previstos pelo plano são prestados de acordo com 
suas próprias Condições Gerais.

7.  PASSAGEIRO
A:  Viagens em Grupo   
7.1  Menores de 8 anos incompletos não serão aceitos em nossas 

excursões em grupo.

7.2  É terminantemente proibido que passageiros inscritos na 
viagem convidem parentes ou amigos (que estejam lá 
no exterior) a participar de qualquer trecho da viagem ou 
passeio ou qualquer outra atividade do grupo.

7.3  O passageiro que necessita de ajuda para se locomover 
ou de ajuda constante para qualquer necessidade deverá 
viajar acompanhado por uma pessoa totalmente capacitada 
para cuidar de tais necessidades, uma vez que o guia 
acompanhante tem que se dedicar ao grupo inteiro. A não 
observância desta cláusula poderá resultar na recusa do 
embarque do passageiro no aeroporto ou na sua exclusão 
de certas atividades ou passeios durante a viagem, a critério 
exclusivo do guia acompanhante. O guia é responsável por 
fazer cumprir a programação e dar aos passeios o ritmo 
necessário para a realização dos mesmos.

7.4 O passageiro que, de alguma forma, prejudicar o bom 
andamento da excursão e dos demais usuários, poderá ser 
desligado da mesma, sem qualquer devolução ou indenização. 
Neste caso o preposto da operadora, no primeiro destino hábil, 
auxiliará ao usuário para a obtenção da passagem para sua 
volta. Despesas adicionais não cobertas pelo seguro de viagem 
individual do passageiro, serão de inteira responsabilidade do 
mesmo.

B:  Geral   
7.5  O passageiro acometido por doença grave, ou portador de 

aparelhos de ajuda cardíaca ou respiratória, ou similar, ou 
qualquer outra doença grave, ou gravidez, deve declarar 
sua condição no ato da solicitação da reserva, sob pena 
de responderem por eventuais prejuízos que sua condição 
possa causar.

7.6  Passageiros com dificuldade de locomoção, no caso do roteiro 
escolhido incluir passeios que envolvam caminhadas que 
exigem um esforço maior ou complicadas (por exemplo, com 
muitas escadas), concordam em não participar daquele passeio, 
não havendo qualquer compensação por parte da Operadora.

7.7  Ao passageiro que se propõe a compartilhar um apartamento 
duplo com outra pessoa será solicitado a preencher uma 
declaração específica.

7.8  O risco da viagem em face de quaisquer das condições 
mencionadas nos itens 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 acima é de eleição 
do passageiro.

7.9  Não é permitido fumar nos aviões, ônibus, navios, trens, nem 
nas dependências dos hotéis e restaurantes, exceto onde tiver 
áreas especificamente liberadas para fumantes. A grande 
maioria dos hotéis não tem mais apartamentos para fumantes e 
cobram multas se os hóspedes fumarem dentro dos mesmos.

7.10 Menores de 16 anos incompletos somente serão aceitos se 
acompanhados por um adulto responsável, sem prejuízo ao 
item 7.3 no caso de viagens em grupo.

7.11 Menores de 16 a 18 anos viajando desacompanhados 
serão aceitos mediante autorização por escrito dos pais 
(ou responsáveis) eximindo a operadora de qualquer 
responsabilidade.

8.  DOCUMENTAÇÃO
8.1  O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção 

dos documentos necessários para a viagem, devendo, se 
internacional, possuir passaporte, devidamente legalizado 
com validade mínima de seis meses e com os respectivos 
vistos consulares em dia.

8.2  O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/
ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido 
de embarcar quando da apresentação no aeroporto. (Para 
viagens que incluam a África do Sul, o passaporte deve ter 
no mínimo duas páginas em branco).

8.3  A documentação defeituosa e a falta de vistos serão de 
única e exclusiva responsabilidade do passageiro, eximindo 
a operadora de qualquer responsabilidade, inclusive do 
reembolso de qualquer tipo de despesas extras.

8.4  É importante verificar a documentação adicional necessária 
para viagem de menores de idade, dada a variação normativa 
a este respeito.

9. INSCRIÇÃO, PAGAMENTO, CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA
A: Inscrição e Pagamento
9.1  A inscrição, o pagamento e o cancelamento serão efetuados 

conforme detalhado nas Condições Específicas do programa.

9.2  Os preços são publicados em dólares norte- americanos ou 
em euros e os cálculos para conversão em reais dos preços 
serão pelo valor do câmbio turismo do dia que o pagamento 
for efetuado e não da data da reserva.

9.3  A operadora não dispõe de financiamento próprio e nem 
é vinculada a qualquer empresa do Sistema Financeiro 
Nacional, pelo que, nas compras a prazo, o passageiro se 
sujeita aos juros de mercado praticados pelos Bancos, 
Cartões de Crédito e Empresas de Factoring.

B: Cancelamento ou Transferência por parte do Passageiro
9.4  No caso de cancelamento por parte do passageiro, as 

seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente 
cobradas, as porcentagens abaixo serão aplicadas ao valor 
total dos serviços contratados.

 1) Taxa administrativa .....................................................2%
 2) Pena compensatória 
        Cancelamento até 30 dias do embarque.......................3%
      Cancelamento a menos de 30 dias do embarque .......10%
 3)Qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada   

  pelas Companhias Aéreas e/ou Marítimas, ou pelos  
   hotéis e outros fornecedores terrestres. Os valores destas  
   multas aumentam substancialmente na medida em que o  
  cancelamento acontece mais próximo da data de embarque,  
   podendo chegar, em certos casos, a 100% do valor total,  
   especialmente no caso de reservas para datas nobres, como  
   Reveillon, Carnaval, férias e feriados, e reservas em resorts  
   durante a alta temporada. Estas taxas ou multas poderão  
  ser cobradas no evento de q u a l q u e r  cancelamento  
   efetuado depois do pagamento do sinal ou depósito. Uma  
   previsão das possíveis multas será fornecida a pedido.

 No caso de cancelamento após o início da viagem, 
devolveremos somente os valores que conseguirmos 
recuperar dos fornecedores envolvidos.

9.5  A escolha da agência de viagens para intermediar a venda 
é do próprio cliente. No caso do eventual cancelamento 
depois do pagamento ter sido efetuado, o cliente deverá 
obter a devolução da comissão sobre a venda diretamente da 
agência e não da operadora. A operadora se responsabiliza 
pela devolução do valor recebido da agência de viagens, 
menos as taxas e multas mencionadas na cláusula 9.4.

9.6  É lícito ao passageiro, em casos quando a contratação ocorrer 
fora do estabelecimento comercial da agência de viagens 
ou da operadora, exercer seu direito de arrependimento, 
desistindo da viagem contratada no prazo de 7 dias a contar 
da contratação, desde que o faça por escrito, sendo que, 
neste caso, será lícito à contratada a cobrança de taxa 

administrativa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor 
da viagem e/ou programa turístico contratado.

 No caso de uma contratação nestas circunstâncias a menos 
de 30 dias do embarque, o passageiro terá o prazo de 48 
(quarenta e oito) horas a partir da contratação, para exercer 
seu direito de arrependimento sendo que, nessa ocasião, 
será cobrada a taxa administrativa de 2% (dois por cento), 
bem como os 10% (dez por cento) de pena compensatória 
em razão da proximidade da viagem e evolução da execução 
dos serviços contratados.

9.7 Sem prejuízo da cobrança de taxa administrativa e pena 
compensatória, é lícito à operadora, cobrar ainda, eventuais 
perdas e danos, tais como multas das companhias aéreas 
e/ou fornecedores terrestres/ marítimos, provenientes do 
cancelamento da viagem e/ou programa turístico contratado.

9.8  Em qualquer das hipóteses previstas nas cláusulas 9.5, 9.6 
e 9.7, a operadora terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para 
a devolução do dinheiro do passageiro, após as retenções 
cabíveis, contados do dia em que a operadora receber o 
pedido de cancelamento por escrito.

 O reembolso será efetuado na mesma forma de pagamento 
escolhida pelo passageiro quando da contratação do programa, 
ou seja, pagamentos efetuados através de cartões de créditos 
serão devolvidos através de crédito no próprio cartão, os 
efetuados através de depósitos bancários ou cheques já 
creditados em nossa conta corrente serão devolvidos através 
de crédito em conta corrente a ser informada pelo passageiro 
ou agência, para os cheques ainda não compensados serão 
devolvidos os mesmos. Em todos os casos de cancelamento por 
parte do passageiro, os valores serão devolvidos sem qualquer 
correção monetária ou cambial.

9.9  A substituição de nomes de passageiros ou a solicitação 
de transferência de uma saída (ou programa) para outra, 
representa um cancelamento e novo pedido que poderá 
sofrer a cobrança das taxas estipuladas acima, a critério 
exclusivo da operadora e dos fornecedores aéreos, terrestres 
e marítimos envolvidos. Uma taxa de administração e/ou 
comunicação será cobrada.

C:  Cancelamento por parte da Operadora
9.10 A operadora reserva o direito de cancelar, adiantar ou adiar 

qualquer programa ou modificar o itinerário, se necessário 
for, para a segurança ou conforto dos passageiros.

9.11 Qualquer saída de uma excursão em grupo que não reúna 
o mínimo de passageiros conforme mencionado nas 
“Condições Específicas” do programa, poderá ser cancelada 
ou, se de interesse dos passageiros, ter seu preço recalculado. 
Em caso de cancelamento por parte da operadora, por ser 
um programa de fato não confirmado pela operadora, o 
reembolso será efetuado de conformidade com a cláusula 
9.8.

9.12 No caso do eventual cancelamento de uma saída de uma 
excursão em grupo já garantida pela operadora, além da 
devolução integral e atualizada dos valores pagos em até 
10 (dez) dias úteis, a operadora, por livre arbítrio, oferecerá 
ao passageiro, em forma de crédito não transformável em 
dinheiro, o equivalente a 10% (dez por cento) da excursão 
contratada e cancelada pela operadora, valor este que 
deverá ser utilizado na aquisição de qualquer nova excursão. 
Este crédito deverá ser utilizado em até um ano da data de 
início da saída cancelada.

10.  RECLAMAÇÕES    
10.1 No caso de reclamações quanto à prestação de serviços, o 

passageiro as encaminhará por escrito a operadora, em até 
30 dias após o encerramento dos serviços, conforme artigo 
26, item 1, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. 
Se não o fizer, após este prazo a relação contratual será 
considerada perfeita e acabada, desobrigando a operadora 
de qualquer responsabilidade.

10.2 A arbitragem, de comum acordo, poderá ser adotada para 
dirimir quaisquer das pendências decorrentes da aplicação 
do presente contrato.

10.3 Os passageiros estão cientes que os responsáveis legais pela 
Operadora se encontram, para todos os efeitos legais, em 
sua sede social: Av. São Luís, 165 - 2º andar, 01046-911 São 
Paulo – SP.

11. CONCORDÂNCIA
11.1 Ao participar da programação, o passageiro, individualmente, 

ou através da agência de viagens sua mandatária, declara 
conhecer, pelo que adere contratualmente, a estas Condições 
Gerais e as Condições Específicas relativas ao programa ou 
serviço adquirido, comprometendo-se, quando for o caso, 
também pelos seus familiares e acompanhantes.

11.2 O passageiro está ciente de que os prestadores de serviços 
de transporte aéreo, terrestre, marítimo ou hidroviário, 
hospedagem, alimentação e entretenimento respondem na 
forma da legislação específica.

11.3 O passageiro e a operadora se comprometem a respeitar 
os horários pré-estabelecidos para a operação, conforme 
informações do preposto ou do guia.

11.4 O passageiro se compromete a comparecer ao embarque 
inicial no dia e hora previamente indicado, com no mínimo 
de 2 horas antes do horário de saída previsto para o voo.

11.5   Para dirimir toda e qualquer dúvida proveniente da aplicação 
do presente contrato, por eleição, o passageiro escolhe o 
Foro da cidade de São Paulo.

11.6 O presente regulamento se encontra disponível no site 
da Operadora www.queensberry.com.br e registrado no  
7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo sob o n.º 1934963 
em 29 de junho de 2016.

Im
pr

es
sã

o:
  n

ov
em

br
o 

de
 2

01
6

condicoes geraislow.indd   99 10/11/16   18:58



E
LIT

E

Acesse www.queensberry.com.br e consulte 
nossos folhetos na versão ON-LINE

queensberry.viagens      queensberryviagens 
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