
MONTE SUA ROTA A PARTIR DE 5 NOITES

Consulte seu agente de viagens

Preços publicados por pessoa, mínimo 6 pax, correspondentes às datas de saídas indicadas. Não inclui taxas. Disponibilidade e preços sujeitos a 
alterações sem aviso prévio. Valores mínimos de cada programa convertidos pelo câmbio vigente na data de fechamento deste impresso. Preços em 
reais serão reconvertidos pelo câmbio turismo na data de pagamento. Parcelamento com entrada de 30% no cartão de crédito em dólares direto para a 
The Moorings e saldo a integralizar também no cartão em até 90 dias antes do embarque. Câmbio: US$ 1,00 = R$ 3,27 em 16/02/17. 
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www.queensberry.com.br

2017 | 2018

Veleiros A motor Com Tripulação

CARIBE 

Ilhas Virgens Britanicas - Tortola

Ilhas Virgens Americanas - St. Thomas

St. Martin - St. Barts

St. Lucia - Marigot Bay

Grenada - St. George’s

AMÉRICAS

Flórida - Miami

Bahamas - Porto Marsh

Belize - Placencia

MEDITERRÂNEO: 11 bases incluindo

Itália: Procida - Sardenha

Croácia - Agana

Grécia - Zea

Turquia - Fethiye

   

EXÓTICOS

Ilhas Seychelles - Cidade de Victoria

Tailândia - Phuket

Tahiti - Raiatea

Tonga - Vava’u

MOMENTOS INESQUECÍVEISao mar



MOMENTOS INESQUECÍVEISao mar
“The Moorings” foi o pioneiro no desenvolvimento do mercado para o fretamento de veleiros e, com grandes

investimentos em novos iates a cada ano, mantém a sua liderança neste mercado com a sua frota sempre 

renovada. O fretamento de um barco do “exclusive plus line” garante um barco com no máximo 1 ano de uso; 

o “exclusive line” garante barcos com até 3 anos de uso e o “club line” barcos com até 5 anos de uso.

Com “The Moorings” o fretamento de um barco para suas férias é até mais fácil que a compra de uma viagem 

tradicional. O ideal é planejar a sua viagem com 4 a 8 amigos; alguns barcos acomodam até 12 pessoas.

Basicamente, você tem que fazer três escolhas:

1. O DESTINO
“The Moorings” oferece 20 bases mundiais. Para uma primeira experiência, nós recomendamos as Ilhas Virgens 

Britânicas onde, na ilha de Tortola, “The Moorings” tem sua maior frota. As águas são relativamente calmas e 

têm muitas ilhas para visitar sempre com navegação visual; não é por acaso que esta região é conhecida como 

“o Paraiso dos Iatistas”.

2. O TIPO DE IATE
Veleiro catamarã (espaçosos e estáveis com dois cascos)

Veleiro tradicional (“monocasco” – com um casco)

Iate motorizado – Somente catamarãs. São extremamente espaçosos e estáveis e navegam até 15 nós (24 km

por hora).

3. COM OU SEM TRIPULANTES
Somente o barco: para fretar um iate sem comandante, será necessário comprovar sua experiência. No 

Mediterrâneo você precisa de certificado internacional.

Iate com capitão: recomendamos a contratação de um capitão para aqueles que querem mais tempo livre com 

família e amigos. Nesta modalidade, geralmente todas as cabines estão disponíveis aos passageiros.

Iates Tripulados All Inclusive:  Com capitão, chef gourmet e todas as refeições e bebidas incluidas. Esta 

experiência é a mais indicada para aqueles que querem momentos exclusivos sobre os mares. Lembre-se que a 

tripulação ocupará uma das cabines: assim, um iate com quatro cabines comportará até 6 pessoas, além dos 

tripulantes.

PROGRAMAS SUGERIDOS

a partir de R$ 2.060 + saldo R$ 4.807

(marítimo, por pessoa, mínimo 10 pax, válido para a saída Set. 03 de 2017.
Saldo a integralizar 120 dias antes do embarque)

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS – 7 noites
Catamarã de 58 pés a vela com 6 cabines, tripulado para 10 pessoas, all inclusive.

Rota sugerida: Tortola, Cooper Island, Virgin Gorda, Marina Cay, Cane Garden Bay, Great Harbour, Norman 
Island, Tortola.

a partir de R$ 2.779 + saldo R$ 6.485

(marítimo, por pessoa, mínimo 6 pax, válido para a saída Out. 08 de 2017.
Saldo a integralizar 120 dias antes do embarque)

ST. MARTIN – 10 noites
Catamarã de 48 pés a vela com 4 cabines, tripulado para 6 pessoas, all inclusive.

Rota sugerida: St. Martin, Road Bay, Crocus Bay, Orient Bay/Grand Case, St. Barts, Basseterre, St. Kitts,  
Charlestown, Anse de Colombier, St. Martin.

a partir de R$ 2.452 + saldo R$ 5.722

(marítimo, por pessoa, mínimo 6 pax, válido para a saída Ago. 12 de 2017.
Saldo a integralizar 120 dias antes do embarque)

SARDENHA – 7 noites
Catamarã de 48 pés a vela com 4 cabines, tripulado para 6 pessoas, all inclusive.

Rota sugerida: Porto Cervo, Porto Rotondo, Ilha de Caprera, Maddalena Island, Cannigionne.

Moorings 5800

Moorings 4800
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