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Prezado Cliente,

 
Lançamos a nossa programação GBM 2019 com um entusiasmo ainda maior que nos
últimos anos.

Esta empolgação deve-se ao novo momento que acreditamos chegar num futuro
próximo.

Independentemente das crenças, valores e opções de cada um, buscamos ser positivos
e apostamos num mercado mais movimentado, permitindo que o brasileiro possa
planejar férias tranquilas e vivenciar muitos lugares especiais pelo mundo.

O ano de 2019 promete ser um ano mais tranquilo, sem um grande evento no
calendário mundial como a Copa do Mundo, e ficamos livres para elaborar e lançar
viagens para o ano todo com novidades como destinos pouco explorados e
deslumbrantes além dos pequenos retoques nos tradicionais programas que já fazem
parte do nosso portfólio de clássicos.

Para 2019, apresentamos um total de 58 roteiros, dos quais seis são novos, além de
roteiros diferenciados no novo folheto GBM – Novas Tendências.

Neste folheto, apresentamos dois novos roteiros: “Slow Soviet” que destaca a bela
cidade de Kazan, uma das mais importantes, históricas e bonitas do país que chamou
muita atenção durante a Copa do Mundo e as belas cidades do “Anel de Ouro” como
Suzdal e Vladimir com sua impressionante arquitetura; e “Slow Eslovênia” um dos
mais bonitos países da Europa, com destaque para sua cidade capital, Ljubljana, num
roteiro que inclui as cidades de Viena, Graz, Trieste e, ainda, o surpreendente e pouco
conhecida cidade de Gorizia, na fronteira de Eslovênia com Itália.

Separe um momento tranquilo e relaxante para desfrutar deste folheto, observando
cada roteiro, se interessando por cada cidade e se imaginando no destino, como se
estivesse fazendo uma viagem virtual a estes locais.

Desta maneira você poderá perceber o quanto países que nem estavam na sua “wish
list” podem ser atraentes e proporcionar vivências únicas.

Presentear a si mesmo com um roteiro GBM é um luxo que você merece.
Aproveitamos para desejar que 2019 seja um ano de celebração, conhecimento e
exploração de destinos especiais.

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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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.

“A nossa viagem foi muito agradável. 
O nosso guia permanente foi muito 
educado, atencioso, prestativo, 
simpático, o que tornou nossa viagem 
muito mais agradável. Eu e meu 
marido só gostamos de viajar em Slow 
Travel. Este roteiro é o 4º que fazemos 
com vocês.”
O Melhor da Califórnia e Las Vegas
Sra. C.S. – Rio de Janeiro – RJ 
Setembro de 2018
 
“Já fiz várias viagens com a 
Queensberry e depois da experiência 
com esta companhia, ficamos muito 
‘mal-acostumados’. Nenhuma outra 
companhia de viagens se compara 
à Queensberry. Tudo é muito 
organizado. Os guias permanentes, 
bem como os guias locais, são muito 
bem preparados e com conhecimento. 
O diferencial nas viagens da 
Queensberry, é que qualquer visita 
que façamos, se transforma em 
conhecimento de história e de cultura.
Parabéns à equipe! Especificamente 
nesta viagem “Tradições Portuguesas 
– Slow Açores”, a programação 
foi top. Conhecemos Açores, com 
sua topografia singular e natureza 
exuberante, e a Ilha da Madeira, 
com todo seu charme e glamour. 
Foi genial! Em Lisboa, fizemos 
passeios diferenciados. Parabéns à 
Queensberry!
Tradições Portuguesas
Sra. M.H. – São Leopoldo – RS
Março de 2018
 
“É a primeira vez que viajo com a 
Queensberry. Gostei muito do roteiro 
e da seriedade com que levaram esse 
grupo de turistas. Gostei muito da 
atuação da guia permanente, muito 
atenta, rápida nas decisões e nos 
deu muita segurança. Parabéns pelo 
excelente trabalho da equipe da 
Queensberry. Com certeza vou fazer 
outras viagens com vocês.”
Côte D’Azur e Provence
Sra. A.A.B.B.P. – Brasília – DF
Agosto de 2018 

“Mais uma vez a Queensberry se 
superou. Lugares incríveis e muito 
agradáveis. Viagem muito bem 
planejada e programa para que seja 
surpreendente, e foi. Parabéns a todos 
os envolvidos que tornaram minha 
viagem ‘fantástica’.”
Andaluzia, Costa do Sol e Barcelona
Sra. C.S.R. – São Paulo – SP
Setembro de 2018
 
“Correu tudo ótimo. Viagem 
fantástica, com roteiro inovador, 
sobretudo a Islândia, diferente e 
pouco conhecida, com uma guia 
excepcional. Parabéns a todos! Sucesso 
a vocês da Queensberry!  Até a 
próxima.”
Islândia, Terra do Fogo e dos Elfos
Sr. N.T.C.F. – Resende – RJ 
Setembro de 2018
 
“Roteiro maravilhoso, acima de 
nossas expectativas. Hotéis excelentes. 
Refeições oferecidas pela Queens, 
excelentes. Esta é a nossa 11ª 
viagem com a Queensberry e sempre 
esperamos chegar o novo catálogo de 
viagens para escolher a próxima.”
Viagem ao Reino da Baviera
Sra. E.E.T.F. – São Paulo – SP
Setembro de 2018
 
“Passeio maravilhoso, roteiro 
excelente. Tudo encantador. Ficamos 
fascinados com tanta paisagem 
linda. Lugar magnífico e bonito 
por natureza. Vale muito conhecer! 
Tivemos o prazer de realizar este 
passeio com a nossa guia permanente, 
muito profissional, super atenciosa, 
nos proporcionando uma viagem 
incrível e especial.”
O Melhor da Suíça
Sr. A.C.A. – Resplendor – MG
Maio de 2018

DEPOIMENTOS DOS PASSAGEIROS 
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EMBARCADOS NA ÚLTIMA TEMPORADA

“Viajo com a Queensberry desde 
1995. Acho perfeito o fato fazerem 
trajetos ‘Slow’, porque permitem que 
possamos desfrutar dos locais visitados 
sem correria. Foi a minha primeira vez 
na Suíça. Adorei.”
O Melhor da Suíça
Sra. M.C.S. – São Paulo – SP
Julho de 2018
 
“Falar da Queensberry, significa, 
sempre, lembrar de excelentes 
viagens, de momentos de 
descontração, alegria, realização de 
sonhos e contato com recantos/lugares 
maravilhosos deste mundo. Somos 
clientes há vários anos e não nos 
cansamos de mencionar e enaltecer 
os serviços de qualidade e os roteiros 
maravilhosos e tão bem planejados 
que a Queensberry oferece. E, é por 
isto que aqui estamos, mais uma vez. 
Salientamos que este ‘Slow Piemonte’ 
foi de especial agrado, nada cansativo, 
muito proveitoso. Conhecer o Vale 
d’Aosta foi, particularmente, também 
uma experiência inesquecível.”
Vale D’Aosta, Piemonte e Lago 
Maggiore
Sr. V.R.A. – Campos Novos – SC
Junho de 2018
 
“Foi minha primeira viagem pela 
empresa. Gostei muito e pretendo 
fazer várias! Quero destacar a atuação 
do guia permanente. Sempre viajei 
muito, mas não havia encontrado um 
guia tão bom. Excelentes hotéis. Uma 
viagem agradável.”
Os Encantos do Vêneto
Sra. H.S. – Juiz de Fora – MG
Setembro de 2018

“Perfeito! Viagem tranquila, com 
deslocamentos curtos. Magnífica 
viagem!”
Artes, Cores e Sabores – Da Toscana e 
da Emília-Romagna 
Sra. E.W.K. – Varginha – MG
Maio de 2018

“A Queensberry oferece serviços 
de primeira classe a seus clientes. 
Somos tratados com todo o respeito 
e generosidade, carinho e atenção. 
Isso sim faz com que uma viagem se 
torne melhor ainda. Parabéns a todos 
vocês.”
Costa Amalfitana e Puglia
Sr. E. P. B. – Nova Friburgo – RJ
Setembro de 2018
 
“Achei a viagem fascinante e pretendo 
experimentar outros roteiros em 
breve. Foi minha 1ª excursão com a 
Queensberry e dei muita sorte. Nossa 
guia permanente é excepcional em 
matéria de dedicação, profissionalismo 
e carinho pelos passageiros. A viagem, 
decididamente, não teria sido a 
mesma sem seu cuidado e atenção 
impecáveis com todos os diferentes 
viajantes. Fiquei, de fato, muito 
satisfeita com a bela viagem que se 
encerra.”
Costa Amalfitana e Puglia
Sra. A.M.D.B.G. – Rio de Janeiro – RJ
Agosto de 2018

“O prazer de viajar pela Queens veio 
a ser mais uma vez confirmado nessa 
excursão. E, dessa vez, com o prazer 
redobrado por reencontrar, 12 anos 
depois de ter estado em Taormina, 
com a nossa guia permanente. 
As guias locais surpreenderam 
pela excelência na comunicação 
e pela bagagem de informações 
proveitosas.”
O Melhor da Calábria
Sr. P.A.F.G. – Brasília – DF
Setembro de 2018
 
“Esta é a minha 20ª viagem com 
a Queensberry e continuo super 
satisfeita com os serviços prestados por 
esta excelente operadora. A viagem 
transcorreu de forma tranquila, com 
um grupo muito bom e com uma guia 
permanente super competente, eficaz, 
proativa, gentil e que soube conduzir 
o grupo com maestria. Espero poder 
continuar contando com os serviços 
de vocês por mais inúmeras viagens e 
emoções!”
Ilhas Gregas
Sra. C.S. – Belo Horizonte – MG
Maio de 2018
Agosto de 2017

“É com muita alegria que faço a minha segunda viagem pela Queensberry. O que me 
leva a escolher esta operadora? Serviços de alta qualidade, roteiros fantásticos, equipe 
maravilhosa. Espero realizar outras viagens, realizar meus sonhos diante das paisagens 
do mundo. Sr. Martin, você e sua equipe são o máximo. Até breve!”
Côte D’Azur e Provence
Sra. E.R.E. – Salvador – BA
Agosto de 2018
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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

“O guia permanente é um profissional 
exemplar, sempre atencioso e cordial, 
preocupado em atender todos os 
participantes. Domina o idioma 
com perfeição. Já o conhecia de 
outra oportunidade viajando pela 
Queensberry e foi uma surpresa muito 
agradável ao saber que o mesmo iria 
nos acompanhar, pois deu a certeza de 
uma viagem com total apoio.”
O Melhor da Califórnia e Las Vegas
Sra. A.M.N.B. – Fortaleza – CE
Setembro de 2018

“Slow Travel sensacional. Nosso guia 
permanente sempre presente, solícito, 
gentil e preocupado em nos servir em 
tempo integral.”
Tradições Portuguesas
Sra. M.F.D. – São Paulo – SP
Março de 2018
 
“Que posso dizer de nosso guia 
permanente. Um dos melhores guias 
com quem já viajei. Gentil, prestativo, 
culto, inteligente, sabe tudo da 
Espanha (até parece um espanhol) e, 
sobretudo, calmo e amigo de todos. 
Que breve possamos fazer novas 
viagens.”
Andaluzia, Costa do Sol e Barcelona
Sra. E.P.G.C. – Feira de Santana – BA
Setembro de 2018
 
“Quero agradecer à Queensberry 
por nos ter designado a nossa guia 
permanente. Inteligente! Prestativa! 
Atenta! Estou muito feliz e realizada 
por ter tido este roteiro e esta guia na 
minha viagem! Meus parabéns!”
Côte D’Azur e Provence
Sra. J.P. – Santos – SP
Agosto de 2018

“Foi muito prazeroso reencontrar 
nosso guia permanente, que foi meu 
guia em 2017!! Acho ele excelente!! 
Nota 10!!”
Islândia, Terra do Fogo e dos Elfos
Sra. R.M. – Ribeirão Preto – SP
Agosto de 2018
 
“O tour foi fantástico. A viagem pelas 
antigas cidades da Alemanha foi como 
uma viagem aos tempos medievais 
com todo o conforto oferecido 
pela empresa de turismo. O grande 
destaque positivo foi o trabalho do 
guia permanente, sempre muito 
atencioso, prestativo e bem-humorado 
com todo o grupo.”
Viagem ao Reino da Baviera
Sr. H.M.J. – Belo Horizonte – MG
Junho de 2018
 
“Mais uma viagem bem elaborada 
pela Queensberry, mostrando o que 
a Suíça tem de melhor. Nosso guia 
permanente foi atencioso, paciente, 
procurando atender a todos da 
melhor maneira possível, assim como 
fazer essa viagem inesquecível para 
nós. Deu excelentes indicações de 
restaurantes, lugares para compras 
e foi incansável na tentativa de nos 
mostrar a Suíça da melhor maneira 
possível.”
O Melhor da Suíça
Sra. A.C.M. – Rio de Janeiro – RJ
Julho de 2018
 
“Quanto ao nosso guia permanente, 
não tenho palavras para falar da sua 
pessoa! Excelente guia, muito culto, 
amigo de todos. A viagem se torna 
muito importante quando o guia é 
bom. Foi um sucesso!! Indicarei esse 
roteiro a todos meus amigos. Voltando 
muito feliz com a Queensberry.”
Vale D’Aosta, Piemonte e Lago 
Maggiore
Sra. M.P.R.S. – São Paulo – SP
Junho de 2018
 

“O ponto alto da viagem, foi nosso 
guia permanente. Simplesmente 
perfeito!!! Conhece muito bem o 
roteiro, é alegre, comunicativo, 
brincalhão sem jamais passar dos 
limites, paciente, prestativo, nasceu 
para fazer esse trabalho!!! Espero 
viajar com ele várias vezes. Obrigada 
Queens, por me proporcionar tantos 
momentos maravilhosos, há tantos 
anos! Até 2019, se Deus quiser!
Os Encantos do Vêneto
Sra. M.T.C.G. – Niterói – RJ
Setembro de 2018

“Guia Permanente: Excelente. 
Conhecimento extraordinário, 
conduziu o grupo de forma harmônica 
e isso fez a diferença para concluirmos 
que foi o melhor guia que já tivemos.”
Artes, Cores e Sabores – Da Toscana e 
da Emília-Romagna 
Sra. E.W.K. – Varginha – MG
Maio de 2018
 
“Surpreendente! Nossa 7ª viagem 
pela Queensberry preencheu todas as 
expectativas: hotéis excelentes, bem 
localizados, bons cafés da manhã, nota 
10 para os guias locais. E o ponto alto 
foi a nossa guia permanente, que foi 
incansável para atender ao grupo.”
Costa Amalfitana e Puglia
Sra. L.L.S. – Itajaí – SC
Agosto de 2018
 
“O ponto alto do pacote, que 
destaca é a guia acompanhante. 
Nossa guia acompanhante é 
incansável e extremamente atenciosa. 
Demonstra prazer no que faz e muito 
conhecimento do roteiro todo.”
O Melhor da Calábria
Sra. Y.M.A.A. – Rio de Janeiro – RJ
Maio de 2018

“A viagem com a guia permanente 
foi uma maravilha, ela coordenou 
tudo com grande habilidade, alegria e 
profissionalismo e atendeu a todos em 
todas as necessidades e o grupo estava 
perfeito. Ela foi perfeita em fazer uma 
viagem realmente dos sonhos.”
Ilhas Gregas
Sra. M.D.G.S. – São Paulo – SP
Setembro de 2018
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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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São Francisco
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A CALIFÓRNIA, O “ESTADO DOURADO”, QUE OFERECE VARIADA DIVERSIDADE DE ATRAÇÕES: litoral magnífico com praias 
ensolaradas; cidades repletas de cultura e diversão; parques temáticos e as melhores experiências gastronômicas celebradas com excelentes 
vinhos. A luminosa Las Vegas, feita para o entretenimento, e muito além de suas luzes neon. Um verdadeiro sonho cinematográfico!

 1º dia – Sex. – BRASIL/ SAN FRANCISCO

Assistência da nossa equipe no Aeroporto 

Internacional de São Paulo para embarque 

em voo com conexão em Houston e destino a 

San Francisco.

 

 2º dia – Sáb. – SAN FRANCISCO – Bem-

vindo a Califórnia, o “Estado Dourado”, que 

oferece uma enorme diversidade de atrações: 

Chegada a São Francisco, conhecida pela 

sua neblina fria do verão, íngremes colinas, 

eclética mistura de arquitetura vitoriana e 

moderna e seus marcos históricos famosos, 

além de sua hospitalidade e um símbolo de 

liberdade. Recepção e traslado ao Hotel 

JW Marriott ou similar. Restante do dia 

O MELHOR DA CALIFÓRNIA E LAS VEGAS
16 dias – 13 noites

Saídas 2019: Maio 10; Julho 05; Agosto 09 e Setembro 06

Síntese do Roteiro:
4 noites na vibrante e 
charmosa San Francisco.

2 noites em San Diego.

4 noites na famosa Los 
Angeles, terra de celebridades.

3 noites em Las Vegas, 
a capital mundial do 
entretenimento.

livre. Aproveite para vivenciar a atmosfera 

mágica desta vibrante metrópole, nosso guia 

brasileiro estará orientado.

 

 3º dia – Dom. – SAN FRANCISCO – Em 

nosso city tour vamos contemplar alguns 

dos seus principais atrativos. Começaremos 

pelas suas 43 colinas e belas vistas da baía. 

Veremos: os famosos bondinhos; a Golden 

Gate, principal cartão postal da cidade; a 

florida e sinuosa Lombard Street; Chinatown, 

o eletrizante bairro chinês; A Union Square, 

o coração da cidade; o Financial District com 

seus arranha-céus; o Fisherman’s Wharf, local 

de entretenimento, com diversos museus, 

shoppings, restaurantes; as lindas casas no 

Santa Mônica
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estilo vitoriano espalhadas por toda a cidade. 

Finalizando nosso tour, visitaremos Sausalito, 

do outro lado da ponte, antiga vila de 

pescadores e hoje um sofisticado balneário. 

Restante do dia livre.  À noite, sugerimos ir 

para a badalada área de Fisherman’s Wharf, o 

antigo ancoradouro que hoje abriga lojinhas, 

restaurantes e bares.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Seg. – SAN FRANCISCO/ NAPA 

VALLEY/ SÃO FRANCISCO – São Francisco 

é a porta de entrada para a região vinícola do 

norte da Califórnia. Atravessando a ponte, 

deixaremos para trás a brisa marinha e logo 

uma vastidão de verdes vinhedos tomam 

conta da paisagem em Napa Valley. Com uma 

combinação de solo, relevo, clima e umidade 

ideais para o cultivo das vinhas, a região 

conquistou forças e respeito desde a década de 

70, quando saiu vitoriosa em uma competição 

na França, superando os tradicionais vinhos 

franceses. Em nosso tour visitaremos duas 

das mais renomadas e tradicionais, com 

degustações de suas boas safras.  Após almoço 

em lugar tão especial, retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.  

 

 5º dia – Ter. – SAN FRANCISCO – Dia 

inteiramente livre nesta cidade que respira ar 

de liberdade em todos os cantos. A cidade 

oferece inúmeras experiências, tais como: 

Fazer um passeio nos antigos bondinhos por 

suas ladeiras, ou de barco pela baía passando 

próximo a Golden Gate, com suas formosas 

linhas art-déco pintadas em vermelho, ou se 

desejar fazer um passeio opcional, nosso guia 

acompanhante estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Qua. – SAN FRANCISCO/ SAN 

DIEGO – Hoje deixaremos esta cidade 

descontraída e sofisticada. Em horário 

apropriado traslado ao aeroporto para 

embarque em voo com destino a quente e 

ensolarada San Diego. Chegada, recepção e 

traslado ao Hotel The Westin Gaslamp ou 

similar.  Restante do dia livre. Fundada em 

1769 pelos espanhóis, é uma das cidades mais 

visitadas dos Estados Unidos.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º dia – Qui. – SAN DIEGO – Pela manhã, 

saída para admirar as principais atrações 

da segunda maior cidade da Califórnia, e 

que representa uma mistura perfeita da 

sofisticação urbana com a cultura tranquila 

do litoral. Veremos seus arranha-céus 

modernos que convivem em harmonia 

com históricas construções vitorianas. O 

Gas Lamp Quarter, considerado o coração 

histórico reúne uma grande diversidade de 

entretenimento, está repleto de restaurantes, 

lojas, cafés e descoladas galerias. Passaremos 

por suas amplas avenidas à beira-mar e 

a área do Embarcadero. Visitaremos o 

imponente USS Midway, navio porta-aviões, 

hoje ancorado na baía de San Diego, um 

interessante museu. E iremos ao Parque Old 

Town, inicialmente povoado por soldados 

espanhóis e suas famílias, e que ainda abriga 

mais de vinte construções históricas. Ao 

final, retorno ao hotel. À noite, sugerimos o 

animado distrito de Gas Lamp.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Sex. – SAN DIEGO/ SANTA 

MONICA/ LOS ANGELES – Hoje deixaremos 

San Diego, e admirando lindas paisagens 

litorâneas, chegaremos ao balneário de Santa 

Monica, com sua atmosfera tipicamente 

californiana e seu famoso píer. Tempo 

livre à disposição. Em seguida, partiremos 

para Los Angeles, a meca da indústria 

cinematográfica. Chegada e hospedagem 

no Hotel Loews Hollywood ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 9º dia – Sáb. – LOS ANGELES – Los 

Angeles é uma cidade de muitas faces, 

cada uma com algo excitante para revelar. 

É interessantíssima em todos os aspectos, 

a começar por seu nome, fundada em 

1781 como “A Vila de Nossa Senhora, 

Rainha dos Anjos do Rio de Porciúncula”, 

ou simplesmente Los Angeles. É onde fica 

Hollywood, a meca mundial do cinema, 

inesgotável fonte do sonho americano que 

sai para as telas do mundo inteiro. Em nosso 

city tour veremos:  a calçada da fama em 
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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 já incluídos. 

Hospedagem em hotéis de primeira 
categoria e primeira superior 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 +  
1 refeição ao longo do programa.

Assistência de guia local
especialista, em idioma português ou 
espanhol.

Atrações:
• Tour completo em San Francisco,  
   a cidade que respira irreverência,  
   e ainda a típica Sausalito e as  
   celebradas vinícolas do Napa  
   Valley, com verdadeiras experiências  
   enogastronômicas. 
• A ensolarada San Diego, que  
   apresenta variada diversidade de  
   lazer e entretenimento, e o balneário  
   de Santa Monica, com sua  
   atmosfera tipicamente californiana.
• A glamourosa Los Angeles, de  
   múltiplas faces, cada uma com algo  
   excitante para revelar.
• Finalizando na luminosa Las Vegas,  
   que não para de surpreender.

Ingressos incluídos:
Napa Valley: Degustação.
San Diego: USS Midway.
Los Angeles: Universal Studios.

Cobertura Trip Protector +  
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

Hollywood Boulevard e o Chinese Theatre, 

onde estão eternizados os astros e estrelas do 

cinema; Beverly Hills, com suas ricas mansões; 

a famosa Sunset Boulevard e a Rodeo Drive, 

com suas famosas lojas, as favoritas para 

compras das celebridades de Hollywood. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 10º dia – Dom. – LOS ANGELES – Pela 

manhã, iremos conhecer os estúdios da 

Universal City, um dos maiores parques 

temático do mundo, com atrações 

sobre temas de filmes famosos, que nos 

transportam ao mundo da fantasia e da 

emoção. Caminharemos por cenários e ruas 

produzidos para o cinema. Vivenciaremos 

aventuras de ficção científica e muitas outras 

atrações, com efeitos especiais. Afinal, 

estamos em Hollywood. Ao final da visita, 

retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Seg. – LOS ANGELES – Dia livre 

nesta que foi fundada por espanhóis e índios 

em 1781, e se tornou a mais badalada cidade 

do sul da Califórnia. Aproveite para conhecer 

o calçadão de Venice Beach, repleta de lojas 

charmosas e ótimos restaurantes. Ou ainda, ir 

até o charmoso shopping The Grove, localizado 

em Beverly Hills, um dos locais mais procurados 

por celebridades. Nosso guia acompanhante 

estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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   Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. aérea: United Airlines e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Houston ou Newark/ 
San Francisco
2. San Francisco/ San Diego
3. Los Angeles/ Las Vegas
4. Las Vegas/ Houston ou Newark/ 
 São Paulo

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

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.
 
A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento da 
viagem.
 
Os apartamentos nos hotéis dos 
Estados Unidos normalmente têm duas 
camas de casal ou uma cama king 
size. No caso de acomodações em 
triplos e quádruplos, favor observar 
que a padronização dos apartamentos 
continuará sendo a mesma.

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

VACINAS: Nenhuma.
Embora o Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela não seja 
exigido, deve-se levar em conta que 
estas regras mudam sem aviso prévio. 
Recomendamos a todos manter seu 
certificado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certificado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

 12º dia – Ter. – LOS ANGELES/ LAS 

VEGAS – Traslado ao aeroporto para 

embarque com destino a Las Vegas, 

localizada no estado de Nevada. Chegada, 

recepção e traslado ao Hotel Wynn ou 

similar. Restante do dia livre. Aproveite 

para se ambientar na “Capital Mundial do 

Entretenimento”.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Qua. – LAS VEGAS – Construída 

em pleno deserto de Mojave, foi idealizada 

para ser um lugar único, irreal, empolgante. 

Em nosso city tour passaremos pela Strip, 

a artéria principal, onde estão os agitados 

cassinos, restaurantes e seus grandes 

complexos hoteleiros, com representações 

fantasiosas reproduzindo: esfinge, pirâmide, 

canais venezianos e outras construções 

espetaculares, em minutos você estará em 

Paris, New York, Veneza e outros tantos 

lugares. De dia brilha com a sua luz natural, 

e à noite o brilho vem de suas placas de 

neon resplandecentes, é um contraste 

surpreendente com a natureza desértica 

ao seu redor. Aqui parece que a regra é 

aproveitar ao máximo, do dia e da noite. 

Relaxe e aproveite. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 14º dia – Qui. – LAS VEGAS – Dia livre à 

disposição nesta indescritível cidade. Desfrute 

das facilidades de nosso hotel, ou aproveite 

para fazer um passeio em avião ou helicóptero 

ao Grand Canyon – um passeio emocionante, 

com paisagens de tirar o fôlego, como a do 

Rio Colorado, os paredões do Grand Canyon, 

a represa do Hoover Dam, e da ponte Skywalk. 

Aproveite também dos principais pontos 

turísticos, os hotéis oferecem as mais variadas 

atrações. A Fremont Street, é o coração da 

velha Las Vegas, a rua mais antiga da cidade, 

onde estão os primeiros e mais antigos 

cassinos. Sua grande atração é Fremont Street 

Experience, um grandioso espetáculo luminoso.

CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Sex. – LAS VEGAS/ BRASIL

Estamos na meca do entretenimento, então 

aproveite para se divertir ainda mais. Ao final 

da tarde, traslado ao aeroporto para embarque 

em voo com conexão em Houston ou Chicago 

e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Sáb. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!

São Francisco
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NESTA VIAGEM, CONHECEREMOS AS BELEZAS VULCÂNICAS da Ilha de São Miguel, a florida Ilha da Madeira e a nostálgica 
e inovadora Lisboa. Veremos seus patrimônios arquitetônicos, históricos e culturais, aconchegantes vilarejos imersos em paisagens 
estonteantes, a saborosa culinária e as tradições de uma gente simpática e acolhedora, envolvidos por um passado em comum.

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

equipe no Aeroporto Internacional de São 

Paulo para embarque em voo com conexão em 

Lisboa e destino a Ponta Delgada.

 

 2º dia – Qua. – PONTA DELGADA

Chegada a Ponta Delgada, na Ilha de São 

Miguel, a capital do Arquipélago dos Açores, 

formado por espetaculares paisagens 

vulcânicas, no meio do Oceano Atlântico, a 

um terço do percurso marítimo entre Lisboa e 

Nova Iorque. Recepção no aeroporto e traslado 

para hospedagem no Hotel Azor ou similar. 

Restante do dia livre. Aproveite para ter o 

primeiro contato caminhando pelas antigas 

ruas de pedra e admirando os elegantes 

edifícios barrocos, desfrutando deste canto 

exótico da Europa, onde a vida continua 

agradavelmente tranquila.

 

TRADIÇÕES PORTUGUESAS
O Exótico Açores, a Florida Madeira e a Vibrante Lisboa

13 dias – 10 noites
Saídas 2019: Maio 14; Julho 09; Agosto 06; Setembro 03 e Outubro 08

Síntese do Roteiro:
3 noites em Ponta Delgada, 
no esplêndido arquipélago dos 
Açores.

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

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

 3º dia – Qui. – PONTA DELGADA/ SETE 

CIDADES/ PONTA DELGADA – Cheia de 

imponentes igrejas, conventos e pequenas casas 

brancas, Ponta Delgada ainda mantém a rica 

herança da época que o seu porto era escala 

obrigatória entre Europa e o Novo Mundo. 

Faremos nosso city tour (a pé) pelo seu charmoso 

centro histórico, onde veremos: a Praça Gonçalo 

Velho Cabral; a Igreja de São Sebastião, fundada 

em 1533; a fortaleza renascentista de São Brás, 

sobre um rochedo à beira-mar, restaurada no 

século 19. e o Museu Carlos Machado. Após 

admirarmos este rico patrimônio cultural, 

arquitetônico e histórico, teremos nosso almoço 

em restaurante local. Em seguida, partida de 

Ponta Delgada pela estrada do Carvão com 

uma bonita vista sobre a parte central da ilha, 

em direção à Vista do Rei, para admirar um 

dos cenários mais idílicos e sereno dos Açores 

Funchal
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– as Lagoas das Sete Cidades, com 12 km de 

circunferência, em alguns pontos, as paredes 

despencam como cortinas verdes de uma altura 

de 300 metros, simplesmente arrebatador. Em 

nosso retorno ao hotel, visitaremos uma estufa de 

ananases. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO E ALMOÇO 

INCLUÍDOS.

 

 4º dia – Sex. – PONTA DELGADA/ LAGOA 

DO FOGO/ FURNAS/ PONTA DELGADA – Hoje 

iremos conhecer a Lagoa do Fogo, na caldeira de 

um vulcão adormecido que se formou há cerca 

de 15.000 anos. Encanta pela sua beleza natural 

e está classificada desde 1974, como Reserva 

Natural, tal o seu valor paisagístico. Seguiremos 

para a estância hidromineral de Furnas, ao 

seu redor, estão as Caldeiras das Furnas, com 

gêiseres de água quente e fontes borbulhantes 

de onde brotam a lama e a água minerais 

terapêuticas usadas por seus frequentadores. O 

solo vulcânico às suas margens, são utilizados 

por seus moradores para preparar o singular 

“Cozido das Furnas”, um típico prato regional 

que iremos provar em nosso almoço e, logo após 

conheceremos ainda um jardim centenário criado 

há mais de 200 anos por Thomas Hickling, que 

hoje forma um belíssimo parque com uma rica 

coleção de árvores, plantas e flores. Seguiremos 

para o Mirante do Pico do Ferro, de onde se 

descortinam vistas do místico vale e visitaremos 

a Plantação de Chá da Gorreana. Após nossas 

visitas, contemplando paisagens arrebatadoras, 

retornaremos ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Sáb. – PONTA DELGADA/ FUNCHAL 

Após termos contemplado um cenário de 

paisagens fascinantes, teremos traslado ao 

aeroporto para embarque com destino ao 

Funchal, capital de outro arquipélago que brota 

do fundo do mar, a Ilha da Madeira. Chegada, 

recepção e traslado ao Hotel Belmond Reid´s 

Palace ou similar. Restante do dia livre. Muito 

diferente do Funchal da época dos piratas e do 

funcho, a cidade está moderna, rejuvenescida, 

famosas por seus atrativos e por seu clima 

ameno, cheia de estilo e conteúdo. Aproveite 

para desfrutar dos refúgios encantadores que 

esta charmosa cidade oferece, caminhar por 

suas ruazinhas e seus verdejantes e floridos 

jardins é uma delícia, não é à toa que a ilha 

é chamada de o “Jardim do Atlântico. Nosso 

guia acompanhante estará orientando. À noite, 

sugerimos opcionalmente passar momentos 

divertidos e saborear a famosa espetada 

madeirense, e conhecer o folclórico, tradicional e 

singelo “Bailinho da Madeira”

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Dom. – FUNCHAL/ CÂMARA 

DE LOBOS/ CABO GIRÃO/ SÃO VICENTE/ 

PORTO MONIZ/ PAUL DA SERRA/ FUNCHAL 

Pela manhã, seguiremos pela Costa Sul até 

Câmara de Lobos, tradicional vila piscatória e 

com belos atrativos, tais como o Cabo Girão, 

segundo penhasco marítimo mais alto da 

Europa. Chegaremos ao pequeno balneário 

de Ribeira Brava, uma das localidades mais 

antigas da ilha, onde faremos uma parada. 

Logo após, seguiremos em direção à Costa 

Norte, passaremos por São Vicente, uma 

das mais antigas povoações da Ilha e pelo 

Seixal, e através de um espetacular caminho 

construído na lava, chegaremos a Porto Moniz, 

que atrai por suas piscinas naturais de águas 

cristalinas entre as rochas vulcânicas formando 

um entorno de grande beleza. Teremos nosso 

almoço em restaurante local e tempo livre para 

desfrutar da atmosfera tranquila do vilarejo. Em 

seguida, retorno ao Funchal por Paul da Serra, 

único planalto da ilha (1.600m) que contrasta 

com as montanhas escarpadas.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Seg. – FUNCHAL – Pela manhã 

saída para city tour pela capital que está 

situada numa baía de rara beleza, em frente 

ao Atlântico, emoldurada por montanhas e 

ricamente adornada por praças restauradas, 

edifícios de arquitetura madeirense e belos 

jardins. Durante a visita, passaremos pelo Parque 

de Santa Catarina, a Sé Catedral, datada do 

séc. XV; o Palácio de São Lourenço; Forte de 

São Tiago e o histórico bairro de Santa Maria. 

Veremos ainda o Mercado dos Lavradores e uma 

fábrica de renda de bordados. Restante do dia 

livre. Funchal é chamada de “pequena Lisboa”, 

sofisticada e cheia de estilo. Uma boa pedida 

é explorar o comércio, que permitirá desfrutar 

da variedade do artesanato que a ilha oferece, 



Ponta Delgada

Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até  
o 13º 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).

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

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

Atrações:
• Açores e sua aconchegante e  
   barroca capital Ponta Delgada  
   na Ilha de São Miguel, suas  
   espetaculares paisagens vulcânicas,  
   parques termais com gêiseres de  
   água quente e fontes  
   borbulhantes, experimentando sua  
   peculiar culinária.
• A Ilha da Madeira e sua florida  
   capital Funchal, com passeios pelo  
   interior e litoral da ilha,  
   conhecendo suas vilas, mirantes  
   e paisagens de rara beleza, como  
   Cabo Girão, Ribeira Brava, Porto  
   Moniz e São Vicente.
• A sempre vibrante e apaixonante  
   Lisboa, que não para de se  
   reinventar, oferecendo inúmeras  
   atrações, sempre em  
   transformação, nos brindando  
   com muita história e belezas a  
   serem descobertas.
• Visitando a Costa Sul de Lisboa,  
   suas pequenas cidades e vinícolas  
   que se destacam por elaborarem  
   elegantes vinhos.
• Conhecendo a bucólica Ericeira,  
   debruçada sobre o mar e o  
   monumental Convento de Mafra.
• A excelente gastronomia  
   portuguesa, experimentando as  
   delícias regionais e desfrutando de  
   seus afamados vinhos.
• Sob medida para os amantes da  
   natureza, arte, história, cultura e  
   saborosa culinária.

Ingressos incluídos:
• Ponta Delgada: Museu Carlos  
   Machado, Jardim Terra Nostra;  
   Lagoas das Furnas.
• Lisboa: Teleférico; Quinta da  
   Bacalhôa; Passeio de barco;  
   Convento de Mafra.

Cobertura Trip Protector +
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e
benefícios da April na página 110.

ou se preferir, fazer opcionalmente a subida 

em teleférico até a Igreja de Nossa Senhora do 

Monte e finalizar com degustação do famoso 

vinho da madeira numa das caves especializadas. 

Visitar a Madeira é também conhecer o que a 

noite nos revela, aproveite para conhecer a Zona 

Antiga do Funchal, seus tradicionais restaurantes 

e experimentar um de seus deliciosos pratos, 

acompanhados de um nobre vinho ou da Poncha, 

a bebida típica da ilha.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Ter. – FUNCHAL/ LISBOA – Hoje 

deixaremos esta bela ilha em direção ao 

continente. Em horário apropriado, traslado ao 

aeroporto e embarque com destino a fascinante 

capital Lisboa. Chegada, recepção e traslado ao 

Hotel Sofitel Liberdade ou similar. Restante do 

dia livre. O céu azul, o sol refletindo-se sobre o 

Tejo, os antigos bondes (os eléctricos), as fachadas 

de azulejos, tudo faz de Lisboa um charme. Suas 

antigas ruas, os telhados vermelhos de suas casas, 

suas avenidas arborizadas, são um convite para 

caminhar e sentir a atmosfera nostálgica desta 

cidade que guarda preciosidades de seu passado 

e surpreende pelas inovações do século 21.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 9º dia – Qua. – LISBOA – Lisboa é uma cidade 

antiquíssima e de grande beleza. Em tradicional 

meio de transporte, iniciaremos nossa visita pela 

parte antiga. No bairro da Baixa, há 600 anos 

o coração da cidade, veremos: a bela Praça do 

Rossio com suas fontes e edificações históricas; 

o Teatro Nacional; o calçadão de pedestres da 

rua Augusta e a Praça do Comércio. Vamos 

nos encantar com as ruas calmas e estreitas do 

singular bairro Alfama. Veremos no alto da colina 

as muralhas do Castelo de São Jorge e vizinho 

está um dos bairros com maior tradição e história, 

a Mouraria. Ao final do passeio, seguiremos 

em ônibus para  um lado antigo, mas que foi 

totalmente revitalizado para abrigar a Expo 

98, e como herança do evento cultural ficou o 

Parque das Nações com atrações incríveis que 

iremos apreciar, entre elas: o famoso Teleférico 

que proporciona vistas espetaculares sobre a 

ponte Vasco da Gama e o Rio Tejo. Seguiremos 

para a zona de Belém e veremos seus famosos 

monumentos: o Mosteiro dos Jerônimos; Padrão 

dos Descobrimentos e a Torre de Belém. Ao 

final das visitas, teremos almoço  em um dos 

locais mais emblemáticos da cidade, o SUD, 

com vistas impressionantes sobre o Rio Tejo. 

Restante do dia livre. O ônibus retorna ao hotel, 

mas àqueles que desejarem poderão aproveitar 

a tarde para passear a beira rio e conhecer esta 

área descolada da cidade. Junto do SUD está o  

Museu da Eletricidade, que agora está integrado 

ao Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia e 

caminhando por apenas dez minutos, chega na 

área do LX Factory, antigo complexo industrial 

que hoje abriga diversas lojas descoladas, livrarias 

e restaurantes exclusivos.  Retorno ao hotel por 

conta própria.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Qui. – LISBOA/ QUINTA DA 

BACALHÔA/ PALMELA/ SETÚBAL/ LISBOA

Hoje sairemos em direção à Costa Sul de Lisboa, 
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Lisboa



        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: TAP e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Lisboa
2. Lisboa/ Ponta Delgada
3. Funchal/ Lisboa
4. Lisboa/ São Paulo
Emissões no exterior: 
1. Ponta Delgada/ Funchal

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

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: Embora o Certificado 
Internacional de Vacina contra Febre 
Amarela não seja exigido, deve-se levar 
em conta que estas regras mudam sem 
aviso prévio.  Recomendamos a todos 
manter seu certificado em dia e levá-lo 
junto com o passaporte. O certificado 
deverá ser emitido no mínimo de até 11 
dias antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

atravessando a icônica ponte 25 de Abril, 

chegaremos a áreas protegidas como reservas 

naturais, onde pequenas comunidades pesqueiras 

e agrícolas permanecem e prosperam. A região 

também se destaca por elaborar vinhos que cada 

vez mais vem ganhando espaço no mundo da 

enologia. Visitaremos a bela e imponente Quinta 

da Bacalhôa, construída na primeira metade 

do século XV ainda preserva vários elementos 

arquitetônicos originais. Conheceremos algumas 

de suas dependências e finalizaremos com 

uma degustação. Em seguida, iremos para 

a pequena cidade montanhosa de Palmela, 

veremos seu castelo que se destaca no alto da 

Serra da Arrábida e hoje está convertido em uma 

pousada, onde teremos nosso almoço. Após, 

prosseguiremos para Setúbal, e se às condições 

meteorológicas e marítimas permitirem, 

embarcaremos em um catamarã para um 

agradável passeio pelo Estuário do Sado com 

praias de águas transparentes, grutas, falésias 

e pequenas baías de tranquilidade, e ás vezes 

aparecem os curiosos golfinhos. Ao final do 

passeio, regresso ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Sex. – LISBOA/ ERICEIRA/ MAFRA/ 

COLARES/ LISBOA – Pela manhã, saída em 

direção a Ericeira, pequena vila de pescadores 

que ainda permanece como era: um labirinto 

de estreitas ruas de pedra com casas brancas 

caiadas e vistas deslumbrantes sobre o mar. Após, 

seguiremos até Mafra para visitar o monumental 

Convento de  Mafra, o mais importante 

monumento barroco português e testemunho 

da opulência da corte de D. João V.  Em seguida, 

vamos para a região de Colares e conheceremos 

uma de suas vinícolas, saberemos mais a respeito 

desta secular cultura e teremos uma almoço 

típico com degustação de vinhos. E finalizando 

nosso dia repleto de atrações, participaremos de 

uma rica experiência onde faremos nosso próprio 

vinho. Sem dúvida, um dia para ficar na memória.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS INCLUÍDOS.

 

 12º dia – Sáb. – LISBOA/ BRASIL

Dia livre para desfrutarmos desta multifacetada 

cidade que atende a diferentes gostos e sentidos. 

As opções são muitas e diversificadas: revisitar 

seus monumentos favoritos; compras no 

charmoso bairro do Chiado e aproveitar mais das 

excelentes opções gastronômicas. O importante 

é você aproveitar e se divertir. Caso deseje 

algum passeio opcional, solicite ao nosso guia 

acompanhante. À noite, traslado ao aeroporto 

para embarque com destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Dom. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!

Funchal
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Sevilha
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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 – Qua. – BRASIL/ SEVILHA 

Assistência da nossa equipe no Aeroporto 

Internacional de São Paulo para embarque em 

voo com conexão em Madri e destino a Sevilha.

 

 2º dia – Qui. – SEVILHA – Chegada a 

grandiosa e histórica Sevilha, centro financeiro 

e capital da Andaluzia. Hospedagem no 

Hotel Melia Colon ou similar. As marcas 

consagradas da Espanha – dança flamenca, 

touradas, bares de tapas e solenes procissões 

de Páscoa, sugerem apenas uma pequena ideia 

da diversidade do país, e justamente esses 

contrastes que a tornam fascinante. Restante 

do dia livre.

ANDALUZIA, COSTA DO SOL E BARCELONA
Terras de Vários Países

19 dias – 16 noites
Saídas 2019: Maio 08; Junho 19; Julho 10; Agosto 28 e Outubro 09

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

3 noites na histórica Málaga, 
na Costa do Sol.

2 noites na fascinante 
Granada.

2 noites na esplêndida 
Alicante. 

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

 3º dia – Sex. – SEVILHA – Alegria é a 

palavra que talvez melhor resume a essência 

de Sevilha. Seu cenário é marcado por muitas 

heranças da época do domínio árabe, exibindo 

uma diversa coleção de variados monumentos. 

Encravada às margens do rio Guadalquivir, 

Sevilha é herdeira de um rico legado árabe 

e um próspero porto comercial. Faremos um 

tour panorâmico destacando: a magnífica 

catedral, imponente e monumental; a Torre 

do Ouro, às 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 Luísa. 

Caminharemos pelas típicas e estreitas 

Sevilha
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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. À noite, sugerimos assistir um 

espetáculo de Flamenco, a alma da Andaluzia.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Sáb. – SEVILHA – Dia inteiramente 

livre para desfrutar de sua essência contagiante. 

Museus, centros de arte e parques temáticos 

são algumas de suas atrações, sem falar 

no centro histórico que é uma delícia para 

caminhar e apreciar sua arquitetura antiga e 

alguns edifícios modernos, que se mesclam 

com perfeição. Se desejar fazer compras, 

em Sevilla os estabelecimentos tradicionais 

de artigos típicos convivem com as novas 

franquias, centros comerciais e lojas de 

decoração, oferecendo assim um amplo leque 

de possibilidades para compras. Aproveite 

para ir de “tapeo” como dizem os sevilhanos e 

desfrutar da vida.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 5º dia – Dom. – SEVILHA/ PUEBLOS 

BLANCOS/ RONDA/ MARBELLA/ MÁLAGA

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 esplêndido 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). 

Veremos 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. E, depois 

de atravessar lindas serras, chegaremos a 

deslumbrante Costa do Sol e a Marbella, o 

elegante e mais badalado balneário que já 

traz a beleza no nome. Após, prosseguimento 

para Málaga. Chegada e hospedagem no 

Hotel AC Palácio ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Seg. – MÁLAGA – Conhecida 

como o lugar onde nasceu Pablo Picasso, a 

cidade já foi lar de povos como os fenícios 

e romanos, além dos mouros. Conserva 

construções preciosas desses e de outros 

períodos em seu bem preservado centro 

histórico, que possui ruas charmosas, uma 

mistura do antigo com estilo de vida moderno, 

que iremos conhecer durante nossa visita. Entre 

outros monumentos se destacam a Catedral, 

conhecida popularmente como “La Manquita”, 

que foi construída sobre uma mesquita-Aljama 

entre 1528 e 1782, a pedido dos Reis Católicos 

e o Mercado de Atarazanas, que atrai não 

somente por sua agitação, cores e cheiros 

de especiarias e produtos locais, assim como 

por sua impressionante porta de mármore. 

A cidade também preserva esplêndidas áreas 

verdes, como o Paseo de España, entre a cidade 

velha e o novo porto, criado em 1890 e repleto 

de plantas exóticas. Ao final das visitas, retorno 

ao hotel e restante do dia livre. Aproveite 

para caminhar pelo centro com áreas para 

pedestres, como a Rua Larios, a artéria 

comercial de Málaga.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º dia – Ter. – MÁLAGA – Dia livre na 

animada Málaga. Aproveite para relaxar e 

passear por esta cidade que respira os ares do 

bem-estar. Você poderá caminhar por seu lindo 

passeio público e chegar a filial espanhola do 

Centro Pompidou de Paris, ou visitar um de 

seus excelentes museus entre eles, o Museu 

Picasso Málaga, instalado no belo Palácio de 

Buenavista. Caso preferir ir de compras, oferece 

variado comércio que vai desde os produtos 

típicos malagueños às grandes marcas que 

estão presente em centros comerciais e na 

mais tradicional loja do país, o El Corte Inglês. 

Atrações não faltam.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Qua. – MÁLAGA/ GRANADA – Hoje 

seguiremos para Granada, a antiga cidade  

fundada pelos iberos e por 250 anos a capital 

do reino mouro. Hospedagem no Hotel Meliá 

Granada ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 9º dia – Qui. – GRANADA – O 

impressionante legado andaluz, se mescla 

às joias arquitetônicas do Renascimento e à 
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Barcelona

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 primeira 
categoria ou primeira superior 
conforme descrito no programa.

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

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

Assistência de guia local
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 
   e a Rota dos Pueblos Blancos, com  
   destaque para a esplêndida Ronda,  
   que paira no ar.
• A ensolarada Costa do Sol, com  
   a acolhedora Málaga e a charmosa  
   Marbella.
• A monumental Granada, e todo  
   esplendor de suas joias  
   arquitetônicas.
• Vamos nos encantar com as  
   cidades de 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: Catedral.
• Ronda: Praça de Touros.
• Málaga:  Catedral.
• Granada: Capela Real ou  
   Alhambra (mediante  
   disponibilidade).
• Alicante: ConCatedral.
• Valência: Experiência culinária.
• Tarragona: Catedral.
• Barcelona: Sagrada Família.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.
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modernidade do século 21. Por ser a última 

cidade reconquistada pelos Reis Católicos em 

1492, possui um inconfundível aroma árabe. 

Durante a dinastia Nasrida, a cidade viveu 

seu período áureo como um fértil centro de 

cultura, e sob a regência cristã, tornou-se um 

foco do renascimento. Seu bem traçado centro 

histórico, possui gloriosos monumentos, como 

a Capela Real, onde repousam os restos mortais 

dos Reis Católicos. Também se caracteriza por 

ser um espaço animado, com várias ruas de 

comércio e numerosos restaurantes. Destaca-

se a Alcaicería, antigo mercado de seda e a 

Praça Bib-Rambla. O passado mourisco de 

Granada pode ser visto ainda na Alhambra 

(visita mediante disponibilidade), conjunto 

de edificações e jardins, construído durante a 

dinastia Nasrida. Ao final, retorno ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 10º dia – Sex. – GRANADA/ MURCIA/ 

ALICANTE – Saída pela manhã em direção 

a Murcia, que na antiguidade foi um porto 

fluvial fenício e romano, e depois uma província 

bizantina. 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 em uma incrível cidade 

com rica história e cultura, refletida em seus 

monumentos. Após almoço em restaurante 

local, prosseguimento para Alicante, também 

chamada de “A Pérola da Costa Branca”. 

Chegada e hospedagem no Hotel Meliá 

Alicante ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Sáb. – ALICANTE – Alicante é 

um importante centro turístico da Espanha, 

famosa por sua história e belezas naturais. 

Encravada em plena Costa Branca, suas 

terras à beira-mar já foram habitadas pelos 

mais diversos povos, o que lhe garante uma 

riqueza cultural e histórica sem iguais. Em 

nosso city tour apreciaremos seu legado 

arquitetônico de grande beleza, como a 

Fortaleza de Santa Bárbara, no alto do monte 

Benacantil, em cujo entorno se desenvolveu 

a cidade amuralhada. Em seu emaranhado 

de ruas estreitas, encontramos a igreja gótica 

de Santa Maria, construída sobre uma antiga 

mesquita árabe. Na praça da prefeitura, com 

bela fachada barroca a Casa Consistorial e a 

Co catedral de San Nicolás, finalizada no ano 

1662. Mas sem dúvida, o passeio marítimo 

é o lugar preferido dos alicantinos. A bela 

Esplanada de España, é uma extensa avenida 

construída com ladrilhos em mármore, 

fileiras de palmeiras, onde estão espalhados 

numerosos restaurantes e bares. E onde está 

Ronda



   Informações IMPORTANTES

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

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos conforme 
aeroportos e cias. aéreas envolvidas 
no programa. Solicite informações 
detalhadas no ato da reserva.

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.
 
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.
 
Importante: O acesso aos recintos 
da Alhambra, permitem a entrada de 
um número limitado de pessoas para 
horários específicos que são controlados 
pelo órgão governamental da cidade, 
sendo que esta permissão e horário, 
somente nos será informado com a 
antecedência de 1 (uma) semana. Sendo 
assim, a programação dos 8º; 9º e 10º 
dias, por motivos operacionais, poderão 
variar conforme a permissão ou não de 
acesso ao interior da Alhambra.

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: Embora o Certificado 
Internacional de Vacina contra Febre 
Amarela não seja exigido, deve-se levar 
em conta que estas regras mudam sem 
aviso prévio. Recomendamos a todos 
manter seu certificado em dia e levá-lo 
junto com o passaporte. O certificado 
deverá ser emitido no mínimo de até 11 
dias antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

a praia urbana, um lugar privilegiado para 

desfrutar do mar e do sol. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 12º dia – Dom. – ALICANTE/ COSTA 

BLANCA/ VALÊNCIA – Saída em direção 

a Valência. Em nosso percurso pela Costa 

Branca, ao longo de 160 quilômetros, junto 

ao mar Mediterrâneo, passaremos pelas mais 

variadas paisagens e algumas das cidades 

mais badaladas, famosas por suas praias de 

águas tranquilas e areia dourada. Chegada e 

hospedagem no Hotel SH Valência Palace ou 

similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 13º dia – Seg. – 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. 

Veremos os belos edifícios, alguns são 

exemplares da bela arte gótica civil. Faremos 

uma visita panorâmica na 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 a atraente cidade, 

passeando por suas ruas e experimentando o 

drinque típico – a Horchata.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Ter. – 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 escolhemos 

os ingredientes para a elaboração de nosso 

prato principal. A continuação, colocaremos 

nossos aventais e gorros de cozinheiros e, 

devidamente orientados 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.

 

 15º dia – Qua. – 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, sairemos 

nesta direção, conheceremos Tarragona, 

que devido ao seu conjunto arqueológico, é 

titulada como Patrimônio da Humanidade. 

Veremos os vestígios de seu rico passado 

romano como as muralhas que protegem o 

centro antigo. A continuação, seguiremos 

para a vibrante Barcelona. Chegada 

e hospedagem no Hotel Condes de 

Barcelona ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 16º e 17º dia – Qui. e Sex. – 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 Dalí 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 

transcende a religião e se tornou um símbolo 

da cidade. Restante do dia livre. À noite, 

usufrua da bela zona portuária revitalizada 

com seus restaurantes, lojas e bares.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 18º dia – Sáb. – BARCELONA/ BRASIL

Manhã livre. Há muito que fazer em 

Barcelona como passeios a pé por suas 

arborizadas avenidas ou compras no 

sofisticado Paseig de Gracia. Em horário 

apropriado, traslado ao aeroporto para 

embarque em voo com conexão em Madrid e 

destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 19º dia – Dom. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!
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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.

Cannes

CÔTE D’AZUR E PROVENCE
Um Encantamento a Cada Passo

14 dias – 11 noites
Saídas 2019: Junho 01; Julho 06; Agosto 10 e Setembro 14*

*Vide informação importante.

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

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

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

 1º dia – Sáb. – BRASIL/ NICE – Assistência 

de nossa equipe no aeroporto do 

Internacional de São Paulo para embarque 

em voo com conexão em Zurique ou 

Frankfurt e destino a Nice.

 

 2º dia – Dom. – NICE/ CANNES – Chegada 

a Nice, em seguida 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.

 

 3º dia – Seg. – CANNES/ GRIMAUD/ 

SAINT-TROPEZ/ CANNES – Pela manhã, 

nossa excursão nos levará até Grimaud, um 

vilarejo medieval nas colinas próximas. No 

caminho, 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 
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passeio de barco que mostrará as mansões 

de veraneio dos famosos. Ao fim da tarde, 

estaremos de volta a Cannes.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 4º 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, 

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.

 5º dia – Qua. – CANNES – Dia livre para 

desfrutar de Cannes e suas belas praias. 

Sugerimos opcionalmente uma excursão ao 

luxuoso Principado de Mônaco.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 6º 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.

 7º 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. 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.

 

 8º dia – Sáb. – ST. REMY/ AVIGNON/ 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE/ ST. REMY – Pela 

manhã, seguiremos em direção a Avignon, o 

“Vaticano” do séc. XIV. Muralhas cercam uma 

das mais fascinantes cidades do sul da França. 

Visitaremos sua notável atração: 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. Após, partiremos em direção 

à Châteauneuf-du-Pape, aqui no século XIV, 

os papas de Avignon resolveram construir 

um novo castelo e plantar vinhedos, hoje 

são considerados um dos melhores. Faremos 

uma visita a um de seus Domaines, nome 

dado às fazendas vinícolas, completada por 

uma degustação. Visitaremos ainda as ruínas 

de Châteauneuf, que foi tudo que restou da 

fortificação após as Guerras Religiosas. Após 

almoço em restaurante local, retorno a St. 

Remy. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º 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 
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Luberon

Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até  
o 14º 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).

11 cafés da manhã tipo buffet + 3 
refeições 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 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.
• Chateauneuf-Du-Pape:  
   Degustação.
• Luberon: Museu da Lavanda.
• Avignon: Palais des Papes.
• Paris: Passeio em barco.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

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 sua história e cultivo. 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.

 10º dia – Seg. – ST. REMY DE PROVENCE/ 

AVIGNON/ 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 Marriott 

Ambassador ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 11º dia – Ter. – 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 bulevares 

arborizados, monumentos, como a Igreja 

da Madeleine, a Coluna da exclusiva Place 

Vendome e o Arco do Triunfo. Finalizaremos 

com um agradável passeio em barco pelo 

emblemático Rio Sena, de onde terão outra 

visão de seus notáveis monumentos, com um 
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Roussillon



        Informações IMPORTANTES

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

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

GARANTA A SUA RESERVA AÉREA 
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de grupo.
 
A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento da 
viagem.
 
Na saída Setembro 14 a cia. aérea 
será British Airways com conexão em 
Londres. 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.
Embora o Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela não seja 
exigido, deve-se levar em conta que 
estas regras mudam sem aviso prévio. 
Recomendamos a todos manter seu 
certificado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certificado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

Paris

almoço a bordo. Ao final, retorno ao hotel por 

conta própria. Restante do dia livre. Aproveite 

para passear pela praça do Trocadero, que está 

bem próxima do desembarque do barco, por 

estar localizada no topo da colina de Chaillot, 

oferece uma das mais belas vistas da torre 

Eiffel, além de abrigar diversos museus e belos 

jardins e fontes. À noite, sugerimos um passeio 

pelo charmoso Quartier Latin, animado por 

seus bistrôs e cafés.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 12º dia – Qua. – 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.

 13º dia – Qui. – PARIS/ BRASIL – Aproveite 

seu tempo livre nesta cidade que não para de 

encantar, suas atrações são inúmeras. Fazer as 

últimas compras, visitar algum museu de seu 

interesse, ou simplesmente caminhar pelas 

ruas despretensiosamente, descobrindo em 

cada canto uma particularidade. Ao final da 

tarde, traslado ao aeroporto para embarque em 

voo com conexão em Zurique ou Frankfurt e 

destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Sex. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!
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Síntese do Roteiro:
3 noites na bela Akureyri, 
cercada de belas paisagens no 
Norte da Islândia.

4 noites em Reykjavik, a 
capital da Islândia, repleta de 
deslumbrantes atrações naturais.

4 noites em Amsterdam, a 
histórica e cativante capital 
holandesa.

3 noites em Bruxelas, cheia de 
charme e elegância.

1 noite em Frankfurt, no início 
do tour.

Siglufjorour

CONHECENDO A FANTÁSTICA ISLÂNDIA, REPLETA DE SURPREENDENTES E EXÓTICAS ATRAÇÕES NATURAIS com 
cenários impressionantes e de beleza desconcertante. Uma verdadeira aventura ilustrada por cenários com vulcões, glaciares, cascatas, 
praias de areia negra e incríveis formações derivadas de lava das erupções vulcânicas. E ainda, as sempre elegantes Amsterdam e 
Bruxelas, cidades de grande beleza, com rica herança cultural. Uma viagem fascinante!

18 dias – 15 noites
Saídas 2019: Maio 23; Julho 11; Agosto 15 e Setembro 12*

*Vide informações importantes.

ISLÂNDIA, TERRA DO FOGO E DOS ELFOS
E o Melhor dos Países Baixos

 1º dia –  Qui. – BRASIL – Assistência da 

nossa equipe no aeroporto Internacional 

de São Paulo para embarque em voo com 

destino a Frankfurt.

 

 2º dia – Sex. – FRANKFURT – Chegada 

a Frankfurt, um dos principais centros 

econômicos e culturais da Europa. Recepção 

e traslado para acomodação no Hotel The 

Westin Grand  ou similar. Restante do dia 

livre.

 

 3º dia – Sáb. – FRANKFURT/ KEFLAVIK/ 

REYKJAVIK/ AKUREYRI – Pela manhã, 

traslado ao aeroporto para embarque em 

voo com destino a Islândia. Chegada ao 

Aeroporto Internacional de Keflavik, recepção 

e em curto trajeto rodoviário traslado ao 

aeroporto de Reykjavik para embarque 

em voo com destino a Akureyri. Chegada 

à capital do norte da Islândia, recepção e 

traslado para Hotel Ice  ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Dom. – AKUREYRI/ 

SIGLUFJÖRDUR/ AKUREYRI – A bela e 

verdejante Akureyri está localizada em frente 

ao Eyjafjörõur, o fiorde mais longo do país 

com 60km. Faremos um passeio por essa 

pequena cidade, protegida por uma enseada 

profunda, que encanta por seus jardins florais 

e uma colorida vegetação. Em seguida vamos 
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conhecer Siglufjördur, uma pequena vila de 

pescadores no estreito fiorde do mesmo nome 

cercado por íngremes montanhas. A pequena 

e encantadora “Sigló”, como é chamada pelos 

islandeses, atrai a cada vez mais por sua beleza 

natural. Tempo livre e após, retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Seg. – AKUREYRI/ LAGO 

MÝVATN/ AKUREYRI – Seguiremos em 

direção ao Lago Mývatn, uma das maravilhas 

naturais, no coração do norte do país. A 

fauna e a flora também compõem a riqueza 

natural desta região. Faremos uma parada 

na espetacular cascata de Godafoss, uma 

das mais bonitas, com águas azuladas é 

também conhecida como a “Cascata dos 

Deuses”. Chegada a área do Lago Mývatn, 

vamos explorar as pseudo- crateras vulcânicas 

e apreciar as formações de lava peculiares, 

o local é de grande atividade geotermal, 

como o campo geotérmico Namafjall. 

Apesar de exalar forte odor de enxofre, é um 

lugar único, vale a pena visitar, você ficará 

encantado e ao mesmo tempo intrigado com 

as paisagens surrealistas, a impressão é de 

estar em outro planeta. Retorno ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 6º dia – Ter. – AKUREYRI/ MUSEU 

GLAUMBAER/ BLONDUOS/ REYKJAVIK

Hoje seguiremos em direção ao sul, vamos 

apreciar majestosas montanhas e estreitos 

caminhos que nos levarão até o inusitado 

Museu Glaumbaer. Ao ar livre, o conjunto 

de casas de turfas datado fins de 1800 

reproduz um estilo de construção usado 

por séculos na Islândia.  Atravessando o 

platô Holtavörõuheiõi, chegaremos a Vila de 

Blönduós, construída em ambas às margens 

do rio Blanda com a ilha Hrútey, uma reserva 

natural protegida. A seguir, visitaremos 

uma fazenda que cria o renomado cavalo 

islandês, aqui você conhecerá um pouco mais 

dessa raça e sua singular maneira de trotar. 

Passaremos pela bonita cidade de Borgarnes 

e através do túnel Hvalfjörõur e apreciando 

as belas paisagens chegaremos a Reykjavik. 

Hospedagem no Hotel Radisson Blue 1919 

ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Qua. – REYKJAVIK/ GULLFOSS/ 

PINGVELLIR/ REYKJAVIK – Iniciaremos nosso 

dia hoje por esta terra de paisagens exóticas 

conhecendo o Círculo Dourado. Chegaremos 

a Gullfoss, uma das mais impressionantes 

cachoeiras da Europa, a famosa “Cascata de 

Ouro”, uma visão de tirar o fôlego. Em curto 

trajeto,  vamos admirar o “ Grande Gêiser” 

que deu seu nome a todos outros fenômenos 

com erupções de água quente, é um dos 

mais ativos da área, chegando a 30 metros 

de altura. Visitaremos ainda uma interessante 

fazenda produtora de tomates, e após almoço 

em restaurante local, seguiremos em direção 

a  Pingvellir, o mais notável e histórico sítio 

arqueológico da ilha, aqui está o parlamento 

nacional da Islândia, mais antigo parlamento 

democrático da história da humanidade, 

localizado no Lago Pingvallavatn, o maior da 

ilha. O lindo cânion que atravessa o parque é 

na verdade o ponto de encontro de duas placas 

tectônicas. Esta área protegida será considerada 

para sempre propriedade da nação islandesa. 

Retornaremos ao hotel através do platô 

Mosfellsheiõi, com vistas espetaculares da região.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Qui. – REYKJAVIK/ LAGOA 

AZUL/ REYKJAVIK – Pela manhã, 

conheceremos mais da capital mais ao 

norte do mundo. Reykjavik, concentra mais 

de um terço da população da Islândia. 

Hoje, é uma cidade moderna, com grande 

variedade de restaurantes, lojas, museus e 

centros culturais, artesanato muito criativo 

e delicado, além dos teatros. Em nosso city 

tour veremos as atrações que a cidade e 

seus arredores oferece: o centro antigo, o 

parlamento, a catedral, a marina, a casa 

Hofdi – sede da cúpula de 1986, e o museu 

folclórico de Árbaejarsfn. É uma cidade onde 

velho e novo estão lado a lado em perfeita 

harmonia. Em seguida, iremos para a Lagoa 

Azul, uma maravilha única da natureza, com 

água rica em minerais e agradavelmente 

quente. Após nossas visitas, retorno ao hotel 

e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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   Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até o 18º 
dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e domésticos no 
exterior.

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

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

15 cafés da manhã + 6 refeições ao 
longo do roteiro.

Assistência de guia local especialista 
em idioma português ou espanhol.

Atrações:
• Conhecendo a fantástica Islândia,  
   com passeios completos por  
   esta terra de paisagens exóticas  
   e que impressionam com atrações  
   naturais deslumbrantes como:  
   Círculo Dourado; a Lagoa Azul;  
   Parque Nacional Pingvellir com seus  
   poderosos gêiseres e cachoeiras; a  
   bela e verdejante Akureyri, capital  
   do norte do país e as pseudo- 
   crateras do Lago Mývatn.
• A deslumbrante capital holandesa,  
   Amsterdam, com passeio de barco  
   admirando a beleza e elegância de  
   suas construções.
• Caminhando por Marken e  
   Volendam, duas autênticas vilas  
   holandesas, além da encantadora  
   Zaanse Schans, que apresenta o lado  
   mais típico do país.
• Conhecendo Antuérpia, a capital do  
   diamante.
• Vivenciaremos a charmosa Bruges.
• Finalizando com a clássica e elegante  
   Bruxelas, a capital da Bélgica.
• Uma viagem fascinante, que mescla  
   as belezas naturais da Islândia,  
   com dois dos mais belos países da  
   Europa.

Ingressos incluídos:
• Reykjavik: Museu folclórico.
• Amsterdam: Museu Van Loon.
• Bruxelas: Atomium.
• Bruges: Passeio de barco.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

 9º dia – Sex. – REYKJAVIK – Dia livre. 

Aproveite para passear e desfrutar das belezas 

que a cidade oferece. Quem não dispensa uma 

boa comprinha, poderá se divertir nas lojas da 

rua Laugavegur, a rua principal ou no centro 

comercial Kringlan.  Experimente o cachorro 

quente islandês, alguns dizem que é o melhor 

do mundo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 10º dia – Sáb. -  REYKJAVIK/ KEFLAVIK/ 

AMSTERDAM – Chegou a hora de se despedir 

desse país repleto de tantas belezas e de seu 

cativante povo. Pela manhã, bem cedo traslado 

ao aeroporto internacional localizado em 

Keflavik para embarque em voo com destino a 

Amsterdam. Chegada, recepção no aeroporto e 

traslado ao Hotel Kimpton de Witt ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 11º dia – Dom. – AMSTERDAM – Pela 

manhã, saída para passear pela cidade, também 

chamada de “Veneza do Norte”. É uma cidade 

de grande beleza, com uma rica herança cultural, 

reunindo uma ampla diversidade de atrações. 

Faremos um passeio de barco admirando a 

beleza e elegância de suas casas seiscentistas 

à beira dos canais. Veremos o Mercado de 

Flores, que desde 1862 vem encantando seus 

moradores e visitantes com cores vibrantes e 

deliciosas fragrâncias de flores frescas. Após 

Amsterdam
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almoço em restaurante local, em curta caminhada 

chegaremos ao Museu Van Loon, cujo acervo 

nos transporta ao estilo de vida de determinada 

época. É um exemplo da riqueza e opulência que 

a cidade viveu na chamada “Idade Dourada”, 

e está repleta de tapetes persas, finas obras 

de arte, porcelanas, lustres de cristal e várias 

outras peças repletas de história. Restante do 

dia livre. Aproveite para descobrir as fantásticas 

oportunidades de compras que a cidade oferece, 

como nas ruas Kalverstraat e Leidsestraat, repletas 

de lojas de marcas e lojinhas locais.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 12º dia – Seg. - AMSTERDAM/ 

MARKEN/ VOLENDAM/ ZAANSE SCHANS/ 

AMSTERDAM – Muito próximo da capital 

Amsterdam, localizadas no litoral de Marker 

Meer, se encontram Marken e Volendam, duas 

autênticas vilas holandesas. Veremos as ruas 

e canais estreitos margeados por atraentes 

casas de madeira do século 17. Em seguida, 

vamos explorar a Holanda do Norte, com suas 

típicas vilas. Seguiremos para Zaanse Schans, 

que apresenta o lado mais típico do país. Lá 

encontraremos os famosos moinhos e uma 

paisagem que parece cenário. É um verdadeiro 

museu a céu aberto desde 1970, quando em 

um único só lugar, juntaram casas e moinhos 

de vento, tornando a pequena vila uma 

verdadeira representação do passado. Após 

esse mergulho na Holanda do século XIX, com 

seus moinhos, casas, ovelhas, ponte e canais, 

regresso ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 13º dia – Ter. – AMSTERDAM – Dia 

inteiramente livre. Se deseja visitar museus, a 

cidade oferece uma ampla variedade, entre eles o 

Rijksmuseum, com sua coleção incomparável de 

arte holandesa e o museu Van Gogh. Se desejar 

fazer compras, o país é famoso por seus queijos, 

cervejas e flores, que poderão encontrar em lojas 

especializadas. Sugerimos opcionalmente um 

passeio à cidade de Haarlem, capital da província 

da Holanda do Norte. Nosso guia acompanhante 

estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 14º dia – Qua. - AMSTERDAM/ 

ANTUÉRPIA/ BRUXELAS – Pela manhã, saída 

em direção a Bélgica, chegaremos a charmosa 

Antuérpia, a capital mundial do diamante. Às 

margens do rio Escalda e ligada ao Mar do Norte 

pelo estuário Westerschelde, seu famoso porto 

é um dos maiores e mais importante do mundo. 

Em nosso tour panorâmico veremos: a famosa 

estátua de Brabo, cuja lenda deu origem ao nome 

da cidade; o antigo Palácio Real do século XVIII; 

a Catedral em estilo gótico, cujo campanário é 

considerado Patrimônio Mundial da UNESCO. Em 

seguida, prosseguimento para Bruxelas. Chegada 

e hospedagem no Hotel Kimpton ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Qui. – BRUXELAS – Pela 

manhã, saída para city tour conhecendo 

a capital da Bélgica e da Europa, já que é 

sede da União Europeia. Seguiremos para o 

centro geográfico, histórico e comercial da 

cidade, cujas construções, como o Hôtel De 

Ville e a Maison du Roi, se destacam pelas 

fachadas decoradas. Veremos o Palácio 

Bruges



        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Lufthansa e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Frankfurt
2. Frankfurt/ Keflavik
2. Bruxelas/ Frankfurt/ São Paulo
Emissões no exterior:
1. Keykjavik/ Akureyri
2. Keflavik/ Amsterdam

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

GARANTA A SUA RESERVA AÉREA 
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com antecedência 
mínima de 90 dias para garantir o valor 
das classes promocionais de 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.

Na saída de Setembro 12 ficaremos 
primeiro hospedados em Bruxelas e 
posteriormente em Amsterdam, 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.
Embora o Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela não seja 
exigido, deve-se levar em conta que 
estas regras mudam sem aviso prévio. 
Recomendamos a todos manter seu 
certificado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certificado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

Real, residência oficial da monarquia belga, 

O Palácio da Justiça e a Catedral de Saint 

Michel, um dos mais belos exemplos da 

arquitetura gótica do Brabante. Visitaremos o 

símbolo de Bruxelas, o Atomium – projetado 

por André Waterkeyn para a Exposição 

Mundial de 1958, representa uma molécula 

de ferro ampliada 165 milhões de vezes. É 

impressionante! Retorno ao hotel e restante 

do dia livre. Aproveite para fazer um passeio 

despretensioso pelas praças e ruas desta 

elegante cidade, como entrar em uma das 

lojas do famoso chocolate belga.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Sex. – BRUXELAS/ BRUGES/ 

BRUXELAS – Hoje conheceremos ainda 

melhor este lindo país, famoso por sua 

arte flamenga e por sua arquitetura gótica. 

Seguiremos para Bruges e nosso primeiro 

contato será através de nosso city tour por 

essa bela cidade medieval. Ao caminharmos 

pelas ruas, veremos o Grote Market, o 

importante Belfort e a belíssima Vrouwekerk, 

a Igreja de Nossa Senhora, onde se encontra 

a maravilhosa obra de Michelangelo, 

Bruxelas

“Madona e a Criança”. Na sequência, 

faremos um passeio de barco pelos canais 

que recortam a cidade antiga. Tempo livre 

para usufruir da beleza desta cidade, que é 

um verdadeiro conto de fadas. Seu charme se 

mantém intacto como se fosse alguns séculos 

atrás. Romântica por natureza, seu centro 

histórico com ruelas estreitas com calçamento 

de pedras, foi tombado como Patrimônio da 

Humanidade pela UNESCO. Após, regresso 

ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Sáb. – BRUXELAS/ FRANKFURT/ 

BRASIL – Depois de vivenciarmos momentos 

em cidades e vilas repletas de charme e 

elegância, é hora de regressarmos. Em horário 

apropriado, traslado ao aeroporto e embarque 

em voo com conexão em Frankfurt e destino 

ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 18º dia – Dom. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem! 
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Moscou
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UMA VIAGEM AO CORAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA RUSSA, descobrindo as relíquias e tesouros das grandes e pequenas 
cidades, que exibem suas incomparáveis belezas formadas por grandiosas fortalezas, suntuosos palácios, igrejas de cúpulas coloridas e 
cortadas por serenos rios. Uma viagem singular!

 1º dia – Seg. – BRASIL/ SÃO 

PETERSBURGO – Comparecimento ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo para 

assistência de nossa equipe e embarque em 

voo com conexão em Londres ou Frankfurt e 

destino a São Petersburgo.

 

 2º dia – Ter. – SÃO PETERSBURGO 

Chegada a fascinante São Petersburgo. 

Recepção e traslado ao Hotel Belmond 

Grand Europe ou similar. Restante do dia 

livre. Banhada pelo Báltico e cortada por 

dezenas de rios e canais formando mais de 

cem ilhas no Delta do Rio Neva, é chamada 

de “A Veneza do Norte”.

 

16 dias – 13 noites
Saídas 2019: Maio 20; Julho 15 e Setembro 02

Síntese do Roteiro:
3 noites em São Petersburgo, 
principal centro cultural da 
Rússia.

4 noites em Kazan, a capital 
da região do Tartaristão.

3 noites em Suzdal, uma obra-
prima da arquitetura medieval 
russa.

3 noites em Moscou, com suas 
admiráveis atrações.

 3º dia – Qua. – SÃO PETERSBURGO 

Desde sua fundação São Petersburgo  tem 

sido um núcleo cultural, artístico e intelectual 

de grande atividade, uma cidade palaciana 

que espelha toda pompa do período 

czarista. Iniciaremos nossa visita com uma 

panorâmica passando por seus monumentos 

e edifícios mais importantes. Visitaremos o 

Museu Hermitage, um complexo composto 

por vários palácios e pavilhões junto ao 

emblemático rio Neva. O principal é o 

Palácio de Inverno, moradia dos Czares 

da Rússia. Percorreremos suntuosos e 

opulentos ambientes que ainda preservam 

a decoração original e apreciaremos seu 

rico acervo que inclui quadros, móveis, 

Pushkin

SÃO PETERSBURGO, KAZAN E MOSCOU
Com as Belas Cidades do “Anel de Ouro”

SL
O

W
 S

O
V

IE
T



44

esculturas, armas, livros, joias e peças de arte 

oriental. Após visita, restante do dia livre. À 

noite, sugerimos um tradicional espetáculo 

folclórico.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 4º dia – Qui. – SÃO PETERSBURGO

Dia livre nesta especial cidade que respira 

cultura e exibe suas incomparáveis belezas. 

Sugerimos visita ao Palácio de Peterhof, 

conhecido como “Versailles Russa”. Para a 

noite a dica é assistir a um dos clássicos do 

balé russo, seu guia poderá orientá-los para a 

melhor opção disponível.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 5º dia – Sex. – SÃO PETERSBURGO/ 

PUSHKIN/ KAZAN – Percorrendo a Rota 

dos Czares, um caminho histórico que nos 

levará a Pushkin, retrato da extravagância dos 

governantes imperiais russos. Conheceremos 

o palácio de Catarina I, em estilo barroco. 

Seu exterior forma um conjunto belíssimo 

Kazan

com uma impressionante fachada, pátio 

cor de turquesa, telhados em prata e 

capitéis e frisos em dourado. Veremos seu 

deslumbrante interior, que nos dará ideia do 

luxo da corte russa na época dos Czares. Ao 

final da tarde, traslado ao aeroporto para 

embarque em voo com destino a Kazan.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 6º dia – Sáb. – KAZAN – Chegada às 

primeiras horas da manhã, recepção e 

traslado ao Hotel Double Tree by Hilton ou 

similar. Manhã livre. À tarde, conheceremos 

um outro lado da Rússia, Kazan é a capital 

da República do Tartaristão e uma das 

maiores cidades russas. Aqui convivem 

harmoniosamente minaretes muçulmanos e 

mosteiros ortodoxos. Possui longa e brava 

história, sendo palco de muitas disputas, 

pois aqui estiveram os eslavos, mongóis e 

os tártaros que foram derrotados em 1552 

pelo czar Ivan IV, o terrível. Visita ao Kremlin, 

cuja peculiaridade está em abrigar uma 

magnífica mesquita. São 15 hectares que 

reúnem de museus a templos, academias 

e edifícios oficiais, assim como a residência 

do presidente da República da Rússia. Suas 

muralhas salpicadas de portentosas portas e 

torres, chegam a 12 metros de altura e quase 

dois quilômetros de extensão. Destacam-se a 

torre inclinada Syuyumbike e a mesquita de 

Kul Sharif´, o símbolo de Kazan. O Kremlin 

foi declarado Patrimônio da Humanidade 

pela UNESCO. Após visita, restante do dia 

livre. Aproveite para passear pela turística rua 

Bauman, a principal rua de pedestres, onde 

estão alguns dos melhores restaurantes da 

cidade e é um museu a céu aberto expondo a 

arquitetura czarista do início século XX.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 7º dia – Dom. – KAZAN/ MOSTEIRO 

DE RAIFA/ KAZAN – Visita ao Mosteiro de 

Raifa, um dos maiores mosteiros ortodoxos 

da República do Tartaristão, localizado às 

margens de um lago deslumbrante, em uma 



   
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 trajetos 
no exterior 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).

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

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

Atrações:
• A belíssima São Petersburgo, uma 
   janela da Rússia para a Europa, 
   também chamada de “Veneza do 
   Norte”.
• A imponente Moscou, vibrante e 
   eclética, com um acervo artístico e 
   arquitetônico de incalculável riqueza.
• As belas cidades do “Anel de Ouro”, 
   um conjunto de cidades históricas 
   localizadas ao redor de Moscou, 
   com centenas de igrejas e mosteiros 
   espalhados por toda a região, 
   que possuem importantes e belos 
   patrimônios artísticos.
• Conhecendo o que há de melhor 
   nesta grande nação,marcada 
   por uma história grandiosa e 
   impressionante, e que nos 
   oferece uma incalculável riqueza 
   de monumentos, palácios, pontes 
   elegantes, museus extraordinários e 
   paisagens espetaculares.

Ingressos incluídos:
• São Petersbrugo: Museu 
   Hermitage.
• Pushkin: Palácio Catarina, incluindo  
   sala âmbar.
• Kazan: Kremlin; Mosteiro de Raifa;  
   Ilha-cidade Sviyazhsk.
• Suzdal: Kremlin; Catedral da  
   Natividade; Museu Arquitetura em  
   Madeira.
• Vladimir: Catedral Assunção.
• Sergev Posad: Catedral da Trindade  
   e Assunção.
• Moscou: Kremlin, incluindo uma  
   Catedral e Museu da Armaria.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.
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área envolta em paz e tranquilidade. Entre 

as principais construções, encontra-se o 

Campanário, a Igreja de São Miguel Arcanjo 

e a Catedral da Santíssima Trindade. Após, 

visita ao Templo de Todas as Religiões, assim 

chamado por ser um lugar onde fiéis de 

diferentes religiões possam orar juntos. Ao 

final das visitas, retorno ao hotel e restante 

do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 8º dia – Seg. – KAZAN/ SVIYAZHSK/ 

KAZAN – Saída em direção a Sviyazhsk, 

localizada na confluência dos rios Volga e 

Sviyaga. Um antigo forte edificado por Ivan 

IV em 1551, tornou-se um poderoso mosteiro 

após a conquista de Kazan, este lugar foi 

um dos primeiros lugares a imprimir livros na 

Rússia e um grande foco de evangelização na 

região. Visitaremos esta magnífica ilha-cidade 

que preserva seu interessantíssimo conjunto 

arquitetônico, cultural e histórico, incluído na 

lista do patrimônio mundial da Unesco. É um 

lugar especial.  Após visitas, retorno ao hotel 

e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 9º dia – Ter. – KAZAN/ MOSCOU/ 

SUZDAL Pela manhã, traslado ao aeroporto 

para embarque em voo com destino a 

Moscou. Chegada, recepção e traslado para 

almoço em restaurante local. Em seguida, 

partida de Moscou em direção ao “Anel de 

Ouro”, um conjunto de cidades históricas que 

possuem os maiores patrimônios artísticos 

do país.  Nesta região a Rússia se formou 

como uma nação, e onde houveram ataques 

de invasores mongóis, tártaros, poloneses 

e lituanos, no qual sempre saiu vitoriosa. 

Descobriremos o anel de Ouro e algumas de 

suas tranquilas cidades. Chegada a Suzdal, 

uma das mais brilhantes. Acomodação no 

Hotel Veliy ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.
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Moscou



        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cias. Aéreas: British Airways, Swiss/
Lufthansa e outras congêneres
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Londres ou Frankfurt/  
São Petersburgo
2. Moscou/ Londres ou Zurique/ 
São Paulo
Emissões no exterior:
Kazan/ Moscou (em classe econômica)

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

GARANTA A SUA RESERVA AÉREA 
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de 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.
Embora o Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela não seja 
exigido, deve-se levar em conta que 
estas regras mudam sem aviso prévio. 
Recomendamos a todos manter seu 
certificado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certificado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

PREÇOS E DATAS  
DE SAÍDAS ATUALIZADOS:
Por favor, consulte tabela específica ou 
www.queensberry.com.br
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 10º dia – Qua. – SUZDAL – Campos 

verdes, um rio suave que passa pelo centro 

histórico e a luz do sol refletindo nas 

cúpulas douradas, faz de Suzdal uma das 

mais belas cidades do “Anel de Ouro”. 

Chamada muitas vezes de cidade-museu, 

abriga muitos monumentos históricos, arte 

e arquitetura russa antiga. Em nossa visita 

veremos: o Kremlin do século X, que forma 

o coração histórico da cidade; a Catedral da 

Natividade, com suas belas cúpulas azuis e 

belíssimos afrescos e o Museu de Arquitetura 

em Madeira, um conjunto de edifícios dos 

séculos XVIII e XIX trazidos de várias regiões. 

Vamos a  Suzdalskaya Medovukha, para  

saborear uma das bebidas mais antigas da 

Rússia e apreciar a dança folclórica. Ao final, 

retorno ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Qui. – SUZDAL/ VLADIMIR/ 

BOGOLYUBOVO/ SUZDAL – Hoje vamos 

conhecer Vladimir e sua rica herança cultural. 

Fundada em 1108 pelo príncipe de Kiev, foi 

declarada Patrimônio da Humanidade pela 

Unesco. Visita ao seu lindo centro histórico 

e veremos as principais atrações, como a 

Porta de Ouro, erguida em 1158 como a 

entrada principal da cidade. Visitaremos a 

Catedral da Assunção, concebida como o 

centro da Rússia, suas pinturas estão entre 

as mais belas da arte russa. Após as visitas 

teremos almoço em restaurante local. Em 

seguida, prosseguiremos para a pequena vila 

de Bogolyubovo, que significa “Amada por 

Deus”, onde veremos a Igreja da Intercessão 

sobre o Nerl, um tesouro da arquitetura 

medieval russa. Retorno ao hotel e restante 

do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 12º dia – Sex. – SUZDAL/ SERGIEV 

POSAD/ MOSCOU – Pela manhã, saída em 

direção a Moscou. Durante o percurso visita 

a mais uma das belas cidades que compõem 

o Anel de Ouro, chegaremos a Sergiev Posad. 

Aqui viveu e morreu o santo padroeiro da 

Rússia, São Sérgio de Radonezh. Entre as 

inúmeras igrejas e catedrais, destacam-se 

a Catedral da Trindade, com o túmulo de 

São Sérgio e uma cópia do famoso ícone “A 

Trindade”, de Andrei Rublev, cujo original 

está na galeria Tretyakov em Moscou. E 

a Catedral da Assunção, que teve como 

modelo sua homônima no Kremlin de 

Moscou, guarda o túmulo de Boris Godunov 

e sua família. Após visitas, partida em direção 

a Moscou. Chegada a imponente capital 

russa. Acomodação no Hotel Park Hyatt 

Ararat ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 13º dia – Sáb. – MOSCOU – Fundada 

no século XII, Moscou passou por inúmeros 

conflitos e foi destruída várias vezes ao 

longo de sua história, acontecimentos estes 

que influenciaram para criar uma cidade 

vibrante e eclética, com um acervo artístico 

e arquitetônico de incalculável riqueza. 

Em nosso city tour passaremos por suas 

principais atrações onde veremos fortalezas 

medievais junto de arranha-céus stalinistas, 

belas igrejas barrocas e neoclássicas e 

elegantes edifícios Art-Nouveau. Visitaremos 

o grandioso Kremlin, ícone de Moscou que 

guarda em seu interior elegantes palácios, 

museus e igrejas. Veremos uma das catedrais 

e o impressionante Museu da Armaria, com 

um acervo espetacular com artefatos que 

retratam o período imperial da Rússia e cujo 

destaques são as carruagens, tronos e joias 

dos Czares. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Dom. – MOSCOU – Dia livre 

inteiramente livre para passeios por esta 

encantadora cidade, Moscou é um destino 

cultural de primeira grandeza, abriga teatros, 

sala de concertos, lojas de grife, restaurantes 

e clubes às margens do rio Moskva. Atrações 

não faltam e, o guia brasileiro estará pronto 

para lhe ajudar a desfrutar ainda mais da 

cidade.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Seg. – MOSCOU/ BRASIL – 

Após dias mergulhados na história desta 

grandiosa nação e vivenciando lugares e 

momentos que ficarão para sempre na 

retina de nossa memória, chegou a hora de 

regressar. Em horário apropriado, traslado ao 

aeroporto para embarque em voo de regresso 

ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Ter. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo!

 

Até uma próxima viagem!
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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, e com um povo alegre e acolhedor.

 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 

Bamberg Hof Bellevue 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 mais lindas praças alemãs. 

17 dias – 14 noites
Saídas 2019: Maio 13; Junho 10; Agosto 12 e Setembro 09

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 margen 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.

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 conjunto de rara exuberância. 

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.

 

 4º dia – Qui. – BAMBERG/ ROTHENBURG/ 

BAMBERG – Hoje, pela manhã, seguiremos 

para a romântica Rothenburg ob der Tauber, 

Rothenburg

VIAGEM AO REINO DA BAVIERA
A Alemanha dos Contos de Fadas
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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 despedimos 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 cidade, passaremos pelo 

enorme Frauentor, um dos mais belos portões 

de acesso para a muralha da cidade, construída 

nos sécs. XV e XVI; a Frauenkirche, bela igreja 

gótica do século XIV; 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 Meridien 

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 calçadão 

da cidade. À noite, sugerimos jantar em uma 

cervejaria 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 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 

sairemos de Munique com destino a Konstanz. 

Em nosso percurso visitaremos o magnífico e 

famoso Castelo de Neuschwanstein. Situado em 

magnífico 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. Após 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 



Meersburg

   
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 + 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 Bamber, 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: Funicular.
• Heidelberg: Castelo e Ponte.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

para jantar em um dos vários restaurantes 

charmosos à beira do lago.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 10º dia – Qua. – KONSTANZ/ LINDAU/ 

MEERSBURG/ 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 prosseguimento 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.). 

Após, seguiremos para Meersburg 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. Tempo livre a disposição, e após 

retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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 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 

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, caso as condições climáticas 

permitam, subiremos em um funicular até o 

Merkurbergbahn, de onde teremos uma visão 

panorâmica da cidade e da Floresta Negra. 

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. 

Baden-Baden



        Informações IMPORTANTES

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

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

GARANTA A SUA RESERVA AÉREA 
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de 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.
Embora o Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela não seja 
exigido, deve-se levar em conta que 
estas regras mudam sem aviso prévio. 
Recomendamos a todos manter seu 
certificado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certificado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

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 magnífico 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 Frankfurter 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 uma próxima viagem!

Frankfurt
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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.

Lucerna

O MELHOR DA SUÍÇA 
Lagos e Montanhas

17 dias – 14 noites
Saídas 2019:  Maio 16; Julho 11 e Setembro 05

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 badalada e linda 
Interlaken.

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 conexão em Zurich e 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 Nessa, 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.

 

 4º dia – Dom. – LUGANO – Todo um 

dia livre para desfrutar de Lugano. A 

cidade tem muito a oferecer.  Seus parques 
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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 – Sairemos 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, onde 

estão situados 38 dos 76 maiores picos da 

Europa - acima de 4.000. 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 com fontes e um 



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.
• Interlaken, situada entre os lagos  
   Thun e Brienz com subida ao Harder  
   Kulm para contemplar as belíssimas  
   paisagens.
• Grindelwald, encantadora e  
   charmosa vila incrustada em um  
   recôncavo verdejante.
• 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 + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

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/ INTERLAKEN 

Saída em direção a Interlaken. 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 Interlaken, chegada e 

acomodação no Hotel Victoria Jungfrau ou 

similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 12º dia – Seg. – INTERLAKEN/ 

GRINDELWALD/ INTERLAKEN – Iniciaremos 

nosso dia conhecendo Interlaken, situada 

Zermatt
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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. Prosseguiremos para Grindelwald, 

encantadora vila incrustada em um recôncavo 

verdejante, cercado por uma imponente 

paisagem montanhosa. É uma experiência 

inesquecível admirar os campos alpinos, 

prados em flor e encantadores bosques. 

Após desfrutar de tanta beleza natural, 

retornaremos para Interlaken. 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. – INTERLAKEN/ 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.

Interlaken

 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. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.



        Informações IMPORTANTES

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

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

GARANTA A SUA RESERVA AÉREA 
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de 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.
Embora o Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela não seja 
exigido, deve-se levar em conta que 
estas regras mudam sem aviso prévio. 
Recomendamos a todos manter seu 
certificado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certificado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

Lucerna
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UM VERDADEIRO CONTOS DE FADAS, ASSIM É ESTA VIAGEM que desvenda cidades com intensa vida cultural, alegre 
atmosfera, museus, palácios, riqueza histórica e arquitetônica. Terra de imperadores, exibindo lugares fascinantes, envoltos por uma 
beleza arrebatadora de uma natureza sem igual. 

16 dias – 13 noites
Saídas 2019: Maio 08; Agosto 14 e Setembro 11

Síntese do Roteiro:
3 noites na aristocrática 
Viena.

2 noites na medieval Graz, 
nos Alpes Austríacos.

2 noites na romântica Bled, 
em meio a um belíssimo cenário.

3 noites em Ljubljana, 
a encantadora capital da 
Eslovênia.

3 noites em Trieste, às 
margens do Mar Adriático.

Viena

A BELA ESLOVÊNIA
Com Viena, Graz e Trieste

 1º dia – Qua. – BRASIL – Assistência da 

nossa equipe no aeroporto internacional 

de São Paulo para embarque em voo com 

conexão em Zurique e destino a Viena.

 

 2º dia – Qui. – VIENA – Chegada à capital 

da Áustria, país com passado imperial glorioso 

e belezas naturais deslumbrantes. Recepção e 

traslado ao Hotel Intercontinental ou similar. 

Restante do dia livre.

 

 3º dia – Sex. – VIENA – A antiga cidade 

imperial situada às margens do Danúbio 

nos convida a realizar um passeio por sua 

história que remonta ao século I d.C. Em 

nosso city tour vamos caminhar pelo seu 

centro histórico e sentir a essência de três 

épocas distintas que forjaram um dos mais 

belos conjuntos urbanos da Europa: a Idade 

Média, representada pela catedral gótica de 

Santo Estevão, um dos símbolos vienenses; 

o palácio Imperial Hofburg, o legado mais 

importante do período barroco, com suas 

cúpulas coloridas e o final do século XIX que 

ficou imortalizado na avenida Ringstrasse, 

construída na regência de Maria Teresa e 

Francisco José, onde podemos contemplar 

magníficos edifícios como a Ópera Nacional 

e o Museu de Belas Artes, entre outros. 

Na sequência, visitaremos o Palácio de 

Schönbrunn, principal residência de verão 

da casa imperial e um dos monumentos 

artístico-arquitetônicos mais importante do 

patrimônio cultural da Áustria. Restante do 

dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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Ljubljana

 4º dia – Sáb. – VIENA – Dia inteiramente 

livre para desfrutar da grande riqueza 

histórica e arquitetônica da romântica cidade, 

famosa por suas óperas, museus clássicos 

e modernos, arquitetura barroca, belos 

parques, excelentes vinhos e diversificada 

gastronomia. Viena é musical por essência, 

aqui viveram mais compositores famosos 

que em nenhuma outra cidade e a música 

flutua no ar, Sugerimos à noite, um clássico 

programa para apreciar um concerto musical.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 5º dia – Dom. – VIENA/ BADEN/ GRAZ

Hoje nos despediremos de Viena e seguindo 

por uma paisagem de cenários cativantes 

chegaremos a pequena Baden, famosa 

por suas fontes termais desde os tempos 

romanos. A pequena cidade encanta 

pela combinação de clima suave, charme 

cosmopolita e elegância. Era a favorita dos 

imperadores austríacos e de compositores 

famosos como Beethoven. Visita a 

Beethovenhaus, uma das principais e a última 

residência de Beethoven, hoje convertida em 

um interessante museu. Após a visita, partida 

em direção a Graz, a segunda maior cidade 

da Áustria. Chegada e hospedagem no Hotel 

Wiesler ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 6º dia – Seg. – GRAZ – Quase 

inteiramente cercada por montanhas, 

Graz impressiona por seu centro histórico, 

considerado Patrimônio Cultural da 

Humanidade pela Unesco. As rochas alpinas 

e o Schlossberg no topo da colina, dominam 

a paisagem. Caminharemos por suas ruas, 

passagens e pátios que convivem desde Idade 

Média com alguns dos mais importantes 

estilos arquitetônicos, como o gótico, o 

renascentista, o barroco e o modernista. 

Veremos importantes monumentos históricos, 

entre eles: a Torre do Relógio, o símbolo da 

cidade; a Rathaus (prefeitura) e a Landhaus, 

considerado um de seus mais bonitos 

edifícios renascentistas. Restante do dia 

livre. O centro histórico, cortado pelo rio 

Mur, proporciona agradáveis passeios como 

caminhar pelas ruas Hauptplatz e Sporgasse, 

repletas de lojinhas, restaurantes e cafés.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 7º dia – Ter. – GRAZ/ KLAGENFURT/ 

BLED – Hoje seguiremos em direção a 

exuberante Eslovênia. Em nosso trajeto, 

visita a Klagenfurt, cidade natal de Mozart e 

conhecida como a Rosa de Wörthersee, um 

dos maiores lagos alpinos da Europa. Seu 

centro histórico é um dos mais bonitos e 

charmosos da Áustria. Após, prosseguiremos 

em direção a Bled. Chegada e hospedagem 

no Hotel Grand Hotel Toplice ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Qua. – BLED – Com o cenário 

dos Alpes Julianos e seu castelo medieval, 

Bled remete a um cenário de conto de fadas. 

Faremos um passeio a bordo de um barco 

típico “pletna” para descobrir a ilhota dos 

sonhos que reina no meio do lago. Por 
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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 incluídos. 

Hospedagem em hotéis de categoria 
primeira ou 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 + 3 
refeições ao longo do roteiro.

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

Atrações:
• A elegância da Áustria, visitando: 
   a bela Viena com sua grande oferta 
   cultural, uma mistura de tradição 
   imperial e moderna criatividade; 
   Baden e suas belas fontes termais; 
   a charmosa Graz, com seu centro 
   histórico monumental e Klagenfurt, 
   cidade natal de Mozart e conhecida 
   como a Rosa de Wörthersee, um dos 
   maiores lagos alpinos da Europa.
• Toda a exuberância da Eslovênia, 
   conhecendo: Bled, um cenário 
   de conto de fadas; a ensolarada 
   Radovljica; a charmosa capital 
   Ljubjana; o cenário impressionante 
   das cavernas de Postojna; a linda 
   península da Ístria com Piran e as 
   delícias de Livade, na Croácia. 
   Lugares fascinantes impregnados de 
   história e todos com algo em 
   comum: a beleza clássica de uma 
   natureza sem igual.
• A charmosa Trieste, às margens do  
   Mar Adriático e a pequena e  
   medieval Gorizia, situada na  
   fronteira da Itália e a Eslovênia.
• Sob medida para os apreciadores 
   da cultura, história, excelente 
   gastronomia, vinhos e paisagens 
   arrebatadoras.

Ingressos incluídos:
• Viena: Palácio Schönbrunn.
• Bled: Igreja de Santa Maria; Castelo 
   e barco pletna.
• Ljubljana: funicular.
• Postojna: cavernas com audioguides.

Cobertura Trip Protector +  
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

séculos, seu charme se tornou um símbolo da 

cidade de Bled, tendo sido mencionada pela 

primeira vez há um milênio. Uma caminhada 

ao redor da ilha, nos leva à igreja barroca de 

Assunção. Mais tarde, visita ao Castelo de 

Bled, localizado no alto de uma falésia, sendo 

o mais antigo do país e a maior atração da 

região. Em seguida, chegaremos a Bohinj e 

seu belíssimo lago cercado pelas montanhas 

e muito verde, é o maior lago glacial da 

Eslovênia. Após, contemplando a natureza 

exuberante ao redor, retorno ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 9º dia – Qui. – BLED/ RADOVLJICA/ 

LJUBLJANA – A uma curta distância de Bled, 

está a pequena e ensolarada Radovljica. 

Veremos seu precioso centro histórico, 

que remonta ao ano de 1500 e preservou 

a estrutura e a arquitetura de uma vila 

medieval. Repleto de história, beleza e 

charme, abriga belos edifícios com vistas 

para os Alpes como a casa Sivec, considerada 

um dos melhores exemplos da arquitetura 

medieval da Eslovênia. Após, seguiremos em 

direção a Ljubljana, a capital da Eslovênia. 

Chegada e hospedagem no Grand Hotel 

Union ou similar. Restante do dia livre

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 10º dia – Sex. – LJUBLJANA – Hoje 

faremos um passeio pela animada cidade 

de Ljubljana, conhecida por ser uma das 

menores e mais charmosas capitais da 

Europa, cujo nome significa “a amada”. A 

cidade combina as facilidades de uma grande 

cidade com o ambiente descontraído de 

uma cidade pequena. Possui um dos mais 

bem conservados quarteirões barrocos da 

Europa, que combina harmoniosamente 

com os edifícios Art-Nouveau. Está coroada 

por um castelo medieval, protegido por um 

poderoso dragão e atravessado por um rio de 

sete nomes. Veremos o edifício barroco da 

prefeitura, a Praça da Cidade, com a famosa 

fonte dos três rios, do escultor barroco 

Francesco Robba, cuja inspiração partiu da 
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        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Swiss e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Zurique/ Viena
2. Trieste/ Frankfurt/ São Paulo

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

GARANTA A SUA RESERVA AÉREA 
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de grupo.
 
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 três 
páginas em branco para os carimbos de 
controle de imigração.

VACINAS: Nenhuma.
Embora o Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela não seja 
exigido, deve-se levar em conta que 
estas regras mudam sem aviso prévio. 
Recomendamos a todos manter seu 
certificado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certificado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

Piazza Navona de Bernini, em Roma. Na 

sequência, passeio em funicular que levará ao 

topo da colina onde está localizado o castelo 

da cidade. Dali é possível apreciar uma vista 

privilegiada da cidade e seus arredores. 

Retorno ao hotel e restante do dia livre. 

Aproveite para passear pela margem do Rio 

Ljubljanica até a praça Preseren.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 11º dia – Sáb. – LJUBLJANA/ CAVERNAS 

DE POSTOJNA/ LJUBLJANA – Visitaremos as 

impressionantes cavernas de Postojna, uma 

obra prima da natureza. O sistema de túneis 

da caverna se estende por 21km, parte deles 

é aberto às visitas e são percorridos através 

de um trenzinho onde irá confortavelmente 

admirando as formações rochosas. Em 

seguida, visita a uma tradicional vinícola com 

degustação. A cultura do vinho foi trazida 

para esta região pelas tribos celtas por volta 

do ano 400 a.C., os romanos introduziram 

novas técnicas e ao longo dos séculos os 

vinhos eslovenos são produzidos com alto 

padrão de qualidade. Após retorno ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 12º dia – Dom. –  LJUBLJANA/ LIVADE/ 

PIRAN/ TRIESTE – Seguiremos em direção 

a península da Ístria, conhecida como “um 

paraíso gourmet”. Vamos a Livade um 

dos centros de produção de trufas mais 

importantes da Europa e participar de 

uma divertida simulação da caça às trufas. 

Após almoço em tradicional restaurante 

local, chegaremos a medieval Piran, bonita 

cidade mediterrânea. Descobriremos os 

segredos escondidos e lendas, ao caminhar 

por suas ruas estreitas de casas compactas, 

preservando a antiga disposição medieval. 

No centro histórico, ergue-se imponente a 

torre da Paroquia de São Jorge, fundada em 

1344 e na Praça Tartini, os destaques são o 

prédio da prefeitura e a estátua do violinista 

Giuseppe Tartini, nascido em Piran. Logo após 

prosseguiremos para Trieste, à margem do 

mar Adriático. Chegada e acomodação no 

Hotel Excelsior ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 13º dia – Seg. –  TRIESTE – Devido a 

sua excelente posição geográfica, Trieste 

foi disputada por diferentes culturas que 

influenciaram em sua arquitetura e costumes, 

formando uma cidade espetacular. Em nosso 

city tour teremos contato com esta charmosa 

cidade, que sempre fascinou escritores e 

poetas do mundo todo, como James Joyce, 

Umberto Saba e Ítalo Svevo. Em nosso tour 

panorâmico seguiremos até a Colina Carso, 

com sua antiga fortaleza de onde teremos 

uma belíssima vista. Faremos uma parada 

no histórico Café San Marco, que servia 

de ponto de encontro dos intelectuais e 

escritores. A continuação, 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. Ao final, Retorno ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Ter. – TRIESTE/ GORIZIA/ 

TRIESTE – Partida em direção a Gorizia, cidade 

medieval, situada na fronteira da Itália e 

Eslovênia, que remonta ao século X e foi uma 

das cidades mais ricas do Império Austro-

Húngaro. Possui um clima mediterrâneo, 

grande variedade de paisagens e vestígios 

históricos e artísticos que exibem influências 

alemãs, eslavas e latinas. Apesar de ter sido 

castigada por vários conflitos, ainda mantém 

muitos monumentos, palácios, igrejas e 

belas praças, como a Piazza della Vittoria, 

o centro tradicional da cidade. Nela estão 

a igreja de São Inácio de Loyola, a Fonte 

Netuno e vários palácios. Devido a influência 

de várias culturas, a cidade é uma terra de 

diversificados sabores, seguiremos para um 

tradicional restaurante para experimentar de 

sua rica gastronomia. Em seguida, regresso ao 

hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.  

 

 15º dia – Qua. – TRIESTE/ BRASIL

Chegou a hora da despedida. Em horário 

apropriado, traslado ao aeroporto para 

embarque em voo com conexão em Frankfurt 

e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Qui. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!
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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.

17 dias – 14 noites
Saídas 2019: Maio 10; Junho 14; Julho 12 e Setembro 06*

*Vide informações importantes.

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.

Barolo

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 conexão em Zurique e 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 

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 mantém 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 cortado pelo rio Dora e salpicado de 

ovelhas. Regresso à 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 FENIS/ 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 Fenis, 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 

Palazzo Reale, sede da família real de Savóia 

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

que mantém em seu interior o Santo Sudário 

(não está em exposição) e o Palazzo Carignano, 

com sua fachada barroca. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

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

inteiramente livre para você desfrutar desta 

privilegiada cidade situada às margens 

do rio Pó. Suas ruas milenares oferecem 

uma diversificada gama de atrativos como: 

museus, palácios, pinacotecas, cafés e ótimos 

restaurantes. Caso desejar um passeio opcional, 

nosso guia acompanhante estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Sex. – TURIM/ ASTI/ 

BARBARESCO/ 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 que era 

conhecida como a cidade das 100 torres, 

entre elas a antiga Rossa di San Secondo, 

construída durante o reinado de imperador 

romano Augusto. Em nossa visita veremos o 

Batistério, a antiga igreja de São João de Malta, 

e seu Duomo. Veremos ainda o Campo del 

Palio, local onde ocorre o tradicional Pálio, a 

corrida medieval de cavalos. Prosseguimento 

para Barbaresco, uma pequena vila no alto 

de uma montanha ao norte do Piemonte, é 

desse pequeno vilarejo, com cerca de 600 

habitantes, que são produzidos vinhos de 

pequena produção, considerados raros e um 

dos melhores do mundo.  Após almoço em 

restaurante local, prosseguimento para Alba. 

Chegada e hospedagem no Hotel Calissano 

ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Sáb. – ALBA/ GRINZANE 

CAVOUR/ 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 Risorgimento, a Catedral di 

San Lorenzo e as famosas ruínas romanas 

subterrâneas. Seguiremos para o castelo 

medieval Grinzane Cavour, construído no 

século XI, um ícone da história italiana e da 

enologia mundial. Prosseguindo por esta 

terra rica e de incrível beleza, chegaremos a 

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 



   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 +  
4 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, Grinzane Cavour,  
   Pollenzo, 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: 
   Pollenzo e Barolo.
• Courmayeur: teleférico.
• Turim: Palácio Real.
• Região de Piemonte: simulação caça  
   às trufas.
• Vercelli: Risaia Histórica.
• Stresa: passeio de barco às ilhas do  
   Lago Maggiore e ao Lago D’Orta.

Cobertura Trip Protector +  
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

Banco de vinhos, onde o vinho é a moeda de 

troca. Após visita e degustação, retorno ao 

hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 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 

divertida experiência. Acompanhados por um 

experiente caçador e 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 

Barolo
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Piemonte

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 

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 Palazzo 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. Faremos um passeio de barco 

pelo Lago d’Orta até a encantadora San 
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        Informações IMPORTANTES

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

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

GARANTA A SUA RESERVA AÉREA 
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias 
para garantir o valor das classes 
promocionais de 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.
 
Na saída Setembro 06, a cia. aérea 
será a Lufthansa, com conexão na saída 
e retorno ao Brasil em Frankfurt.

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.
Embora o Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela não seja 
exigido, deve-se levar em conta que 
estas regras mudam sem aviso prévio. 
Recomendamos a todos manter seu 
certificado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certificado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

Giulio, com belas construções históricas e a 

Basílica 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 The 

Square Duomo 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 às 12h00. À tarde, 

traslado ao aeroporto para embarque com 

conexão em Zurique e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Dom. – BRASIL – Chegada ao 

aeroporto internacional de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!

Milão
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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 tour panorâmico até a 

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 2019: Maio 24; Julho 12 e Setembro 13

OS ENCANTOS DO VÊNETO
Um Cenário de Beleza e Rica Gastronomia

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 

veremos: o Fórum, o Mausoléu, as termas e seus 
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Verona

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 ‘Unita, que dizem ser a 

maior praça da Europa de frente para o mar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 5º dia – Ter. – TRIESTE/ CAORLE/ PONZANO 

VÊNETO – Saída em direção a Caorle, a cidade 

da Madonna del Mare, lenda e fé caminham 

juntas para contar a história deste encantador 

balneário, ademais de se destacar na região do 

Veneto por suas lindas praias. Suas casas coloridas 

e balcões floridos tornam a cidade admirada 

por suas cores e aconchego.  É sede anual de 

um concurso, onde escultores criam suas obras 

primas nas pedras da praia. Conhecida como a 

cidade dos milagres, o Santuário da Madonna 

del Mare atrai por sua singela construção do 

século 17. Após almoço em restaurante local, 

prosseguimento para 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, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 6º dia – Qua. – PONZANO VÊNETO/ 

TREVISO/ PONZANO VÊNETO – 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, onde se encontram seus monumentos 

que em nosso tour a pé, iremos ver: 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. Para alguns, o famoso 

doce Tiramisu foi criado no antigo restaurante Le 

Beccherie, certeza ou não, o importante é que 

iremos participar de uma incrível experiência, 

uma divertida aula de culinária e aprender a 

fazer o autêntico Tiramisu.  Ao final, tempo livre 

à disposição. Aproveite para caminhar por seus 

elegantes pórticos a beira dos canais, desfrutando 

da atmosfera de tranquilidade e do interessante 

comércio local.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 7º dia – Qui. – PONZANO VÊNETO/ ROTA 

DO PROSECCO/ MAROSTICA/ PONZANO 

VÊNETO – Descobrir o território por meio do 

vinho. É isso que faremos hoje ao percorrermos 

a famosa Rota do Vinho espumante Prosecco, 



    
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 + 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 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.
• A aconchegante Caorle e Pádua com  
   sua famosa Universidade e Basílica  
   de Santo Antonio.
• Finalizando na sempre romântica  
   Veneza.
 
Ingressos incluídos:
• Aquilea: Basílica e Batistério.
• Veneza: Palácio dos Doges e Basílica  
   San Marco.
• Vicenza: Teatro Olímpico e Igreja  
   Santa Coroa.
• Bassano del Grapa: Museu da  
   Grappa.
• Degustações durante as visitas  
   às vinícolas na Rota do Prosecco e  
   Valpolicella.
 
Cobertura Trip Protector +  
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

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 

de origem. Em seguida, prosseguimento para 

Marostica, famosa pelo jogo de xadrez humano 

cuja origem remonta ao ano de 1454 e está 

ligada a uma interessante disputa pelo amor de 

uma mulher. A tradição é repetida desde 1923 

quando a cidade resolveu reproduzir a disputa 

de 1454, uma grande estrutura é montada em 

frente ao castelo e 600 figurantes são chamados 

para representarem os personagens da época. 

Pequena e graciosa, com sua muralha e castelo, é 

testemunha de uma época majestosa.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 8º dia – Sex. – PONZANO VENETO/ 

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 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.
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Veneza



        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

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

GARANTA A SUA RESERVA AÉREA 
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com antecedência 
mínima de 90 dias para garantir o valor 
das classes promocionais de 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.
Embora o Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela não seja 
exigido, deve-se levar em conta que 
estas regras mudam sem aviso prévio. 
Recomendamos a todos manter seu 
certificado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certificado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

 9º dia – Sáb. – VERONA/ 

VALPOLICELLA/ 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 “Fórum Romano”, depois 

durante a Idade Média, passou a ser mercado 

de ervas e temperos. Após, 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, 

retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 10º dia – Dom. – VERONA – Dia livre. 

Aproveite para usufruir das diversas atrações 

que a cidade oferece, passear por suas ruas 

admirando sua estrutura urbana e arquitetura 

desenvolvidas ao longo de mais de dois mil 

anos de história. Se desejar, o Franciacorta 

Outlet Village está localizado a poucos 

quilômetros de Verona, é um dos mais 

movimentados Outlet da região, oferecendo 

160 lojas das mais prestigiadas marcas, bares 

e restaurantes.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Seg. – VERONA/ PÁDUA/ VENEZA

Pela manhã, saída em direção a Pádua, uma 

das cidades mais antigas do Vêneto, antiga 

Patavium na época do Império Romano. Em 

nossa visita 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. 

Após, prosseguimento para Veneza, uma das 

mais espetaculares do mundo. Chegada e 

hospedagem no Starhotel Splendid ou similar.

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 à 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 silêncio 

por suas águas e palácios medievais formam um 

cenário de grande beleza. 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 Siena, no coração 
da Toscana.

3 noites na vibrante Florença, 
berço do Renascimento.

3 noites em Gênova, repleta de 
notáveis monumentos.

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

Parma

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.

17 dias – 14 noites
Saídas 2019: Maio 05*; Junho 05; Julho 10 e Setembro 01*

*Saídas excepcionalmente no Domingo. Vide informações importantes. 

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 conexão 

em Zurique e 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. Faremos uma visita à 

Galleria Ferrari, onde está em exposição parte 

da história dessa marca, assim como seus carros, 

inclusive os de Fórmula 1. Almoçaremos no 

Restaurante Cavallino. Logo após, retornaremos a 

Parma. Fim da tarde e noite livres.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Dom. – PARMA/ BOLOGNA/ 

SIENA – Saída rumo a Siena, 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. Prosseguindo viagem, 

chegaremos a Siena. Hospedagem no Grand 

Hotel Continental ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Seg. – 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. Restante do dia 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 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.

 

 7º dia – Ter. – 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. 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.

 

 8º dia – Qua. – SIENA/ SAN 

GIMIGNANO/ FLORENÇA – 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. Após almoço em restaurante local, 

prosseguimento e chegada a Florença, centro 

da Renascença italiana e uma das mais belas 

cidades do mundo. Hospedagem no Hotel 

Cerretani ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Qui. – FLORENÇA – A capital 

da Toscana, é também a capital da arte 

italiana, aqui nasceu o Renascimento. 

Repleta de museus, igrejas, monumentos, 

praças e edifícios seculares, é uma cidade-

museu, que inspirou artistas e escritores e 

gerou gênios da humanidade. Em nosso 

city tour caminharemos por suas bem 

preservadas ruas impregnadas de história 

e veremos importantes atrações, como: a 

Piazza della Signoria; o Palazzo Vecchio 

com sua imponente torre; o magnífico 

Duomo com seus mármores multicoloridos 
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Florença

   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 e luxo 
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 e passeios 
previstos.

Atrações:
• Parma, sinônimo de arte, finos  
   sabores e muita cultura com visita  
   à Langhirano, a terra do Prosciutto  
   di Parma; Maranello, a sede da  
   Ferrari; a medieval Modena; e a  
   gastronômica Bologna, a capital da  
   Emília-Romagna.
• Vivenciando Siena, que proporciona  
   encantadores refúgios e  
   monumentos arquitetônicos sem  
   igual.
• 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.
• Conheceremos a cidade amuralhada  
   de Lucca, a eterna Pisa, com sua  
   famosa torre inclinada.
• A imponente Gênova e seu  
   passado glorioso, e finalizando com  
   a sofisticada Milão.

Ingressos incluídos:
• Parma: Palácio da Pillota, Duomo,  
   Duomo Modena e Museu della  
   Ferrari.
• Lucca: Palácio Pfaner.
• Pisa: Batistério e Duomo.
• Siena: Duomo Siena e degustação  
   de vinhos no castelo de Banfi.
• Florença: Galleria Uffizi; Igreja Santa  
   Croce.
• Chianti: Degustação de vinho no  
   Castello Vicchiomaggio.
• Milão: Duomo e Teatro Alla Scala.
 
Cobertura Trip Protector +  
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

e a torre do Campanário; o Batistério onde 

vemos a Porta do Paraíso, obra em bronze e 

a Ponte Vecchio, a mais antiga ponte sobre 

o rio Arno, um dos símbolos da cidade. 

Visitaremos a Igreja de Santa Croce, rica em 

obras de arte e considerada o Panteão de 

Florença por abrigar os túmulos de Maquiavel, 

Galileu, Michelangelo, Boscolo e Rossini. 

Visitaremos ainda a Galleria degli Uffizi, um 

dos mais renomados e antigos museus de arte, 

inaugurado em 1560, abriga o mais importante 

acervo de pinturas renascentistas do mundo. 

Restante do dia livre.  À noite, sugerimos 

caminhar pelo centro histórico iluminado, 

seguido de um jantar em um dos muitos bons 

restaurantes onde poderá experimentar o 

melhor da culinária toscana, como a Bistecca 

alla Fiorentina.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 10º dia – Sex. – FLORENÇA / GREVE IN 

CHIANTI/ FLORENÇA – Iniciaremos nossa 

visita seguindo em direção a pequenina Greve 

in Chianti, cuja principal atração desde a Idade 

Média é sua praça em forma quase triangular 

e com pórticos em todo seu entorno. Hoje, 

a cidade é conhecida mais do que tudo, 

pelos excelentes vinhos Chianti Clássico, que 

ganharam fama mundial. Tempo livre para 

desfrutar desta preciosidade medieval e logo 

após, seguiremos pela rota do Chianti, até o 

Castelo Vicchiomaggio, onde um almoço e 

degustação nos esperam. Logo após, retorno 

ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Sáb. – FLORENÇA/ PISA/ 

LUCCA/ GENOVA – Pela manhã, 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 também 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. Após almoço em restaurante local, 

prosseguimento a Gênova, importante cidade 

portuária, cheia de encantos. Chegada e 

hospedagem no Hotel Bristol ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 12º dia – Dom. – GENOVA – Terra natal 

do famoso navegador e explorador Cristóvão 

Colombo, é chamada de La Superba – a 

soberba, devido ao seu glorioso passado. Em 
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Milão



        Informações IMPORTANTES

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

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos conforme 
aeroportos e cias. aéreas envolvidas 
no programa. Solicite informações 
detalhadas no ato da reserva.
 
GARANTA A SUA RESERVA AÉREA 
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com antecedência 
mínima de 90 dias para garantir o valor 
das classes promocionais de 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.

As saídas Maio 05 e Setembro 01 serão 
excepcionamente em um Domingo. 
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.
Embora o Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela não seja 
exigido, deve-se levar em conta que 
estas regras mudam sem aviso prévio. 
Recomendamos a todos manter seu 
certificado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certificado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

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: Palazzo Ducale, 

antiga casa dos doges genoveses; a piazza 

de Ferrari, onde está o Duomo do século 13 

e consagrado a São Lourenço, com fachada 

monumental, adornada com mármore cinza 

e rosa. Gênova é uma verdadeira inspiração 

com seus palácios, praças e galerias de 

arte. Restante do dia livre. Aproveite para 

caminhar e admirar esta cidade que encanta 

há séculos.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Seg. – GENOVA – Dia inteiramente 

livre. Sugerimos opcionalmente uma passeio 

a Cinqueterre, os cinco apaixonantes vilarejos 

encravados nas montanhas da Ligúria. Ou 

Portofino, um dos cenários mais charmosos da 

costa norte da Itália.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Ter. – GÊNOVA/ MILÃO – Pela 

manhã saída em direção a elegante Milão. 

Chegada e início de nosso city tour por 

esta bela cidade fundada pelos romanos 

em 220 a.C., sendo a capital da rica região 

da Lombardia. A cidade esbanja requinte 

e elegância, chamada na antiguidade de 

Mediolanum, havia no local uma cidade celta 

desde 600 a.C. Em nosso city tour veremos 

o Duomo, uma das maiores igrejas góticas 

do mundo. Seu telhado extraordinário possui 

mais de uma centena de agulhas, e diversas 

estátuas e gárgulas. Veremos ainda o Teatro 

alla Scala, inaugurado em 1778, um dos mais 

prestigiados do mundo. O Castelo Sforzesco, 

que era o palácio da família Sforza durante 

o século XV, uma referência de residência 

em estilo renascentista. A Galeria Vittorio 

Emmanuele, sofisticada rua coberta com 

pisos de mármore, vitrais e as melhores 

lojas, restaurantes e cafés da cidade. Ao 

final, hospedagem no Hotel Starhotel Rosa 

Grand ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Qua. – MILÃO – O dia será 

inteiramente livre para explorar a cidade 

da arte, do design e da moda. São tantos 

lugares, tanta arte e riquezas arquitetônicas e 

históricas. Não há uma fórmula melhor do que 

caminhar pelas pequenas ruas e encruzilhadas 

de Milão. Em cada esquina há um tesouro a 

ser descoberto em seus nobres palácios e ruas 

cheias de charme, como as elegantes ruas do 

quadrilátero da moda.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Qui. – MILÃO/ BRASIL – É 

chegada a hora da despedida. Aproveite seus 

momentos nesta fascinante cidade. Ao final da 

tarde, traslado ao aeroporto e embarque em 

voo com destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Sex. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!
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Gênova
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Sorrento
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Síntese do Roteiro:
3 noites em Sorrento.

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.

Amalfi

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 2019: Maio 11; Junho 08; Julho 06 e Setembro 07 e 21

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/ 

SORRENTO – Chegada a Roma e, após os 

trâmites alfandegários, conexão em voo com 

destino a Nápoles. Após chegada, embarque 

em ônibus para um curto trecho rodoviário 

até Sorrento. Chegada e hospedagem no 

Hotel Hilton ou similar. Restante do dia livre. 

Este encantador balneário está literalmente 

pendurado sobre as falésias, proporcionando 

vistas incríveis para o lindo mar azul.

 

 3º dia – Seg. – SORRENTO/ SALERNO/ 

COSTA AMALFITANA/ AMALFI/ SORRENTO

Após o café da manhã, margeando o lado 

norte da Península de Sorrento seguiremos 

em direção a Salerno, cidade histórica que 

foi um rico ducado no século 11. À chegada 

veremos seu lindo 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, apreciaremos a beleza das pequenas 

cidades debruçadas sobre penhascos até 

chegarmos a Grotta dello Smeraldo. “Este 

passeio poderá ser realizado por terra caso 

as condições de navegação não estejam 

favoráveis”. Após almoço em restaurante local, 

visita à Amalfi, uma das principais Repúblicas 

Marítimas entre os séculos X e XIII. Após, 

prosseguindo pela linda costa amalfitana, com 

seus altos paredões de rocha contrastando com 

o azul profundo do Mediterrâneo e lindas vistas 
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da baía Sorrentina rodeada de belas cidades, 

chegaremos ao hotel em Sorrento para fim de 

tarde e noites livres

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 4º dia – Ter. – SORRENTO – 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 aproveite para descobrir 

a surpreendente beleza desta cidade costeira. 

Se preferir, poderá 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. – SORRENTO/ TRANI/ 

POLIGNANO A MARE/ ALBEROBELLO

Pela manhã seguiremos viagem em direção a 

Puglia, uma região de belas cidades, rica história, 

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 banhado 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 revela 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 às 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 

Antônio. 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”. 

Do mirante teremos uma vista panorâmica 

impressionante. 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 Libertà, 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. 

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.
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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 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.
• Passeio de Barco na Costa  
   Amalfitana.
• Museu de Alberobello.
• Igreja e Casa Rupestre em Matera.
• Museu Arqueológico em Ostuni.
• Catedral de Otranto.
• Passeio de Barco na Costa Salentina.
• Galeria Borghese em Roma.

Cobertura Trip Protector +  
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

 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 e veremos em 

seu interior um piso em mosaico, cujo tema é 

a árvore da vida. Numa das capelas estão os 

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 

Alberobello



88

Amalfi



        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

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

GARANTA A SUA RESERVA AÉREA 
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com antecedência 
mínima de 90 dias para garantir o valor 
das classes promocionais de 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.
Embora o Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela não seja 
exigido, deve-se levar em conta que 
estas regras mudam sem aviso prévio. 
Recomendamos a todos manter seu 
certificado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certificado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.  
 
Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

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 Grand Hotel 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 sempre 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 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 Santo Ângelo e 

chegaremos ao centro histórico. Na Piazza 

Navona estão: a 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 Sistina, 

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 oferece 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. 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 em Palermo, a joia do 
Mediterrâneo.

3 noites em Reggio di Calábria, 
na ponta da bota, terra de sol e 
mar e rica história.

3 noites em Taormina, o 
badalado balneário da esplêndida 
Sicília.

4 noites na fascinante 
República de Malta, com seus 
castelos, fortes e muralhas.

Cefalú

VIAGEM QUE DESVENDA AS FORTES TRADIÇÕES DO SUL DA ITÁLIA EXPLORANDO A CALÁBRIA e os mistérios e belezas 
de duas encantadoras ilhas, Sicília e Malta, um país insular repleto de magia. Tudo isso envolto em uma atmosfera ensolarada, com 
lindas e históricas cidades, monumentos milenares, excelente comida, bons vinhos e momentos inesquecíveis. 

17 dias – 14 noites
Saídas 2019: Maio 14*; Junho 10; Julho 08 e Setembro 09

*Saída excepcionalmente na Terça-feira.

O MELHOR DA CALÁBRIA
E as Mais Belas Ilhas do Mediterrâneo - Sicília e Malta

 1º dia – Seg. – BRASIL/ PALERMO

Assistência da nossa equipe aos passageiros 

no Aeroporto Internacional de São Paulo, 

para embarque com conexão em Roma e 

destino a Palermo.

 

 2º dia – Ter. – PALERMO – Chegada à 

capital da Sicília - a maior Ilha do Mediterrâneo, 

fundada pelos fenícios no séc. VII a.C. e um 

expressivo mosaico de arte e cultura. Recepção 

e traslado para hospedagem no Hotel Piazza 

Borsa ou similar.

 

 3º dia – Qua. – PALERMO/ MONREALE/ 

PALERMO – Palermo é o principal centro 

cultural, histórico e econômico da Sicília. 

Disputada no passado por fenícios, 

árabes, normandos e espanhóis, hoje atrai 

muitos turistas por seu rico passado e ar 

mediterrâneo, assim como, por sua história, 

arquitetura e a famosa culinária siciliana. 

Pela manhã, visita à cidade incluindo: o 

Duomo; o Palácio Real, sede do poder desde 

o período bizantino e a Capela Palatina, com 

seu suntuoso interior. Em seguida, vamos 

para a medieval Monreale, com visita a sua 

maravilhosa Catedral Normanda - famosa 

pelos seus mosaicos bizantinos e uma bela 

vista de Palermo. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Qui. – PALERMO/ CEFALÚ/ 

PALERMO – Hoje, seguiremos para Cefalú, 

um dos balneários mais bonitos e procurados 
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da Sicília. Rodeado pelo azul do céu e do 

mar, reúne praia, história e muito charme. 

Visitaremos seu belo centro histórico, cortado 

por uma série de ruazinhas e seu interessante 

museu. Uma caminhada nos levará a Praça 

do Duomo, construído no século XI. Veremos 

também o “Lavatório”, um lavadouro da 

época medieval, inteiramente escavado 

na rocha. Tempo livre para usufruir deste 

agradável ambiente onde encontrará muitos 

restaurantes, lojas de artesanato e souvenires. 

Após nossa visita, retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 5º dia – Sex. – PALERMO/ TRAPANI/ 

SEGESTA/ PALERMO – Hoje visitaremos 

dois peculiares vilarejos: Trapani e 

Segesta. Trapani, está em uma posição 

espetacular entre dois mares, de um lado, 

o Mediterrâneo, do outro o mar Tirreno. 

Caminharemos por suas ruazinhas tranquilas 

para admirar todo o seu charme e observar 

as diferentes culturas dos povos que a 

dominaram, a fortificaram e construíram 

monumentos e edifícios, como a Catedral de 

São Lourenço, uma surpreendente mistura do 

estilo barroco e o neoclássico, do século XV e 

o Castelo do Mar, antiga fortaleza medieval, 

um dos melhores exemplos de arquitetura 

militar na Sicília. Após, seguiremos para 

Segesta e através dos vestígios de seus bem 

preservados templos, notaremos aquela que 

foi uma das cidades mais poderosas da Sicília 

grega. Visita a uma tradicional vinícola, que 

produz o vinho fortificado, criado em 1770 e 

que desde então trouxe fama para a pequena 

Marsala. Vamos conhecer o processo de 

produção e claro, degustar o delicioso vinho. 

Após nossas visitas, retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 6º dia – Sáb. -  PALERMO/ MILAZZO/ 

MESSINA/ REGGIO DI CALABRIA

Pela manhã, saída em direção a Messina. 

Em nosso trajeto, passaremos por diversos 

vilarejos típicos e chegaremos a Milazzo, 

onde os anos deixaram sua marca. Em nosso 

tour panorâmico, observaremos sua origem 

medieval, e no topo da colina veremos seu 

imponente castelo e a cidadela fortificada. 

Após almoço em restaurante local, embarque 

em ferry para uma curta travessia do Estreito 

de Messina e prosseguimento para Reggio 

di Calabria. Chegada a maior e mais antiga 

cidade da região da Calábria. Hospedagem 

no Hotel Grand Excelsior ou similar. 

Banhada pelas esplêndidas águas do Mar 

Jônico e Tirreno, a cidade é muito bonita. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDO.

 

 7º dia – Dom. – REGGIO DI CALABRIA

Seu clima acolhedor, as magníficas cores 

de suas praias, as encostas rochosas que se 

alternam com litorais arenosos, a natureza 

selvagem e misteriosa, os sabores intensos 

e autênticos da culinária local, as marcas 

antigas de suas origens, fazem desta região 

um lugar único para admirar. Em nosso city 

tour veremos sua orla marítima enfeitada por 

belas palmeiras, ricos palácios em estilo art 

nouveau e jardins com árvores centenárias, 

Reggio di Calabria
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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 
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).

14 cafés da manhã tipo buffet + 5 
refeições ao longo do roteiro.

Assistência de guia local
especialista em idioma português ou 
espanhol.

Atrações:
• A esplêndida Sicília, a ilha da  
   cultura, de histórias milenares,  
   montanhas, praias paradisíacas, com  
   cidades emolduradas por magníficos  
   monumentos, palácios, igrejas,  
   fontes e jardins floridos que se  
   abrem para um mar espetacular.
• A região da Reggio di Calabria, com  
   três mil anos de história, repleta de  
   monumentos milenares, magníficas  
   praias, natureza selvagem e  
   misteriosa, culinária de sabor  
   intenso, um lugar único para  
   admirar.
• Conheceremos Malta, pequeno país,  
   mas com uma forte história,  
   visitando as famosas Três Cidades  
   (Cospicua, Vittoriosa e Senglea),  
   além de Valleta, Mdina e Rabat.
 
Ingressos incluídos:
• Monreale: Capela Palatina.
• Cefalú: Museu Mendralisca.
• Segesta: Parque Arqueológico.
• Reggio di Calabria: Museu Riace.
• Taormina: Teatro Greco.
• Siracusa: Parque Arqueológico.
• Malta: Catedral; Malta Experience;  
   Palácio do Inquisidor.

Cobertura Trip Protector +  
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

que já foi chamado de “ o quilômetro mais 

bonito da Itália”, com destaques para os 

palacetes construídos em estilo veneziano. 

Veremos ainda a Catedral, o maior templo da 

Calábria, cuja origem acredita-se foi no ano 

56 quando o apóstolo São Paulo peregrinava 

pela cidade. Na Piazza del Castello, as torres 

de seu antigo castelo, expressa a grandeza do 

período aragonês. No Museu Arqueológico 

Nacional, estão as impressionantes estátuas 

de bronze de Riace e um grande acervo de 

achados arqueológicos da época greco-

romana. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Seg. – REGGIO DI CALABRIA/ 

GERACE/ SCILLA/ REGGIO DI CALABRIA

A continuação de nossas visitas, iremos em 

direção a Gerace e Scilla, duas cidadezinhas 

cenográficas, impossíveis de não imortalizar 

em nossa memória. Chegada a Gerace, 

elegante aldeia e uma das mais lindas da 

Calábria. Fundada no século VII, conserva 

ainda um cenário e fascínio medieval. 

Protegida por um penhasco, é rica em 

história, cultura e monumentos como: a 

majestosa catedral, o castelo,  palácios e 

construções de vários estilos arquitetônicos. 

Após almoço em restaurante local,  

seguiremos para Scilla, importante estância 

turística da Costa Violeta, assim chamada 

devido à cor que a água reflete nas horas 

do dia. Uma das mais belas e características 

aldeias da Itália, chamada de “A Veneza do 

Sul”. Iremos caminhar por suas ruas sinuosas 

e estreitas, onde as casas se estendem 

até o mar.  Admirar suas antigas fontes, 

praças e igrejas que formam um conjunto 

arquitetônico de grande beleza.  Retorno ao 

hotel e restante do dia e noite livres.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Ter. – REGGIO DI CALABRIA/ 

MESSINA/ TAORMINA – Pela manhã, traslado 

ao porto e embarque em confortável ferry com 

destino a Messina. Ao chegarmos, faremos 

breve panorâmica e logo após, em curto 

trajeto rodoviário chegaremos a Taormina, a 
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Senglea - Três Cidades

cidade do “bem viver”. Hospedagem no Hotel 

Monte Tauro ou similar. Restante do dia livre. 

Aproveite para uma relaxante caminhada, 

e usufrua de seus magníficos cenários 

emoldurados pelo mar Jônico.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 10º dia – Qua. – TAORMINA – Taormina é 

o balneário turístico mais procurado da Sicília, 

e não é por acaso, pois a cidade encanta com 

a sua beleza, que há séculos atrai nobres, 

príncipes e artistas. Pela manhã, visitaremos 

este exclusivo balneário e conheceremos o 

espetacular teatro greco-romano do séc. III 

a.C., iniciado pelos gregos e reconstruído 

pelos romanos. Veremos ainda o Palazzo 

Corvaia; a Piazza Vittorio Emmanuele; o 

Fórum Romano e o Duomo. Restante do 

dia livre. Aproveite para passear pela Corso 

Umberto e arredores, a rua é um verdadeiro 

shopping a céu aberto, repleta de lojinhas, 

lojas de grife, perfumaria, restaurantes, bares 

e muitos cantinhos floridos, que se mesclam 

às escadarias, levando sempre a algum lugar 

com bonitas vistas.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 11º dia – Qui. -  TAORMINA/ SIRACUSA/ 

TAORMINA – Pela manhã, saída em direção 

a Siracusa, fundada pelos gregos, sendo a 

mais importante da Grécia entre os sécs. V 

e III a.C. e a mais bela de todas. Veremos: 

a praça do Duomo, cujo piso combina 

com as cores das fachadas dos palácios e 

igrejas que a rodeiam; o Duomo com sua 

fachada barroca, e cujas colunas dóricas do 

antigo Templo de Atena do século V a.C, 

sustentam suas paredes; o Templo de Apolo, 

com colunas monolíticas do século VI a.C; 

o Palazzo Beneventano Del Bosco e a bela 

Fonte Aretusa. Nos arredores da cidade, 

visitaremos também o Parco Arqueológico 

com seu Teatro Romano, o altar de Hieron 

II e o Teatro Grego. A seguir, retornando a 

Taormina, contemplaremos uma maravilha 

da natureza, o imponente Monte Etna, com 

3.343 m de altura. Chegada ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Sex. – TAORMINA/ CATÂNIA/ 

MALTA – Hoje seguiremos para a fascinante 

República de Malta, pequeno arquipélago, 

que possui milênios de história e já foi 

ocupado por diversos povos. Em horário 

apropriado, traslado para o aeroporto e 

embarque em voo com destino a Valletta. 

Chegada, recepção e traslado para 

hospedagem no The Palace Hotel ou similar. 

Restante do dia para descanso. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 13º dia – Sáb. – MALTA/ VALLETTA/ 

MDINA/ RABAT/ MALTA – 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. Após, 

prosseguiremos para as cidades de Mdina 

e Rabat. Mdina, conhecida como “a cidade 

silenciosa”, antiga capital de Malta e localizada 

no centro da ilha. Caminharemos por suas 

ruas estreitas, e 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. Em Rabat, localizada do lado de 

fora das fortificações de Mdina, visitaremos a 

Casa Romana, ricamente decorada com belos 

mosaicos. Em seguida, retorno ao nosso hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 14º dia – Dom. – MALTA/ TRÊS CIDADES/ 

MALTA – 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 se 

reuniram dentro de um dos maiores projetos 



        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Alitália e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Roma/ Palermo
2. Roma/ São Paulo
Emissões no exterior:
1. Catânia/ Malta
2. Malta/ Roma

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

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: Embora o Certificado 
Internacional de Vacina contra Febre 
Amarela não seja exigido, deve-se levar 
em conta que estas regras mudam sem 
aviso prévio.  Recomendamos a todos 
manter seu certificado em dia e levá-lo 
junto com o passaporte. O certificado 
deverá ser emitido no mínimo de até 11 
dias antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

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.

 

 15º dia – Seg. – MALTA– Dia livre à 

disposição. Sugerimos opcionalmente fazer 

uma excursão para conhecer Gozo, uma das 

ilhas mais famosas do arquipélago.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Ter. – MALTA/ ROMA/ BRASIL

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto 

para embarque com conexão em Roma e 

destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Qua. – BRASIL – Chegada pela 

manhã ao Aeroporto Internacional de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!
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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 UMA 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 2019: Maio 11; Junho 15 e Setembro 07

ILHAS GREGAS
A Morada dos Deuses

 1º dia – Sáb. – BRASIL – Assistência da 

nossa equipe no Aeroporto Internacional de 

São Paulo para embarque via Zurique 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 minoicos, 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.

 

SL
O

W
 G

R
EE

K



98

 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 ilha de Spinalónga, com sua 

fortaleza veneziana do séc. XVI. De volta a 

Elounda, rumaremos para a graciosa Ágios 

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 Plateia Theotokópoulous e 

a Igreja Agíou Miná. Hospedagem no Hotel 

Aressana 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 +  
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

Santorini 
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Santorini



        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Swiss e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Zurique/ Atenas
2. Atenas/ Zurique/ São Paulo
Emissões no exterior:
1. Atenas/ Heraklion
2. Mykonos/ Atenas
 
Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos 
conforme aeroportos e cias. aéreas 
envolvidas no programa. Solicite 
informações detalhadas no ato da 
reserva.

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.

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.

A topografia única da ilha de Santorini, 
faz com que a infraestrutura hoteleira 
construa seus edifícios nas laterais da 
montanha, onde praticamente se elevam 
uns sobre os outros,  sendo assim, 
normalmente os hotéis possuem uma 
tipologia de quartos, cujos pisos são 
separados por diminutas escadas.

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.
Embora o Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela não seja 
exigido, deve-se levar em conta que 
estas regras mudam sem aviso prévio. 
Recomendamos a todos manter seu 
certificado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certificado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

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. Ao 

final das visitas, restante do dia livre. 

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. 

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 Zurique com 

destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Dom – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!

 

Atenas
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Rocha de Afrodite
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Síntese do Roteiro:
5 noites na República do 
Chipre, a maior ilha do 
Mediterrâneo Oriental.

6 noites na vibrante Beirute 
e descobrindo o território 
libanês, cenário de histórias 
seculares, praias douradas e 
natureza deslumbrante.

Nicosia

UMA FASCINANTE ILHA NO MEDITERRÂNEO, CENÁRIOS NATURAIS EXUBERANTES, praias de águas azul-turquesa 
aninhadas entre altas montanhas e falésias. Lugares repletos de história e impregnados de cultura, templos gregos, cidades 
milenares, diversidade de culturas, tradições e religiões. Vivenciando dois diferentes países em uma viagem que impressiona pelas 
belezas das paisagens e a rica vida histórica e cultural.

14 dias – 11 noites
Saídas 2019: Maio 04; Junho 08 e Setembro 07

CHIPRE - A ILHA DE AFRODITE
E as Muitas Faces do Líbano

 1º dia – Sáb. – BRASIL/ LONDRES

Comparecimento ao Aeroporto Internacional 

de São Paulo para assistência de nossa equipe e 

embarque em voo com conexão em Londres e 

destino a República do Chipre.

 2º dia – Dom. – LONDRES/ NICOSIA

República do Chipre, a maior ilha do 

Mediterrâneo Oriental, entre a Europa e a 

Ásia, também chamada de a Ilha de Afrodite. 

Chegada ao aeroporto de Larnaca, recepção e 

em curto trajeto rodoviário traslado à Nicosia 

para hospedagem no Hotel Hilton Cyprus ou 

similar. Restante do dia livre.

 3º dia – Seg. – NICOSIA – Nicosia, a capital 

do Chipre desde o século X é a única na Europa, 

pois ainda se encontra dividida em duas. Não 

existe um muro, como na Berlim antiga, mas uma 

linha verde militar controlada separa a cidade em 

duas: a grega e a turca. Em nossa visita veremos 

ambos os lados e todos seus contrastes: o Museu 

Bizantino, com uma coleção única de ícones de 

Bizâncio; a Catedral de São João; a Mesquita 

Selimiye, localizada onde antigamente era a 

catedral gótica de Santa Sofia, construída entre 

os séculos XIII e XIV; o edifício Büyük Han, um 

dos mais bonitos de toda a ilha, construído pelos 

otomanos em 1572; o Mercado Municipal; a 
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praça Sarayonu, a principal da cidade. Veremos 

vestígios das antigas muralhas venezianas 

construídas durante o século XIV, que estão 

espalhadas pela cidade. Ao final das visitas, 

retorno ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 4º dia – Ter. – NICOSIA/ FAMAGUSTA/ 

LÁRNACA/ LIMASSOL – Pela manhã, saída em 

direção a Famagusta, no leste da ilha. Veremos 

as ruínas da antiga cidade grega de Salamis, as 

tumbas reais e o monastério de Santo Barnabé, 

onde supostamente ele está sepultado, um 

dos lugares mais sagrados do Chipre. Após, 

seguiremos para Lárnaca que antiguidade era 

chamada de Kition, onde nasceu Zeno, o filósofo 

estoico. Visitaremos uma das mais antigas igrejas 

do Chipre, a de São Lázaro, edificada sob sua 

sepultura e um autêntico exemplo da arquitetura 

bizantina. Após almoço em restaurante local, 

prosseguiremos em direção a cosmopolita 

Limassol. Chegada para acomodação Hotel 

Amathus ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 5º dia – Qua. – LIMASSOL/ KOURION/ 

LIMASSOL – Essa fantástica ilha apresenta 

um relevo geográfico singular, penhascos 

escarpados, praias e altas montanhas. 

Pela manhã, saída para city tour onde 

observaremos, as muitas influências sofridas 

ao longo dos anos e os vestígios que ainda 

existem das várias civilizações que aqui se 

estabeleceram. Limassol é conhecida por sua 

beleza, e por seus vinhos. Foi um importante 

centro durante o período bizantino. São 4 

mil anos de história e um charmoso exemplo 

da arquitetura medieval. Apesar de serem 

vestígios, é possível admirar o centro e o 

castelo medieval. O paisagismo marca esta 

bela cidade, ao longo da avenida beira-

mar encontramos: pinheiros, ciprestes e 

eucaliptos, além dos belos jardins públicos. 

Visitaremos ainda as ruínas da antiga 

Kourion, e veremos parte do que sobrou da 

história desde a antiguidade até o início da 

Idade Média. Após as visitas, retorno ao hotel 

e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 6º dia – Qui. – LIMASSOL/ PAPHOS/ 

LIMASSOL – Seguiremos para Paphos, antiga 

cidade localizada no litoral sul do Chipre. 

Visitaremos a casa de Dionísio para admirar 

os maravilhosos mosaicos do século III. Iremos 

ao Monastério de Agios Neofytos e veremos 

Egkleistra, o recinto escavado na rocha 

no século XII pelo eremita Neofytos. Nele 

encontraremos relíquias em afrescos Bizantinos 

dos séculos XII ao XV. Veremos ainda a Rocha 

de Afrodite, onde, segundo a lenda, nasceu a 

deusa grega do amor. Após visitas, almoço em 

restaurante local e tempo livre. Em seguida, 

retorno ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Sex. – LIMASSOL/ LÁRNACA/ 

BEIRUTE – Chegou a hora de se despedir deste 

atraente e surpreendente país. Em horário 

apropriado, traslado ao aeroporto de Lárnaca 

para embarque em voo com destino a Beirute. 

Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao 

Hotel Phoenicia ou similar. Restante do dia 

livre. Aproveite para explorar a área próxima do 

hotel e se ambientar com a charmosa capital do 

Líbano. Uma cidade que encanta pela mistura 

de elementos do Oriente e do Ocidente.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Sáb. – BEIRUTE – O Líbano 

oferece um mosaico de atrações, caracterizado 

por culturas distintas, tradições e religiões. 

Iniciaremos nossa visita com a surpreendente 

e cosmopolita Beirute. Apesar de destruída 

em guerras e reconstruída por diversas vezes, 

a cidade mantém sua história viva. Em nossa 

panorâmica veremos: modernos arranha-céus, 

antigas mansões, bairros, boulevares cheios 

de restaurantes, cafés e casas noturnas. Em 

seu calçadão à beira mar, iremos admirar a 

paisagem exótica que é a formação rochosa 

“Rocha dos Pombos”. Veremos ainda o projeto 

de reconstrução do centro da cidade, que inclui 

a renovação e restauração de centenas de 

antigos edifícios; igrejas, mesquitas e mercados. 

Visitaremos o Museu Nacional, um dos mais 

importantes do Oriente Médio devido à riqueza 

de seu acervo. Após, regresso ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 9º dia – Dom. – BEIRUTE/ HARISSA/ 

BYBLOS/ BEIRUTE – O Líbano é cenário 

de histórias lendárias, conflitos e fé. Hoje 

trafegando ao longo da costa chegaremos 

a Jounieh, onde embarcaremos em um 

teleférico que nos levará até o santuário 
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   Detalhes que fazem a diferença

Acompanhamento de guia brasileiro
desde o 1º dia no embarque até o 14º 
dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e domésticos no 
exterior incluídos.

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

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

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

Assistência de guia local especialista 
em idioma espanhol durantes as visitas 
e passeios previstos.

Atrações:
• Conhecendo a República do Chipre  
   com suas riquezas, atrativos e  
   belezas como: a interessantíssima  
   Nicósia, a única cidade dividida  
   na Europa; Limassol e suas belezas  
   singulares; Kourion e seus tesouros  
   arqueológicos; Paphos e seus  
   maravilhosos mosaicos; Lárnaca,  
   exemplo da arquitetura bizantina.
• Beirute, a charmosa capital do  
   Líbano, que encanta pela mistura de  
   elementos do Oriente e do Ocidente,  
   um mosaico de atrações, culturas,  
   tradições e religiões entrelaçadas  
   através do tempo.
• Admirando as grutas de Jeita, uma  
   grande obra de arte esculpida pela  
   natureza, o belo santuário de Harissa  
   e Byblos, a mais antiga cidade  
   fenícia.
• As fascinantes cidades de Baalbeck e  
   Anjar, que guardam ricos  
   patrimônios históricos, caminhar por  
   estes lugares e observar suas  
   relíquias, é como se transportar no  
   tempo.

Ingressos incluídos:
• Chipre: Catedral e Museu Bizantino;  
    Igreja São Lázaro; Igreja Santo  
    Barnabé.
• Beirute: Museu Nacional;  
   Degustação de vinho.

Cobertura Trip Protector +  
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 110.

Byblos

mariano de Nossa Senhora de Harissa, 

a padroeira do Líbano, no alto de uma 

colina, com vistas espetaculares para o 

Mediterrâneo. Harissa é um importante 

lugar de peregrinação e recebe diariamente 

centenas de pessoas. Almoço em restaurante 

local, e seguiremos até a pequena e 

aconchegante Byblos, que possui um grande 

sítio arqueológico. É o berço do alfabeto 

moderno e a mais antiga cidade fenícia, 

seu nome tem origem no Papiro (em grego 

Byblos), uma planta que era utilizada para 

produzir uma folha, que foi o precursor do 

papel. Ainda hoje podemos ver vestígios 

de povos que a conquistaram e deixaram 

suas marcas, como os Assírios, Babilônios 

e Gregos. Faremos um passeio a pé, onde 

veremos a Igreja de São João Batista e os 

souks. Em seguida, retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Seg. – BAALBECK/ ANJAR/ 

BEIRUTE – Atravessando o Monte Líbano, 

iremos em direção ao Vale de Bekaa, a 

região agrícola mais importante do país. 

Conheceremos cidades como: Baalbeck, 

chamada de Heliópolis pelos gregos e romanos 

é uma antiga cidade fenícia, que se tornou 

colônia e um dos mais famosos santuários 

romanos, para venerar as divindades da época, 

incluindo os templos de Júpiter, Baco e Vênus. 

Baalbeck é um enorme complexo de ruínas, 

de estruturas colossais e impressionantes. A 

cultura do vinho no Líbano, remonta a mais de 

5000 anos e é aqui que se localizam a maioria 

das vinícolas libanesas. Esse vale que protegido 

pelas montanhas, cria condições ideais para 

produção de excelentes vinhos. Faremos uma 

degustação em uma das mais antigas destas 

propriedades. Após almoço, visitaremos a 

cidade de Anjar, fundada no início do século 

VIII e cujas ruínas revelam um testemunho 

único da cidade planejada pelos Omíadas. Ao 

término do passeio, retorno a Beirute.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Ter. –  BEIRUTE/ GRUTAS 

DE JEITA/ BEIRUTE – Seguiremos em 

direção a Gruta de Jeita, um complexo de 

duas cavernas que formam um verdadeiro 

labirinto e tem uma das maiores estalactites 

do mundo. Descobertas por espeleólogos 
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Baalbeck



        Informações IMPORTANTES

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: British Airways ou outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagem.
1. São Paulo/ Londres/ Lárnaca
2. Beirute/ Londres
3. Londres / São Paulo
Emissão no exterior:
1. Lárnaca/ Beirute

Os limites e a franquia de bagagem 
obedecem a critérios definidos conforme 
aeroportos e cias. aéreas envolvidas 
no programa. Solicite informações 
detalhadas no ato da reserva.

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.
 
A ordem das visitas programadas poderá 
sofrer alterações, a fim de propiciar um 
melhor aproveitamento da viagem.
 
DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES  
DE PASSAPORTE BRASILEIRO): 
Líbano: Poderá ser adquirido quando da 
chegada no aeroporto de Beirute.
Importante: o requerente não pode 
ter visto, válido ou não, ou carimbo 
de entrada em Israel. Consulte seu 
despachante.
Passaporte Brasileiro: Validade mínima 
de 6 meses e mínimo de 3 páginas em 
branco para os carimbos de controle de 
imigração.
 
VACINAS: Certificado Internacional 
contra Febre Amarela (emitido 
no mínimo até 11 dias antes do 
embarque). Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a relação de hotéis previstos 
nas páginas 108 a 115.

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

libaneses, construíram túneis de acesso com 

várias passarelas para permitir o acesso das 

pessoas, sem interferência na paisagem 

natural. São impressionantes, sendo que a 

maior de suas câmaras chega à altura de 120 

metros. É considerada uma das mais extensas 

e bem preservadas do mundo. Após visita, 

retorno ao hotel e restante do dia livre. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Qua. – BEIRUTE – Dia livre para 

usufruir desta bela cidade que tem como cenário 

principal as belezas do mar Mediterrâneo. 

Opcionalmente sugerimos conhecer Sídon, com 

seu castelo e antigos souks cobertos, o guia 

brasileiro acompanhante estará orientando. À 

noite, aproveite para experimentar a grande 

variedade da saborosa gastronomia libanesa em 

um de seus animados restaurantes.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 13º dia – Qui. – BEIRUTE/ BRASIL – Chegou 

a hora de deixarmos esta animada e alegre 

cidade. Pela manhã, bem cedo traslado ao 

aeroporto para embarque em voo com destino 

a Londres. Chegada e acomodação tipo day 

use no Hotel Sofitel Heathrow ou similar, 

situado na área do aeroporto. No final da tarde, 

embarque em voo noturno da British Airways 

com destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Sex. – BRASIL – Chegada pela 

manhã ao Aeroporto Internacional de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!

Beirute
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RELAÇÃO DE HOTÉIS PREVISTOS 
   CIDADES    HOTÉIS                               CATEGORIA  CIDADES          HOTÉIS                 CATEGORIA 

Akureyri Ice
Kea

Primeira**
Primeira**

Alba Calissano Primeira Superior**

Alberobello Grand Hotel Olimpo
La Chiusa di Chietri

Primeira**
Primeira Superior**

Alicante Melia Primeira

Amsterdam Kimpton de Witt Luxo

Atenas InterContinental Luxo Moderado

Baden-Baden Dorint Maison 
Messmer

Luxo Moderado

Bamberg Bamberger Hof 
Bellevue
Residenzchloss

Primeira
Primeira

Barcelona Condes de Barcelona Primeira Superior

Beirute InterContinental 
Phoenicia

Primeira Superior

Bled Grand Hotel Toplice Primeira Superior

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
CIDADES         HOTÉIS  CATEGORIA CIDADES         HOTÉIS  CATEGORIA

Bruxelas The Dominican Luxo Moderado

Cannes JW Marriott Primeira Superior

Florença Cerretani Primeira Superior

Frankfurt The Westin Grand
Sofitel Opera

Luxo Moderado
Primeira Superior

Funchal Belmond Reid’s 
Palace

Luxo

Genova Bristol Palace Primeira

Granada Melia Primeira

Graz Das Weitzer
Grand Hotel Wiesler

Primeira Superior
Luxo Moderado

Heraklion GDM Megaron Luxo Moderado

Interlaken Victoria-Jungfrau Luxo

Kazan Doubletree by Hilton Primeira Superior

Konstanz Steigenberger Insel Luxo Moderado

Las Vegas Wynn Luxo

Lausanne De La Paix Primeira

Lecce Risorgimento Primeira Superior**

Limassol Amathus Luxo Moderado

Lisboa Sofitel Luxo

Ljubljana Grand Union 
Business

Primeira Superior

Los Angeles Loews Hollywood Luxo Moderado

Lucerna Radisson
Schweizerhof

Primeira Superior
Luxo

Lugano Splendide Royal Luxo

Málaga AC Palácio Primeira

Malta The Palace Primeira Superior**

Milão Starhotels Rosa Grand
The Square

Primeira Superior
Primeira Superior

Moscou Ararat Park Hyatt Luxo

Munique Le Meridien
Sofitel Bayerpost

Luxo Moderado
Luxo

Mykonos Petasos Beach Resort Primeira Superior

Nicosia Hilton Cyprus Luxo

Palermo Grand Piazza Borsa Primeira**

Paris Marriott Opera 
Ambassador

Primeira Superior

Parma Grand Hotel De La 
Ville

Primeira Superior

Ponta Delgada Azor Primeira**

Ponzano Veneto 
(Treviso)

Relais Mônaco Primeira Superior

Reggio di 
Calábria

Gran Hotel Excelsior Primeira Moderada

Reykjavik Radisson Blu 1919 Primeira Superior

Roma Grand Hotel Palace
Rose Garden Palace

Luxo Moderado
Primeira Superior

San Diego The Westin Gaslamp Primeira Superior

Santorini Aressana Primeira Superior

São Francisco JW Marriott Luxo Moderado

Sevilha Gran Melia Colon Luxo

Siena Grand Hotel 
Continental

Luxo

Sorrento Hilton Palace Primeira superior

Stresa Regina Palace Primeira Superior

St. Petersburg Belmond Grand 
Europe

Luxo

St. Remy de 
Provence

Le Vallon de 
Valrugues
l’Image

Primeira Superior
Primeira

Suzdal Veliy Primeira**

Taormina Monte Tauro Primeira

Trieste Starhotel Savoia 
Excelsior Palace

Primeira Superior

Turim Grand Hotel Sitea Primeira Superior

Vale D’Aosta 
(Saint-Vincent)

Parc Hotel Billia Primeira Superior**

Valência Melia Plaza
SH Palace

Primeira Superior
Primeira Superior

Veneza Starhotels Splendid 
Venice

Primeira Superior

Verona Due Torri Luxo Moderado

Viena InterContinental Primeira Superior

Zermatt Sonne Primeira Superior **
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ASSISTÊNCIA MÉDICA  IS - USD

DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR /
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ACIDENTE POR EVENTO INTERNACIONAL

ATÉ 150.000

DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR / 
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE POR EVENTO

ATÉ 150.000

DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR  
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR PRÁTICA DE ESPORTES

ATÉ 10.000

DESPESAS MÉDICAS E/OU HOSPITALARES PARA GESTANTES/ ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA GESTANTE ATÉ 10.000

DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR / 
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA POR EVENTO

ATÉ 800

DESPESAS FARMACÊUTICAS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POR EVENTO ATÉ 1.500

FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) (2) ATÉ 600

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POR EVENTO Até US$ 1.500

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

REPATRIAÇÕES IS - USD

REGRESSO SANITÁRIO / REPATRIAÇÃO SANITÁRIA ATÉ 60.000

TRASLADO DE CORPO / REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA ATÉ 60.000

ACOMPANHANTE PARA O RETORNO DE MENORES/IDOSOS / REGRESSO DE MENOR E IDOSO DESACOMPANHADO CLASSE ECONÔMICA

TRASLADO MÉDICO / REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA (3) SIM

AUXÍLIOS E SERVIÇOS IS - USD

HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE / ACOMPANHAMENTO FAMILIAR HOSPEDAGEM (MÁX. 5 DIAS) ATÉ 120 / DIA

ACOMPANHANTE EM CASO DE HOSPITALIZAÇÃO PROLONGADA / ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (CLASSE ECONÔMICA) CLASSE ECONÔMICA

PRORROGAÇÃO DE ESTADIA EM HOTEL / CONVALESCENÇA EM HOTEL (MÁX. 5 DIAS) ATÉ 120 / DIA

DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR / 
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (3)

SIM

RETORNO DO SEGURADO / GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO CLASSE ECONÔMICA

ATRASO E/OU CANCELAMENTO DE VOO / GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO (APÓS 8 HORAS) ATÉ 600

ATRASO DE BAGAGEM / REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA (APÓS 6 HORAS) ATÉ 250

DANOS À MALA / REEMBOLSO PARA DANOS À MALA ATÉ 200

TRASLADO DE EXECUTIVO / TRASLADO OU SUBSTITUIÇÃO DE EXECUTIVO POR EMERGÊNCIA CLASSE ECONÔMICA

ASSISTÊNCIA JURÍDICA IS - USD

ASSISTÊNCIA JURÍDICA / ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ATÉ 1.000

FIANÇA E DESPESAS LEGAIS / REMESSA DE VALOR P/ FIANÇA JUDICIAL P/ ACIDENTE DE TRÂNSITO ATÉ 10.000

INDENIZAÇÕES IS - USD

INTERRUPÇÃO DE VIAGEM ATÉ 2.000

SEGURO DE BAGAGEM – SUPLEMENTAR / SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA (SUPLEMENTAR) ATÉ 1.200 (40,00/KG)

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM / 
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE

R$ 100.000,00

MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM / SEGURO POR MORTE ACIDENTAL R$ 100.000,00

MORTE POR QUALQUER CAUSA EM VIAGEM R$ 100.000,00

INTERNACIONAL MUNDIAL

RESUMO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIAS EMERGENCIAIS                                                  LIMITES DE COBERTURAS

Nossos programas incluem o Seguro APRIL cujas coberturas estão expressas abaixo.

O Queens Club é um cartão de relacionamento que a Queensberry criou exclusivamente para os clientes que viajam pelo  
programa GBM – Grupo de Brasileiros pelo Mundo. Com ele você acumula pontos a cada viagem e troca por descontos 
progressivos nas próximas excursões. Além disso, se atualiza sobre as novidades do mundo das viagens e promoções especiais.

Essa foi mais uma maneira que a Queensberry encontrou para  
reconhecer a fidelização dos clientes do programa GBM.  
Porque nós acreditamos que a melhor forma de agradecer é valorizar.
Você pode fazer parte deste seleto grupo a partir da primeira viagem com o GBM. Inscreva-se no site da Queensberry, ou  
preencha o formulário em uma agência de viagens credenciada, e receba gratuitamente um cartão com número exclusivo de 
identificação antes mesmo do seu próximo embarque. Mais de 11.300 pessoas já possuem o Queens Club.

Procure um agente de viagens e aproveite nossas vantagens do Queens Club.

Cartão de 
relacionamento 
Queensberry
A  C A D A  V I A G E M , 
M A I S  VA N TA G E N S  PA R A  V O C Ê

queensberry.viagens queensberryviagens

anuncio QueensClub2017.indd   1 01/11/18   02:55
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preencha o formulário em uma agência de viagens credenciada, e receba gratuitamente um cartão com número exclusivo de 
identificação antes mesmo do seu próximo embarque. Mais de 11.300 pessoas já possuem o Queens Club.

Procure um agente de viagens e aproveite nossas vantagens do Queens Club.

Cartão de 
relacionamento 
Queensberry
A  C A D A  V I A G E M , 
M A I S  VA N TA G E N S  PA R A  V O C Ê

queensberry.viagens queensberryviagens

anuncio QueensClub2017.indd   1 01/11/18   02:55
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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 2019 

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. É imprescindível que o passageiro e/ou seu agente de viagens informe a Queensberry no ato da solicitação de reserva sobre esta 
limitação indicando, na mesma hora, o nome da pessoa que assumirá as devidas responsabilidades. Uma declaração será enviada para 
preenchimento, assinatura e devolução pela responsável. A falta desta informação poderá levar ao desligamento do passageiro do grupo 
antes do embarque e, da mesma maneira, o eventual descumprimento das responsabilidades por parte do acompanhante responsável 
levará ao desligamento imediato de ambos.
No caso de passageiros cadeirantes, temos que informar que a nossa programação não está elaborada e preparada para atender tal 
necessidade e, por este motivo, quem se apresenta no aeroporto com cadeira de rodas (ou quem solicita uma cadeira de rodas durante a 
viagem) poderá dar continuidade ao roteiro somente mediante o pagamento de um suplemento para um carro exclusivo com motorista 
(e guias locais se solicitados - sujeito a disponibilidade).

Declaro ter pleno conhecimento das Condições Específicas e Gerais do (s) programa (s) conforme detalhado nas últimas páginas 
do folheto “GRUPO BRASILEIROS NO MUNDO – 2019” 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.

 

FINANCIAMENTO

Para quem quiser pagar em maior número de parcelas, oferecemos 

financiamento (com juros) em até 10 vezes (1 + 9) através de cheques pré-

datados.

 

CANCELAMENTO

Ver cláusula 9.4 nas Condições Gerais na página 115.

 

OS PREÇOS

Os preços dos programas nesta brochura estão publicados na “tabela de 

preços” ou no site www.queensberry.com.br

Os preços são válidos para grupos de no mínimo 15 passageiros.

 

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 Messina/ Reggio di Calábria/ Messina.

• 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: os limites e a franquia de bagagem obedecem  

   a critérios definidos conforme aeroportos e cias. aéreas envolvidas nos  

   

   programas. A Anac e as cias. aéreas podem alterar as regras sem aviso prévio,  

   sendo assim solicitamos consultar-nos informações detalhadas no ato da  

   reserva.

• Cartão de Seguro e Assistência Internacional - April Plano Internacional  

   Mundial.

• Guia profissional acompanhante, falando português durante toda a  

   viagem (mínimo de 15 passageiros).

 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM

• Taxas de embarque nos aeroportos e portos. (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.

 

COBERTURA TRIP PROTECTOR

Todos os participantes dos grupos GBM terão esta proteção que estará válida 

a partir de cinco dias após a data de pagamento integral da compra da 

viagem. Caso os dados necessários para emissão do seguro não tenham 

sido enviados a Queensberry nesse prazo, a agência e/o passageiro perderão 

automaticamente o direito a essa proteção. Os dados necessários serão 

informados no ato da reserva.

 

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 de pelo menos 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 7 e 10 

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 114 e 115)
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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 
evento doença ou morte, as regras serão as determinadas 

CONDIÇÕES GERAIS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS 2019 
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 
Queensberry Agência de Viagens e Turismo Ltda, sociedade empresária, com sede na Avenida São Luís, 165, 4º 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.

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 passageiro que optar por não comprar com a operadora a 
parte aérea, e o faça na mesma cia. aérea do grupo, ou em 
outra cia. aérea, decisão advinda de qualquer razão de sua 
conveniência, arcará com todas as despesas e adequações 
que forem necessárias em caso de atraso ou cancelamento 
de voo, cuja reprogramação envolva novas emissões e custos. 
A operadora, não pode intervir na negociação de bilhetes 
cuja emissão não foi efetuada pela empresa

2.13 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.

2.14 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.

2.15 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.

2.16 A adequada execução do contrato de transporte aéreo, 
abrangendo, além do indicado no item 2.13, 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.

2.17 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.

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 
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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 se apresentar no aeroporto em cadeira 
de rodas ou que solicite uma cadeira de rodas durante 
a viagem, poderá dar continuidade ao roteiro somente 
mediante o pagamento de um suplemento para um carro 
exclusivo com motorista (e guias locais se solicitados - e 
sujeito à disponibilidade), uma vez nosso programa não 
estar elaborado e preparado para atender tais necessidades.

7.5  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   
7.6  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.

7.7  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.

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

7.9  O risco da viagem em face de quaisquer das condições 
mencionadas nos itens 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 acima é de eleição 
do passageiro.

7.10 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.

7.11 Menores de 16 anos incompletos somente serão aceitos se 
acompanhados por um adulto responsável e apto a estar com o 
jovem em todas as atividades e ser seu responsável legal.

7.12 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 - 4º 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 1983362 em 29 de 
Junho de 2018.
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