


Desde o início da Queensberry no mercado de turismo, em Londres, no ano de 1972,

a operação de programas individuais feitos sob medida (os “FITs”) tem sido a nossa

principal atividade. Mesmo quando começamos a operar grupos com saídas 

garantidas a partir de 1995, o departamento “FIT” continuou representando 90% do 

nosso volume total de vendas.

Até mesmo, com o lançamento, em 2002, dos programas “Grupos Brasileiros no 

Mundo” e a inauguração do nosso departamento de Viagens de Incentivos, que foram 

responsáveis por nosso grande crescimento em faturamento total nestes últimos 18 anos, 

o departamento FIT tem mantido seu volume de vendas.

Constantemente adaptando a nossa oferta de produtos FIT às mudanças na demanda dos 

nossos clientes agentes de viagens, resolvemos não nos tornar mais uma operadora 

que trabalha on-line oferecendo os mesmos produtos dos mesmos fornecedores 

multinacionais com preços quase idênticos às demais operadoras.

Optamos por nos especializar na criação e no desenvolvimento de uma linha de 

programas completos sempre com alta qualidade e conteúdo realmente diferente.

Ainda contamos com um grande diferencial que é a nossa equipe super qualificada: 

os 20 integrantes do nosso departamento FIT têm na média 19 anos de experiência em 

turismo, das quais 11 na própria Queensberry – bem acima da média do mercado.

Nosso site, a ser totalmente renovado até o início de 2020, será frequentemente 

atualizado com detalhes desses programas e estaremos sempre dando prioridade aos 

seus pedidos para estes produtos.  

Boas vendas!

Prezado Cliente,

Martin Jensen | diretor-presidente



O  departamento FIT da Queensberry está totalmente repaginado e pronto para atender você, agente de viagens, nesse 

novo momento.

Nosso grande diferencial é o nosso staff, totalmente alinhado com as novas demandas do mercado, que passa por grandes 

desafios.

Nesse momento, a experiência, a criatividade e uma equipe preparada fazem toda a diferença para atender aos seus 

clientes mais exigentes.

Nossa infraestrutura conta com profissionais nos cinco continentes, que 
estão preparados para superar as altas expectativas dos viajantes.

Além das viagens individuais, desde uma pessoa sozinha até famílias inteiras, temos uma equipe especializada em 

atender grupos personalizados, uma forte tendência do mercado.

Você poderá contar conosco para desenhar um clássico roteiro de viagem em grupo ou um programa temático onde não 

há limites de criação.

Grupos com interesses específicos como enogastronomia, culturais, históricos, artes, compras, fotografia, wellness e tudo 

que possa interessar seus clientes.

CREDIBILIDADEPERSONALIZAÇÃO INOVAÇÃO AGILIDADE

Ouse, cr ie, busque inovar e conte com todo o apoio da nossa equipe que há 

quase cinco décadas traz o que há de melhor no mundo para lhe atender.

Estamos aqui para ajudar você a brilhar!!!



EUROPA

AMÉRICAS

1. ALASKA
Desfrute de um passeio
de hidroavião ou de
helicóptero, sobrevoando
o fabuloso Monte Denali
– a montanha mais alta
da América do Norte –
e incríveis parques nacionais.

AMÉRICA
LATINA

ÁSIA

ORIENTE
MÉDIO

ÁFRICA

OCEANIA

3. COLÔMBIA
Inspire-se em uma aula
de culinária nos tours
gastronômicos combinados
com história e charme de
Bogotá e Cartagena.

2. COSTA RICA
Usufrua de um piquenique no Parque

Nacional Vulcão Irazú, com vista para
o vulcão mais alto do país.

9. FIJI
Permita-se mergulhar

com arraias, seres
aveludados que deslizam

pelas águas claras.

4. FRANÇA
Durante sua estadia em Paris,

aproveite para descobrir as
confeitarias e chocolatarias

do charmoso bairro de
Saint-Germain-des-Prés,

saboreando alguns dos mais
deliciosos doces e chocolates

franceses.

7. FILIPINAS
Visite o interior da misteriosa e

imponente Ilha de Coron e passeie
num barco típico pelas belíssimas

ilhas da Baía de El Nido.

8. INDONÉSIA
Viva a experiência de navegar
no Aqua Blu pelas águas
cristalinas de Raja Ampat, um
espetáculo visual inigualável.
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4

6. JORDÂNIA
No deserto de Wadi Rum,

hospede-se em uma magnífica
tenda de luxo, vivenciando a
fascinante cultura beduína e

contemplando paisagens
extraordinárias.

6

7

8

Experiências
Mundopelo

5. RUANDA
Caminhe floresta adentro rumo ao
emocionante encontro com os gorilas
das montanhas.
Uma experiência diferente de tudo o
que se possa imaginar!

5
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Santorini - Grécia

Monastério de Tatev - Armênia



Todos os tours abaixo selecionados se encontram com detalhes.

Nosso si te está diar iamente atual izado com novos programas e valores 

assim como todas as informações importantes sobre os roteiros.

Encontre todos
os programas

em nosso site

Região autêntica e ainda pouco explorada pelos brasileiros, 

o Cáucaso do Sul abriga tesouros histórico-culturais de 

incalculável riqueza.

Visitando: Yerevan, Echmiadzin, Zvartnots, Geghard, Garni, 

Sevan, Dilijan, Haghpat, Tbilisi, Mtskheta, Uplistsikhe, Baku, 

Ateshgah, Yanar Dagh e Gobustan.

Tesouros do Cáucaso – Armênia, Geórgia 
e Azerbaijão

Viagem por cidades com riquíssima herança histórico-

cultural e ilhas que abrangem cenários de tirar o fôlego.

Visitando: Bale, Pula, Rovinj, Ístria, Plitvice, Zadar, Split, 

Klek, Dubrovnik, Konavle, Perast, Kotor, Tivat, Lovcen, Sveti 

Stefan e Budva.

Os Encantos da Croácia e Montenegro

Belo e encantador de norte a sul, Portugal fascina por sua 

incrível história, deliciosa gastronomia, diversidade de 

atrativos e fabulosas paisagens.

Visitando: Porto, Guimarães, Braga, Vila Real, Vale do Douro, 

Viseu, Guarda, Manteigas, Belmonte, Torres, Piodão, Tomar 

e Lisboa.

Portugal – História, Cultura e 
Gastronomia

Atrações diversificadas o ano todo, com destaque para a 

possibilidade de observação da Aurora Boreal entre outubro 

e março.

Visitando: Reykjavik, Círculo Dourado, Costa Sul e Lagoa 

Azul.

Islândia Surpreendente

Da cosmopolita Istambul até a belíssima ilha de Creta, 

a Turquia e a Grécia fascinam por suas impressionantes 

paisagens e grandiosidade histórica.

Visitando: Istambul, Capadócia, Atenas, Mykonos, Santorini 

e Creta. 

Os Fascínios da Turquia e Grécia

Uma das regiões mais fascinantes da Itália, a Puglia encanta 

por sua beleza incomparável e rica história.

Visitando: Lecce, Otranto, Grottaglie, Manduria, Ostuni, 

Alberobello, Martina Franca, Polignano a Mare, Monopoli e 

Matera.

As Belezas da Puglia

www.queensberry.com.br/viagenspersonalizadas

EUROPA
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Coron - Filipinas

Queenstown - Nova Zelândia Butão

Wind Spirit - Windstar Cruises

Royal Mansour - Marrakech



Um mergulho em uma cultura e espiritualidade distinta do 

que convivemos, mas transformadoras.

Visitando: Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra e Kathamandu.

Índia & Nepal

Um país admirável por sua rica cultura, lindos templos e seu 

povo sorridente e receptivo. 

Visitando: Colombo, Sigiriya, Matale, Kandy, Hatton, Yala, 

Galle e Kosgoda.

Sri Lanka Espetacular

Conheça o elegante bairro de Makati em Manila (com 

alguns dos maiores shoppings do mundo) e descanse nos 

luxuosos resorts de Coron e da Baía de El Nido.

Visitando: Manila, El Nido e Coron.

Encantos das Filipinas

Uma viagem perfeita complementando experiência em terra 

e alto mar com a Windstar Cruises. 

Visitando: Santiago, Papeete, Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora 

Bora, Huahine e Rangiroa.

As Maravilhas do Tahiti e da Polinésia 
Francesa

Onde o dinamismo das cidades modernas convive em 

harmonia com impressionantes paisagens naturais. 

Visitando: Melbourne, Kangaroo Island, Adelaide, Ayers 

Rock, Cairns, Lizard Island e Sydney.

Surpreendente Austrália

Em uma única viagem, quatro países próximos 

geograficamente, mas ao mesmo tempo distantes na sua 

essência: Laos, Vietnã, Camboja e o ainda pouco explorado 

Myanmar.   

Visitando: Luang Prabang, Hanói, Halong Bay, Hue, Hoi An, 

Siem Reap, Yangon, Bagan, Inle Lake.

Encantos da Indochina

Considerado o maior patrimônio da Ásia Central, um país 

rico em história com pessoas simples e gentis. 

Visitando: Tashkent, Urgench, Khiva, Bukhara e Samarcanda.

Rota da Seda no Uzbequistão

Participe de uma tradicional cerimônia de chá em Tóquio, 

e volte no tempo em um passeio de “rickshaw” por 

Arashiyama para contemplar a floresta de bambu.

Visitando: Tóquio, Hakone, Nara e Quioto

Japão Premium 

Um roteiro mágico para todas as idades, que visita 

Hobbiton, o condado dos hobbits, e outros locais onde as 

trilogias de O Senhor dos Anéis e O Hobbit foram filmadas.

Visitando: Melbourne, Kangaroo Island, Adelaide, Ayers 

Rock, Cairns, Lizard Island e Sydney.

Nova Zelândia em Família

Entre os tesouros dos faraós, encante-se com o Cairo e 

desfrute de um fantástico cruzeiro pelo rio Nilo.

Visitando: Cairo, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo e Assuã.

Egito e os Tesouros do Nilo 

Surpreenda-se com a grande diversidade de atrativos e 

encante-se com as magníficas paisagens do Marrocos.

Visitando: Casablanca, Rabat, Tangêr, Chefchaouen, Fez, 

Volubilis, Meknes e Marrakech.

Cidades Imperiais, Tânger e Cidade 
Azul

Magníficos sítios arqueológicos, locais sagrados que 

ficaram consagrados em passagens bíblicas, paisagens 

impressionantes e muito mais!

Visitando: Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Akko, Mar da Galileia, 

Monte Beatitudes, Colinas de Golan, Safed, Nazaré, 

Jerusalém, Belém, Qumram, Massada, Mar Morto e Negev.

Israel Surpreendente

ORIENTE MÉDIO

ÁSIA

OCEANIA
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Botswana

Massachusetts Quênia



O grande espetáculo da natureza se revela por completo 

nas maravilhas destes dois incríveis países.

Visitando: Masai Mara, Lake Manyara, Ngorongoro e 

Serengeti.

Descubra o Quênia e a Tanzânia 

A “Pérola do Oceano Índico”, ilha de lindas praias, cercada 

por um mar que oscila entre verde-esmeralda e azul-

turquesa.

Visitando: Ilha Maurício.

Lua de Mel na Ilha Maurício

Mar deslumbrante, areia branca, natureza exuberante – 

Seychelles possui todos os elementos de um verdadeiro 

paraíso.

Visitando: Mahé e Praslin.

Seychelles Paradisíaca

Algumas das áreas mais selvagens do continente africano 

esperam por você nesta viagem excepcional.

Visitando: Planícies do Kalahari, Delta do Okavango e 

Concessão Privada de Linyanti.

Botsuana Clássica

Neste elegante veleiro de quatro mastros, que acomoda 

apenas 310 hóspedes, você terá a sensação de estar num 

iate particular em pleno Caribe.

Windstar Cruises no Caribe com
St. Barts (7 noites)

Desfrute de tudo o que as reservas de safáris oferecem nas 

mais impressionantes savanas africanas.

Visitando: Johannesburg, Região de Safáris Fotográficos, 

Região de Vinícolas e Cape Town.

África do Sul Sofisticada

Um destino para quem busca um país de cultura autêntica e 

paisagens arrebatadoras.

Visitando: Addis Abeba, Bahir Dar, Parque Nacional das 

Montanhas de Simien, Gondar, Lalibela e Axum.

Etiópia – Rota Histórica

Sob um céu de infinitas estrelas, está o deserto mais árido 

do mundo. Combine com o mais alto deserto de sal do 

mundo, Salar de Uyuni.

Visitando: San Pedro de Atacama e Salar de Uyuni.

Salar de Uyuni e Simplesmente Atacama

Cidades cosmopolitas, rica cultura e cenários 

deslumbrantes fazem do Canadá um país incrível para se 

visitar o ano inteiro.

Visitando: Montreal, Quebec City, Hotel de Gelo (Valcartier), 

Ottawa, Toronto e Niagara Falls.

Os Encantos do Leste Canadense

Surpreenda-se com cada detalhe desta fantástica região, 

que oferece uma experiência de viagem única e memorável.

Visitando: Boston, Cape Cod, Newport, Berkshires 

(Stockbridge), White Mountain National Forest e Cape 

Neddick.  

O Melhor da Nova Inglaterra

Machu Picchu é o destaque da viagem, mas vivencie uma 

experiência toda especial também no Ecocamp, sustentável 

e ecológico. 

Visitando: Lima, Cusco, Machu Picchu, Ecocamp e Lagoa 

Humantay.

Peru Natureza e Lendas Incas

Quito está localizada no “meio do mundo”, e os vulcões são 

uma atração a parte, impressionam por seus tamanhos e 

beleza em seus picos nevados.

Visitando: Quito, Otavalo, Parque Nacional Cotopaxi, Patate, 

Baños, Riobamba, Nariz do Diabo, Ingapirca e Cuenca. 

Quito e Avenida dos Vulcões

AMÉRICAS ÁFRICA
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www.queensberry.com.br
AQUI VOCÊ ENCONTRA TODOS OS NOSSOS PROGRAMAS:

tel (11) 3217-7100    |    fit@queensberry.com.br


