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Os diversos lugares visitados durante nossos tours do GBM - Grupos Brasileiros no Mundo - são 

destinos com relevância no mercado internacional e turistas de outras partes do mundo estão 

acostumados a planejar suas férias com um ano de antecedência para garantir que suas pretensões 

de viagem se materializem, assim aconselhamos aos viajantes brasileiros que ainda não adotaram 

esta prática para garantir a participação nos tours e facilitar sua vida na organização da viagem.

GARANTA SUA
RESERVA SEM

DESGASTES

Acesse nossas redes sociais:

www.queensberry.com.br queensberry.viagensqueensberryviagens q1viagens

Inscreva-se em nossas excursões com antecedência mínima de  90 dias  
para garantir seu lugar na viagem com tranquilidade.



Prezado Cliente,

Chegamos ao fim de mais um ano e a resiliência dos programas “GBM” foi mais uma
vez comprovada. Apesar das oscilações imprevisíveis nas taxas de câmbio e das
esperanças e frustrações com o andamento do novo governo, o número total de
passageiros e o número de grupos embarcados são quase idênticos aos totais de 2018.

A grande surpresa foi o sucesso de vendas de nossos roteiros mais exóticos, inclusive
viagens lançadas no folheto “Novas Tendências 2019”; a viagem no “Grande Expresso
Transiberiano” lotou em poucas semanas.

Aproveito para lembrar que lançamos o folheto “Novas Tendências 2020” seis meses
antes dos folhetos tradicionais – em reconhecimento ao fato que contém produtos
que vendem e lotam com muito mais antecedência e cujos prazos para inscrição e
pagamento são também mais adiantados. As duas saídas do “Grande Expresso
Transiberiano” em 2020 já se encontram mais de 50% vendidas e outros roteiros
novos, incluindo “Myanmar e Butão” já estão vendendo rapidamente.

Empolgados pelo sucesso das novidades, nossos três folhetos tradicionais do “GBM
Europa”, “4 Continentes” e “Slow Travel” contém nada menos que 16 roteiros novos
(ou totalmente repaginados). Veja nas páginas 8 e 9 de cada folheto com essas
novidades em destaque.

Muitas das modificações levam em conta as importantes contribuições de vocês,
nossos ilustres passageiros, cujas opiniões e sugestões são sempre de grande
relevância.

Confira a nossa oferta para 2020 nos quatro folhetos, escolha sua viagem e...
Boa Viagem!

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

GBM
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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. Qualquerå 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.

DEPOIMENTOS 
DOS PASSAGEIROS

“Gostei muito! Há alguns anos sem viajar com vocês, matei a 
saudade com um roteiro original e muito bem elaborado! Cidades 
que aparentemente não ofereciam grandes atrativos, pareceram 
encantadoras! Os hotéis diferenciados (mosteiro, hospital, 
fortaleza!) surpreenderam muito. Senti até pitadas de ‘slow-travel’, 
pois os horários eram muito confortáveis.”
Imagens, Sabores e Tradições
Sra. M.C.S.C. – São Paulo – SP, Maio de 2019
 
“A viagem à Espanha foi um mergulho nos enigmas profundos do 
passado. Parabenizo à Queensberry pelo roteiro tão esmerado em 
historicidade.” 
Uma Viagem pela Envolvente Espanha
Sra. M.M.J.P. – Fortaleza – CE, Maio de 2019
 
“Esta foi minha 3ª viagem com a Queensberry. Como nas 
anteriores, esta foi excelente. A guia profissional competente, 
domina várias línguas. Guias locais também foram bons, deram 
conta do recado. Pretendo continuar viajando com a Queensberry.”
Grande Viagem pela Bela Itália
Sr. S.C. – Campinas – SP, Maio de 2019
 
“Viagem maravilhosa. Os programas bem aproveitas, guias ótimos 
– principalmente nosso guia permanente, que deu dicas e estava 
presente em todos os aspectos. Super indico este roteiro, se quiser 
conhecer um pouquinho mais da França. Lindas cidades. Parabéns 
Queensberry!”
O Melhor da França
Sra. M.R.M.L. – Niterói – RJ, Maio de 2019
 
“Roteiro maravilhoso! Estão de parabéns. Valeu à pena! Localização 
dos hotéis ótima, melhor, impossível! Nosso guia permanente foi 
um ótimo companheiro.”
A Essência da Borgonha e da Alsácia
Sra. S.M.A.L.C.C. – Campinas – SP, Maio de 2019

“É a primeira vez que viajo com a Queensberry. Fiquei satisfeitíssima 

com os serviços dessa nobre companhia de viagens. Quero registrar o 

excelente guia que nos acompanhou desde São Paulo. Competente, 

conhecedor de tudo referente ao tour e paciente, amável e 

educadíssimo com todo o nosso grupo. Quero também registrar a 

eficiência e cordialidade dos motoristas de nossos ônibus. Guias locais 

também muito bons. Espero viajar mais vezes pela Queensberry, para 

a qual só tenho elogios e muito a agradecer. Obrigada e até uma 

próxima.”

O Melhor do Reino Unido e Irlanda
Sra. L. P. S. – São Paulo – SP, Maio de 2019

“Fiquei completamente encantada por essa viagem, que foi feita. Nunca 
tive interesse pela Itália, Suíça e Áustria mas, depois desse tour, creio que 
voltarei novamente!”
O Melhor da Suíça, Itália e Áustria
Sra. T.P.C. – Joinville – SC, Julho de 2019

“Optamos pela Queensberry pelo roteiro e também por já termos ouvido 
comentários ótimos sobre esta empresa. As nossas expectativas foram 
atendidas. Gostamos muito dos hotéis e, principalmente, do nosso guia 
permanente, muito competente e atencioso. Guias locais muito bons 
também. Faremos novas viagens com vocês!”
O Melhor dos Países Bálticos e Rússia
Sra. C.M.M.J. – São Caetano – SP, Maio de 2019
 
“Este é o segundo programa que faço com vocês e confirmo que vocês 
‘entregam o que prometem’. Isso chama-se credibilidade. Ótimo!!!”
Maravilhas do Leste Europeu
Sr. C.M.X. – Pelotas – RS, Julho de 2019
 
“Achei a excursão muito boa, hotéis excelentes e bem localizados em 
todas as cidades. Atendimento muito bom, sem espera para os quartos e 
malas, entregues de imediato. Perfeito na minha opinião. Não podemos 
deixar de elogiar nosso guia permanente. Super atencioso em todos os 
detalhes, sempre preocupado com o grupo. Merece nota 10.”
Europa do Leste e Rússia
Sra. M.H.V. – São Paulo – SP, Maio de 2019



55

“Foi nossa primeira viagem com a Queensberry. Gostamos muito 
e queremos voltar a viajar com essa operadora. O atendimento da 
nossa guia permanente foi excelente, muito preparada, competente 
e atenciosa com o grupo. Os guias locais também muito 
competentes. O roteiro escolhido foi maravilhoso!! Um sonho 
realizado! Recomendo!!!”
Escandinávia, Finlândia e Rússia
Sra. M.I.E.C. – Itapema – SC, Maio de 2019

“A viagem foi muito boa, 

inesquecível, momentos que 

passamos todos juntos foram 

ótimos.

Nosso guia permanente foi 

maravilhoso, sempre pronto para 

resolver qualquer problema, 

atencioso com todos no grupo, 

muito competente, merece 

elogios, nota 10. Os hotéis, 

tanto no Líbano, como no 

Egito, foram maravilhosos. Me 

senti uma rainha! Adorei viajar 

com a empresa Queensberry. 

Vocês estão de parabéns. Muito 

obrigada!”

Líbano e Egito
Sra. M.R.M.G. – São Leopoldo – 

RS, Abril de 2019

“Esta é a sexta viagem que faço pela Queensberry e estou 
deslumbrada. Como sempre, tudo transcorreu maravilhosamente 
bem, com aquela sensação de estar sendo levada no colo. O roteiro 
é estupendo. Realizei o sonho de conhecer Berlim, Hamburgo e 
Postdam, com o lindo Jardim de Sansouci.”
Destaque do Norte da Alemanha
Sra. S.S. – São José – SC, Setembro de 2019

“Foi uma viagem muito agradável, hotéis muito bons, com boa 
localização e guia permanente muito simpático e atenciosos. 
Recomendaria aos meus amigos a viagem. Gostei de tudo. Parabéns 
Queensberry.”
Europa do Leste e Rússia
Sra. M.C.D. – Juiz de Fora – MG, Maio de 2019
 
“Achei o roteiro perfeito! As cidades visitadas são lindas e não as 
conhecia. A parte histórica foi muito bem explicada pelos guias locais 
e pela guia permanente. Vou recomendar aos meus amigos esse novo 
roteiro da Queensberry, com certeza. Os hotéis escolhidos também 
agradaram a todos.”
Destaques do Norte da Alemanha
Sra. M.G. – Rio de Janeiro – RJ, Setembro de 2019

“Viajar com a Queens é garantia de viagem bem sucedida, roteiros 
maravilhosos... e muito luxo!”
Na Rota da Alemanha Romântica, Eslovênia e Croácia
Sr. J.M. – Araras – SP, Maio de 2019
 
“Adorei a viagem... Sob todos os aspectos!!! O guia permanente foi 
EXCELENTE!!! O roteiro foi MARAVILHOSO!!! Gostei de todos os 
lugares visitados, mas a Croácia, é muito linda!!! Já viajei bastante e 
foi um dos lugares mais belos a que já fui. Agradeço a toda a equipe 
Queensberry pelo ótimo trabalho! Até a próxima!”
Sérvia, Bósnia, Montenegro e Croácia
Sra. R.M.N. – Itanhaém – SP, Agosto de 2019

“Viajo com a Queens há 12 anos. Tem muito casamento que não dura 
tanto! Só tenho a agradecer, mais uma vez, uma viagem maravilhosa, 
com a realização do sonho de conhecer Meteora e um roteiro muito 
interessante, com muitas surpresas maravilhosas. Obrigada, Queens, e 
até a próxima!”
Albânia, Macedônia e Grécia
Sra. M.T.C.G. – Niterói – RJ, Maio de 2019
 
“Os passeios são muito bonitos, os guias locais competentes e a guia 
permanente muito participativa.” 
Bulgária, Romênia e Paris
Sr. C.B. – Salvador – BA, Agosto de 2019
 
“Mais uma vez, parabéns Queensberry! Pela escolha do roteiro e 
de sua equipe, sempre dedicados e incansáveis. Foi uma viagem 
encantadora. Mais um sonho realizado!”
O Melhor da Turquia e da Grécia
Sra. M.L.M. – São Paulo – SP, Julho de 2019
 
“Viagem fantástica por dois países, com muita história e religiosidade. 
Histórias que se entrelaçam no decorrer dos séculos. Recomendo 
àqueles que queiram conhecer com segurança e conforto a história, 
sob o aspecto de vista dos experientes guias e dos moradores locais. 
Muito bom.”
Magias do Mundo Antigo
Sr. A.P. – São Paulo – SP, Maio de 2019
 
“A viagem foi excelente em todos os aspectos. Adorei, principalmente 
porque sempre nos foi dado um tempo para absorvermos os 
conhecimentos locais.”
O Exótico Marrocos Imperial e Paris
Sra. Z.V.S. – Rio de Janeiro – RJ, Abril de 2019
 
“O tour foi fantástico! Conhecer o Caucasus, com todo o conforto 
oferecido pela Queensberry foi altamente gratificante! A história 
e cultura da Georgia, Armênia e Azerbaijão foram muito bem 
explanados pelos guias locais, todos nativos de seus países e falando 
muito bem o idioma português. O ‘Gran Finale’, com o passeio à 
Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, fechou o passeio com chave 
de ouro!!!”
A Redescoberta da Europa
Sra. G.R.M. – Belo Horizonte – MG, Julho de 2019
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“Quero destacar nesta viagem o profissionalismo, educação e equilíbrio do 
guia permanente, que nos deixou muito à vontade nos passeios e opções, 
sabendo manejar discretamente o grupo, criando um clima de amizade e 
harmonia, que raramente encontrei.
Meu muito obrigado.”
Imagens, Sabores e Tradições
Sr. M.R.P. – Alfenas – MG, Maio de 2019
 
“A guia permanente, com muita experiência e conhecimento sobre a 
França, manteve o grupo informado e coeso. A viagem transcorreu sem 
problema, graças à ação da guia, que interveio com competência nos 
momentos mais complicados.”
O Melhor da França
Sr. L.P.L.N. – São Paulo – SP, Agosto de 2018
 
“Guia acompanhante do grupo excelente. Além de preparo e cuidado 
com cada integrante do grupo, demonstrou experiência, bagagem cultural 
e muita tolerância.”
A Essência da Borgonha e da Alsácia
Sra. S.M.S.S. – Toledo – PR, Maio de 2019

“Não costumo viajar em grupos, mas adorei ter um guia tão profissional 
quanto o nosso. Não só nos auxiliou em tudo, mas em cada local que 
passamos, recebemos uma aula de história. Excelente atendimento, 
atenção, profissionalismo. Sorte nossa ter esse profissional com nosso 
grupo.”
Irlanda do Norte, Escócia e Londres
Sra. Y.C. – São Paulo – SP, Maio de 2018

“Quero agradecer a toda a equipe da Queensberry por me proporcionar 
a apreciação de tão belo roteiro. Destaco, ainda, o acompanhamento e 
orientação do guia permanente que, de forma profissional, atenciosa e 
gentil, soube guiar e conduzir o grupo de maneira harmônica.
Espero ter a oportunidade de muito em breve aproveitar mais outro roteiro 
criado pela Queensberry.”
Escandinávia, Finlândia e Rússia
Sra. L.S.S. – Santos – SP, Maio de 2019

“Destaco a permanente preocupação do guia permanente em conhecer as 
características de cada um de nós, para poder atender-nos da melhor maneira 
possível.”
Maravilhas do Leste Europeu
Sra. R.X. – Pelotas – RS, Julho de 2019
 
“Um roteiro encantador, com uma guia permanente excelente; não 
poderíamos esperar nada diferente. Foi uma viagem inesquecível, cidades 
encantadoras, experiências únicas. Nossa guia permanente está de parabéns, 
sempre disposta a ajudar, independente do problema.”
Na Rota da Alemanha Romântica, Eslovênia e Croácia
Sr. W.R. – Florianópolis – SC, Maio de 2019

 
“Consideramos o guia permanente excelente. Aliás, o ponto alto do tour. 
É uma pessoa agradabilíssima, atenciosa, prestativa, comunicativa, bem-
humorada, paciente, educada e disponível ao grupo 24 horas por dia. Ele é 
um ser humano incrível e um profissional de excelência. Nos forneceu um 
excelente conteúdo cultural. Muito obrigada Queensberry!”
Sérvia, Bósnia, Montenegro e Croácia
Sra. S.B. – São Paulo – SP, Agosto de 2019
 
“Em primeiro lugar, cabe ressaltar a excelência do roteiro e a atenção 
excepcional do guia permanente. Foi a primeira viagem que realizei com ele e 
pude constatar as informações de amigos, que já conheciam o seu trabalho. 
Competente, gentil, simpático, atuante, com a imprescindível qualidade 
de um guia: saber lidar com todas as situações que ocorrem em grupos 
heterogêneos de maneira educada, firme e com total controle da situação, 
sem perder o seu alto nível de educação.”
Albânia, Macedônia e Grécia
Sra. A.M.B.L. – Rio de Janeiro – RJ, Maio de 2019
 
“A guia permanente é uma pessoa incrível, muito comprometida com todos 
do grupo. Com muito bom humor todos os dias, pronta para tudo. Atenciosa, 
não mediu esforços para agradar a todos. Parabéns, Queensberry!!”
O Melhor da Turquia e Grécia
Sra. I.A.V.P. – São Sebastião do Paraíso – MG, Julho de 2019
 
“Amei a viagem! Os guias, excelentes! Nossa guia permanente é maravilhosa. 
Muito atenciosa com todos, sempre. Se preocupa com cada um o tempo 
todo. Faria sempre viagens com ela. Os guias locais também nos explicaram 
tudo muito bem. Parabéns pela equipe! Já estamos pensando na próxima.”
Magias do Mundo Antigo
Sra. M.P.M. – Botucatu – SP, Abril de 2019
 
“A viagem foi e está sendo muito agradável. A guia permanente, profissional 
excelente, atenta e muito gentil. Não costumo viajar em excursão, mas esta 
me fez repensar para outras ocasiões. Agradeço!”
O Exótico Marrocos Imperial e Lisboa
Sra. E.F.S. – Rio de Janeiro – RJ, Outubro de 2018
 
“Esta viagem organizada pela Queensberry foi marcante e deixará saudades. 
Cada lugar por onde passamos envolve muita história. Eu realizei um sonho 
de minha vida. Os hotéis são excelentes e belíssimos, os guias locais cativaram 
a todos por sua sabedoria e simpatia. Agora, quanto ao guia permanente, é 
um ser humano maravilhoso e sempre disposto a atender a todos da melhor 
maneira possível, sempre com um sorriso. Em todas as viagens que fiz, ele foi 
o melhor guia turístico da Queensberry. A empresa está de parabéns por ter 
um guia dessa categoria.”
Líbano e Egito
Sra. M.H. – Curitiba – PR, Abril de 2019
 
“O destaque positivo foi o guia permanente, sempre atenciosos, prestativo 
e bem humorado. Sem dúvida, é o melhor guia permanente de todas as 15 
viagens que fiz pelo GBM da Queensberry. Parabéns à empresa por ter um 
profissional altamente qualificado, que otimizou a nossa viagem!!!”
A Redescoberta da Europa
Sr. H.M.J. – Belo Horizonte – MG, Julho de 2019

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 muito experiente, o que dá segurança e serenidade 
aos viajantes. Ele é também atencioso e carinhoso com todos, mantendo-
se calmo e prestativo em todas as situações. Tem ótimo senso de humor, 
comunicativo e bem informado, tanto sobre os aspectos técnicos, quanto 
os geográficos, históricos e sociais de cada local visitado. A percepção 
sobre cada cliente é aguçada, procurando prever as necessidades e 
prevenir possíveis problemas. É a primeira vez que viajo com essa empresa. 
Gostei, vou repetir a experiência e recomendar para os amigos.”

O Melhor do Reino Unido e Irlanda
Sra. V.S.O.V. – São Paulo – SP, Maio de 2019
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IMAGENS, SABORES E TRADIÇÕES
De um Portugal e Espanha sem Igual

OS MAIS BELOS RECANTOS DE PORTUGAL, EXPLORANDO CHARMOSAS ALDEIAS, regiões cortadas por desfiladeiros 
com seus vinhedos e toda beleza e tradição da Serra da Estrela. E ainda, a Espanha com as mais belas cidades da Galícia. Tudo 
permeado de uma imensa variedade cultural, saborosa culinária e forte identidade.

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

2 noites em Covilhã, na bucólica 
e aconchegante região da Serra da 
Estrela.

2 noites em Chaves, uma histórica 
cidade na região de Trás os Montes.

2 noites em La Coruña, uma das 
cidades mais bonitas da Galícia.

2 noites em Santiago de 
Compostela, envolvida em especial 
atmosfera de fé. 

3 noites no Porto, singular cidade 
com seus tesouros artísticos e 
culturais.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Sex. – BRASIL/ LISBOA 

Assistência da nossa equipe no Aeroporto 

Internacional de São Paulo para embarque em 

voo com destino a Lisboa.

 

 2º dia – Sáb. – LISBOA – Chegada a 

Lisboa, ponto de partida para descobrir as mais 

profundas raízes portuguesas. Acomodação no 

Hotel Sofitel Liberdade ou similar. Restante 

do dia livre.

 

 3º dia – Dom. – LISBOA – Lisboa é um 

charme. Vamos descobrir o centro histórico, as 

ruas, vielas, pequenas praças e seu principais 

monumentos, tudo com um novo olhar. Os 

destaques deste passeio serão: Mosteiro dos 

Jerônimos; Torre de Belém; Monumento aos 

Descobrimentos e muitos outros que vamos 

apreciar durante nossa panorâmica. No bairro 

da Baixa, há 600 anos o coração da cidade, 

faremos um passeio de tuk tuk e veremos: 

a bela Praça do Rossio com suas fontes e 

16 dias – 14 noites 
Saídas 2020: Maio 15; Julho 10 e Setembro 04

Cascais

edificações históricas; o Teatro Nacional; o 

calçadão de pedestres da rua Augusta e a Praça 

do Comércio. Subiremos até Alfama, um dos 

bairros mais famosos e típicos de Lisboa, com 

suas ruas pitorescas e cantinhos encantadores. 

Após visita, retorno ao hotel, àqueles que 

desejarem poderão permanecer no centro 

histórico. À noite, sugerimos opcionalmente 

conhecer uma das típicas casas de fado, com 

seus ótimos vinhos e deliciosa gastronomia.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Seg. – LISBOA/ PALÁCIO DE 

QUELUZ/ SINTRA/ CASCAIS/ ESTORIL/ 

LISBOA – Pela manhã, saída para visitar o 

Palácio de Queluz, obra prima da arquitetura 

rococó. Veremos seus suntuosos salões e 

aposentos, que abrigaram a família real antes 

da fuga para o Brasil em 1807 e seus jardins 

geométricos decorados com estátuas e fontes. 

Após, seguiremos para a encantadora e charmosa 

Sintra, uma pequena vila que servia como refúgio 

D
O

U
R

O

010 douro.indd   10 03/11/2019   17:31

Detalhes que fazem a diferença

5º dia – Ter. – LISBOA/ TOMAR/ SERRA DA 

ESTRELA – 

6º dia – Qua. – SERRA DA ESTRELA/ 

GUARDA/ BELMONTE/ COVILHÃ/ SERRA DA 

ESTRELA – 
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Detalhes que fazem a diferença
Acompanhamento de guia brasileiro 
desde o 1º dia em Lisboa até o 16º dia 
na cidade do Porto.

Voos internacionais incluídos.

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

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

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

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

Atrações:
• A badalada capital Lisboa, sempre 
   repleta de atrações e grandiosos 
   monumentos.
• O aconchegante interior de Portugal, 
   repleto de cidadezinhas charmosas. 
• A singeleza do conjunto fantástico 
   das históricas aldeias da Serra da 
   Estrela, saboreando seu famoso 
   e delicioso queijo. E ainda 
   conhecendo Guarda e Belmonte.
• Vivenciando os recantos menos 
   explorados do norte de Portugal, 
   experimentando as delícias regionais 
   e desfrutando de seus afamados 
   vinhos.
• Conhecendo uma Espanha diferente, 
   descobrindo seus patrimônios 
   e monumentos, como: a mística 
   Santiago de Compostela; a bela 
   La Coruña, a “Cidade de Cristal”; 
   as romanas Ourense e Lugo.
• A cidade do Porto com seus 
   monumentos históricos e culturais, 
   com passeios revelando todo o seu 
   encantamento.
• Agradável cruzeiro pelo rio Douro.
• Sob medida para os amantes da 
   arte, história, cultura e saborosa 
   culinária.

Ingressos incluídos:
• Lisboa: Palácio de Queluz.
• Guarda: Sé Catedral.
• Belmonte: Museu dos
   Descobrimentos.
• Vila Real: Palácio de Mateus.
• Ourense: Catedral.
• Santiago de Compostela:
   Catedral.
• Minho: Quinta da Brejoeira.
• Porto: Igreja de São Francisco;
   passeio de bonde; degustação. 

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

favorito da família real portuguesa. Tempo para 

passear por suas ruas, provar dos doces típicos passear por suas ruas, provar dos doces típicos 

como os famosos “travesseiros” e apreciar o 

comércio local. O regresso a Lisboa será pela 

região de Cascais e Costa do Estoril, locais de 

charme e de tradições aristocráticas. À noite, 

sugerimos apreciar a excelente gastronomia 

lisboeta. O Bairro do Avillez, o Mercado da Ribeira 

e o Cais do Sodré, oferecem excelentes opções de 

bares e restaurantes.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

5º dia – Ter. – LISBOA/ TOMAR/ SERRA DA 

ESTRELA – Hoje seguiremos para o exuberante 

interior de Portugal que se estende até as 

margens do icônico rio Tejo e as montanhas 

graníticas da Serra da Estrela. Em nosso percurso 

visitaremos o Convento de Cristo, que está no 

topo de uma colina, no interior das muralhas do 

Castelo dos Templários, dominando a paisagem 

da pequena e encantadora Tomar. O conjunto 

arquitetônico, foi parte do sistema de defesa 

criado para proteger o reino de constantes 

ataques. O Castelo foi construído no ano de 

1160 e está classificado como Patrimônio 

Mundial. Após almoço em restaurante local, 

prosseguimento para hospedagem na histórica prosseguimento para hospedagem na histórica 

Pousada Serra da Estrela ou similar, localizada no 

Parque Natural da Serra da Estrela, com vistas 

para as montanhas da serra mais alta de Portugal.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

6º dia – Qua. – SERRA DA ESTRELA/ 

GUARDA/ BELMONTE/ COVILHÃ/ SERRA DA 

ESTRELA –  Iniciaremos o dia com uma visita a 

Guarda, pequena cidade implantada na paisagem 

montanhosa da Serra da Estrela e com vestígios 

da ocupação humana desde a pré-história. Visita 

à Sé Catedral, uma das igrejas mais singulares 

de Portugal, cuja estrutura é uma mistura entre 

o gótico e o manuelino. Em seguida, iremos 

para Belmonte, feudo da família Cabral durante 

várias gerações. Suas casas de pedra formam 

um belo conjunto arquitetônico e conserva seu 

aspecto de há quase mil anos. No Museu dos 

Descobrimentos, a exposição conta sobre as 

navegações portuguesas, interessante forma 

de ver a perspectiva portuguesa sobre o que 

estudamos nas aulas de história. Após almoço 
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em restaurante local, seguiremos para Covilhã, 

veremos seu charmoso centro histórico e seu 

comércio com os mais belos artigos têxteis feitos 

de lã local. Ao final da visita, retorno ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Qui. – SERRA DA ESTRELA/ SEIA/ 

VILA REAL/ CHAVES – Pela manhã, saída em 

direção à encantadora Seia, que tem sua origem 

anterior à chegada dos romanos, e mantém bem 

preservado seu patrimônio arquitetônico, como 

a Igreja da Misericórdia e a Capela de São Pedro. 

Em seguida, vamos em direção à região de Trás-

os-Montes, terra de fortes tradições. Chegaremos 

a encantadora Vila Real, visitaremos o Palácio 

de Mateus, esplêndido solar que está retratado 

nos rótulos do famoso vinho Mateus Rose. Após 

visita, prosseguiremos para a histórica Chaves. 

Acomodação no Hotel Forte São Francisco ou 

similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Sex. – CHAVES – Chaves, às margens 

do rio Tâmega, é uma charmosa cidade que 

combina beleza natural e um incomparável 

legado histórico. Durante o período romano, 

era um dos mais importantes núcleos urbanos 

da península. Vamos caminhar e se encantar 

observando suas varandas, cujo colorido vibrante 

embeleza o centro histórico, onde veremos: a 

Praça de Camões; a torre que restou do antigo 

castelo; a Igreja Matriz, com raiz medieval e a 

barroca Igreja da Misericórdia toda decorada com 

painéis de azulejos. Visita ao Museu Flaviense, 

cujo acervo cultural mostra a história da região. 

Veremos ainda com quase 2 mil anos, a Ponte 

de Trajano, um dos mais bem conservados 

monumentos romanos em Portugal. Ao final das 

visitas, restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Sáb. – CHAVES/ OURENSE/ 

LUGO/ LA CORUÑA – Pela manhã, saída 

em direção a Ourense na Espanha. Uma 

das mais importantes cidades da Galícia 

e muito procurada para relaxamento e 

tratamentos medicinais. Conheceremos seu 

lindo centro histórico e vamos descobrir seus 

patrimônios e fontes de águas termais. Logo 

após prosseguiremos pela região da Galícia, 

chamada de Espanha Verde, chegaremos a 

Lugo, localizada às margens do rio Minho. 

Veremos sua impressionante muralha, um 

legado deixado pelos romanos que sobreviveu 

ao longo dos séculos e está declarado 

Patrimônio da Humanidade. Em seu centro 

histórico se destacam edifícios monumentais 

como: a Catedral, o Palácio Arcebispal e o 

“Ayuntamiento” (prefeitura). À continuação, 

chegaremos a La Coruña, considerada a porta 

da Galícia. Acomodação no Hotel Meliá Maria 

Pita ou similar. Restante do dia livre. À noite, 

aproveite para experimentar a gastronomia 

“coruñesa”, marcada pela excelência de seus 

produtos do mar e do interior.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

  10º dia – Dom. – LA CORUÑA – Pela 

manhã, saída para visitar a cidade que reúne 

tradição e modernidade, na Avenida da 

Marina, estão as típicas casas com galerias 

brancas acristaladas, elementos arquitetônicos 

que constituem uma de suas imagens mais 

conhecidas, por isso seu apelido “Cidade 

de Cristal”. A cidade antiga, mantém um 

interessante conjunto de ruas, praças, igrejas 

e castelos medievais. Veremos o símbolo da 

cidade, a Torre de Hércules, o único farol 

romano ainda em funcionamento de todo 

o mundo, Patrimônio da Humanidade. 

Apreciaremos seu lindo passeio marítimo com 

as praias de Riazor e Orzán, espaço de lazer 

e bem-estar. Chegaremos à praça Maria Pita, 

a mais importante da cidade e uma das mais 

belas da Espanha, cercada de edifícios do 

século XIX, cafés e restaurantes. Retorno ao 

hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Seg. – LA CORUÑA/ 

SANTIAGO DE COMPOSTELA – Manhã 

livre. Aproveite para desfrutar desta cidade 

que convida ao relaxamento ao caminhar por 

seu belíssimo “Paseo Marítimo”. Se desejar 

ir de compras, a cidade é conhecida por sua 

atividade comercial, especialmente roupas. 

Após almoço, prosseguiremos em direção a 

Santiago de Compostela. Chegada à capital 

da Galícia que acolhe milhões de pessoas 

de todas as partes do mundo. Hospedagem 

no San Francisco Hotel Monumento ou 

Porto
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similar. Restante do dia livre, aproveite para 

já se ambientar com a atmosfera mística da 

cidade.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 12º dia – Ter. – SANTIAGO DE 

COMPOSTELA – A cidade do apóstolo 

Tiago Maior deve todo seu crescimento 

e fama às peregrinações religiosas e hoje 

é considerada uma joia monumental 

Patrimônio da Humanidade. A descoberta 

do túmulo do apóstolo, transformou a 

região e, a partir da Idade Média, a cidade 

tornou-se o terceiro mais importante lugar 

de peregrinação dos cristãos. Conheceremos 

seus principais monumentos e não há melhor 

maneira, a não ser caminhando por suas 

ruelas e praças. Visitaremos a Catedral, cuja 

majestosa fachada se eleva sobre a Praça do 

Obradoiro. Após, seguiremos até o parque 

de la Alameda, um espaço criado no século 

XIX, o mais querido da cidade, há vários 

monumentos e um miradouro privilegiado de 

toda a zona histórica. Restante do dia livre. 

A gastronomia é um dos grandes atrativos 

de Santiago, prove o polvo a galega, a 

empanada, o caldo galego e o marisco.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 13º dia – Qua. – SANTIAGO DE 

COMPOSTELA/ QUINTA DA BREJOEIRA/ 

VIANA DO CASTELO/ PORTO – Saída pela 

manhã em direção as “Rías” - Passaremos 

pela cidade de Vigo – maior cidade da 

Galícia e maior porto pesqueiro de Espanha. Galícia e maior porto pesqueiro de Espanha. 

Atravessaremos o rio Minho e chegaremos a Atravessaremos o rio Minho e chegaremos a 

elegante Quinta da Brejoeira, um conjunto elegante Quinta da Brejoeira, um conjunto 

notável que inclui capela, jardins e adega. Nela notável que inclui capela, jardins e adega. Nela 

se produz o excelente vinho verde Alvarinho. 

Em nossa visita veremos seus luxuosos salões e 

jardins em estilo inglês, com lagos e estátuas de 

figuras mitológicas. Após visita e degustação, 

seguiremos para um antigo mosteiro, hoje 

convertido em um hotel onde teremos nosso 

almoço. Saída para Viana do Castelo, de onde 

partiram grandes navegações para conquistar 

outros mundos. De seu comércio com a Europa 

e o Brasil, surgiram as luxuosas mansões em 

estilo manuelino, renascentista e barroco. 

Tempo livre e prosseguimento para a cidade do 

Porto. Acomodação no Hotel Crowne Plaza

ou similar, em Vila Nova de Gaia. Noite livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

14º dia – Qui. – PORTO – Preparamos para 

hoje uma visita por esta cidade mundialmente 

conhecida. Vamos descobrir o caminho da 

Foz até a Ribeira a bordo de um “Elétrico” – 

antigo bonde. Conheceremos a impressionante 

Igreja de São Francisco, em seu interior foram 

utilizados mais de 200 kg de ouro. Uma de 

suas maiores atrações é a Árvore de Jessé, 

uma escultura de madeira policromada, uma 

das melhores do mundo em seu gênero. 

Passaremos por seus principais pontos 

turísticos, entre eles: A Praça da Liberdade; 

a Praça da Batalha; a Torre dos Clérigos; a 

Sé Catedral e a Estação de São Bento. Após, 

seguiremos para as famosas caves do vinho do 

Porto, para degustar este delicioso vinho. Ao 

final da visita, retorno ao hotel e restante do 

dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 15º dia – Sex. – PORTO/ REGIÃO DO 

DOURO/ RÉGUA/ PORTO – O Alto Douro 

é um exemplo de região tradicional, que 

vive em torno da produção vinícola e cuja 

importância foi reconhecida pela Unesco, assim 

classificando-a como Patrimônio Mundial. 

Através de lindas paisagens de vinhedos e 

desfiladeiros, chegaremos a região do alto 

Douro. Aqui é produzido o afamado vinho do 

Porto e daqui, antigamente os rabelos (barcos 

de madeira) transportavam os barris até Vila 

Nova de Gaia. No meio de montes, quintas 

e vinhas destacam-se grandes propriedades. 

Teremos o nosso almoço  em uma das 

mais conhecidas, onde para além de uma 

refeição, teremos uma verdadeira experiência 

gastronômica regional. A seguir, subiremos 

o rio e admirando a natureza monumental 

ao redor, onde séculos de árduo trabalho em 

solo de xisto, criaram milhares de terraças 

às margens do rio, chegaremos a Pinhão. 

Desembarque e através de uma das estradas 

mais encantadoras de Portugal, margeando o 

majestoso rio, retornaremos ao Porto.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 16º dia – Sáb. – PORTO/ BRASIL  

Nesta viagem você vivenciou momentos 

inesquecíveis com o melhor de Portugal, 

Espanha e do rio Douro, e agora a viagem 

chega ao fim. Em horário apropriado, 

traslado ao aeroporto para embarque em voo traslado ao aeroporto para embarque em voo 

com destino ao Brasil, com chegada à noite 

do mesmo dia ao Aeroporto Internacional de do mesmo dia ao Aeroporto Internacional de 

São Paulo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

Até uma próxima viagem! 

Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.
 
PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: TAP ou outras congêneres
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Lisboa
2. Porto/ 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.
 
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: 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 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br
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PORTUGAL E ESPANHA
Por um Novo Caminho

A ACONCHEGANTE PORTUGAL E A VIBRANTE ESPANHA MUITO ALÉM DO HABITUAL, com cidades repletas de atrações 
e pouco exploradas pelo turismo tradicional. Percorrendo caminhos impregnados de tradições e religiosidade, apreciando cidadezinhas 
interioranas, onde as belezas naturais se misturam aos monumentos arquitetônicos, museus, palácios, castelos e catedrais.

2 noites na histórica Évora, a 
porta de entrada do Alentejo.

2 noites na medieval Cáceres, a 
Cidade Monumental.

2 noites em Salamanca, 
um esplendor da arquitetura 
renascentista.

3 noites na imponente Madri, o 
coração e capital da Espanha.

2 noites na mourisca Córdoba.

2 noites em Vilamoura, na bela 
Riviera Portuguesa.

Finalizando com 3 noites em 
Lisboa, a surpreendente capital de 
Portugal.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Dom. – BRASIL/ LISBOA 

Assistência da nossa equipe no aeroporto 

internacional de São Paulo para embarque em 

voo com destino a Lisboa.

 

 2º dia – Seg. – LISBOA/ ÉVORA 

Chegada a Lisboa, recepção no aeroporto 

e em curto trajeto rodoviário chegaremos 

a encantadora cidade fortificada de Évora. 

Acomodação no Hotel Mar do Ar Muralhas 

ou similar. O Alentejo é uma região com 

características únicas, por sua paisagem 

tranquilizante, seu artesanato e sua deliciosa 

gastronomia. Évora é a sua encantadora 

capital e conhecida como cidade-museu. À 

tarde, faremos um passeio a pé explorando 

suas estreitas ruas e suas principais atrações, 

como o Templo de Diana, a Sé Catedral, a 

Igreja de São Francisco com a “Capela dos 

Ossos”. Veremos monumentos e praças cuja 

história tem mais de 2000 anos. Ao final, 

retorno ao hotel e restante do dia livre.

19 dias – 16 noites 
Saídas 2020: Maio 10, Setembro 06 e Outubro 11

                                                           

Évora

 3º dia – Ter. – ÉVORA/ VILA VIÇOSA/ 

ÉVORA – Hoje vamos conhecer mais do 

Alentejo, percorrer suas estradas e ver suas 

bucólicas paisagens salpicadas de Sobreiros, 

árvore da qual se extrai a cortiça, matéria 

prima para as rolhas das garrafas de vinho. 

Chegada a Vila Viçosa, conhecida por ser 

uma vila-museu com casas construídas com o 

mármore branco local, em ruas ladeadas por 

laranjeiras e que refletem seu rico passado 

aristocrático. Nela, por vários séculos viveram 

os Duques de Bragança e nasceu em 1894, 

a poetisa Florbela Espanca. Visitaremos o 

Paço Ducal, cuja construção começou em 

1501, um dos mais renomados monumentos 

da pacata vila. Visitaremos uma tradicional 

propriedade produtora de vinhos como 

também renomados azeites, e onde teremos 

delicioso almoço. Após,  retorno ao hotel e 

restante do dia livre.  

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 19º 
dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais 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 + 6 
refeições ao longo do roteiro.

Assitência de guias locais 
especialistas em idioma português ou 
espanhol durante as visitas e passeios 
previstos.

Trecho ferroviário entre Madri e 
Córdoba em trem de alta velocidade.

Atrações:
• Em Portugal, a encantadora Évora, 

a histórica Beja, Estremoz, com sua 
linda muralha e a aconchegante Vila 
Viçosa, na região do Alentejo, terra 
de bucólicas paisagens de sobreiros, 
oliveiras e vinhas. Vivenciando 
a bela região do Algarve, com o 
elegante balneário de Vilamoura, a 
pequena vila pesqueira de Albufeira, 
a charmosa Lagos, o impressionante 
Cabo de São Vicente e a capital 
Lisboa, que não para de inovar.

• Descobrindo uma Espanha 
surpreendente: Mérida, com seus 
vestígios romanos; Cáceres, a cidade 
medieval declarada Patrimônio da 
Humanidade; Plasencia, na antiga 
Ruta de la Plata; visita às principais 
atrações da alegre Salamanca; as 
medievais Ávila e Segóvia, uma 
viagem no tempo; a imponente 
Madri e a mourisca Córdoba, e suas 
incontáveis atrações.

• Um Portugal e Espanha como nunca 
visto antes!

Ingressos incluídos:
• Évora: Sé Catedral; Capela dos 

Ossos.
• Vila Viçosa: Paço dos Duques.
• Mérida: Anfi teatro.
• Cáceres: Con Catedral.
• Salamanca: Catedral e 

Universidade.
• Ávila: Convento de Santa Teresa.
• Segovia: Alcazar.
• Madri: Palácio Real.
• Córdoba: Mesquita e Sinagoga.
• Beja: Museu Rainha Dona Leonor.
• Lisboa: Teleférico.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

 4º dia – Qua. – ÉVORA/ MÉRIDA/ 

CÁCERES – Pela manhã, cruzando as 

paisagens alentejanas avistaremos Estremoz, 

cercada por imponente muralha. A 

continuação, passaremos por Badajoz e o 

rio Guadiana que marca a fronteira entre 

Portugal e Espanha. Estaremos então na 

região da Estremadura e logo, chegaremos 

a Mérida, situada na antiga Vía de la Plata. 

Herdeira de um esplendoroso passado 

romano é um dos conjuntos monumentais 

e arqueológico melhor conservado da 

Espanha. Mérida foi a capital da província 

romana da Lusitânia, e chegou a ser 

uma das cidades mais fl orescentes deste 

Império e um importante centro religioso 

durante os primeiros anos da propagação 

do cristianismo. Hoje podemos admirar 

o monumental Anfi teatro com mais de 

2.000 anos de história, Patrimônio da 

Humanidade. Após almoço em restaurante 

local, prosseguiremos em direção a Cáceres. 

Chegada e hospedagem no Hotel Exe 

Ágora ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

  5º dia – Qui. – CÁCERES – Iniciamos 

nossa visita caminhando pelas ruas de 

pedras e vamos apreciar um dos mais bem 

preservados conjuntos medievais da Europa, 

declarado Patrimônio da Humanidade. A 

cidade conserva um conjunto monumental 

que se estende até as muralhas do século 

12, apreciá-los, é como viajar através do 

tempo. Sua história está ligada a uma das 

rotas históricas peninsulares, a Vía de la 

Plata, calçada romana que unia Sevilha a 

Astorga e muito utilizada pelos peregrinos 

que se dirigiam a Santiago de Compostela. 

Chegaremos a Plaza de Santa María que 

está rodeada de vários palácios, entre eles: 

Carvajal, construído entre os séculos XV e 

XVI; Mayoralgo, do século XV e o Palácio 

Episcopal. Visitaremos a Co-Catedral de 

Santa Maria, edifício gótico do século XV. 

Atravessando o magnífi co Arco da Estrela, 

chegaremos a Plaza Mayor, o coração da 

cidade. Após visita, restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
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 6º dia – Sex. – CÁCERES/ PLASENCIA/ 

SALAMANCA – Nossa viagem prossegue pela 

região da Estremadura até Plasencia, também 

situada na antiga Ruta de la Plata. Durante 

o Império Romano foi um importante posto 

militar, e tornou-se uma fortaleza durante a 

ocupação muçulmana, até que o rei Alfonso 

VIII a reconquistou em 1186. Cercada por 

portentosas muralhas, abriga em seu interior um 

inestimável centro histórico com representativos 

monumentos. A região é também classificada 

como D.O. e produz uma deliciosa iguaria, 

o famoso Jamón Ibérico de Bellota e uma 

degustação, não poderia faltar. Após 

almoço, continuação da viagem em direção a  

Salamanca, famosa por reunir sua arquitetura 

renascentista a um clima alegre, típico de uma 

cidade universitária. Chegada e hospedagem 

no Hotel Catalonia Plaza Mayor ou similar. À 

noite, aproveite para contemplar a iluminação 

da Plaza Mayor, considerada uma das três mais 

bonitas da Europa.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Sáb. – SALAMANCA – Pela 

manhã, saída para visitar uma das mais belas 

cidades espanholas que combina com perfeição 

arquitetura, história e cultura.  Caminharemos 

pelo seu charmoso centro histórico e veremos 

a Universidade de Salamanca uma das mais 

antigas e respeitadas da Europa. Sua fachada 

impressiona, está completamente decorada com 

esculturas talhadas na pedra calcária e brilha com 

a cor do sol desde o século XVI. Veremos ainda as 

Catedrais Nueva e Vieja, uma porta divide os dois 

edifícios de estilos arquitetônicos completamente 

distintos. Veremos a curiosa Casa das Conchas, 

palácio do século XVI com sua fachada coberta 

de conchas de vieira, o símbolo de Santiago. 

Depois de apreciarmos as belezas de Salamanca, 

restante do dia livre, aproveite para experimentar 

pratos típicos da cozinha local, como os saborosos 

cordeiros assados.

CAFÉ A MANHÃ INCLUÍDO.   

 

 8º dia – Dom. – SALAMANCA/ ÁVILA/ 

SEGÓVIA/ MADRI – Pela manhã, a 

viagem prossegue pelo circuito das cidades 

consideradas Patrimônio da Humanidade. 

Inicialmente passaremos pela medieval Ávila, 

cercada por uma belíssima muralha do séc. 

XI e ostentando uma ponte romana de quase 

2.000 anos. Na sequência, conheceremos 

Segóvia, cidade localizada sobre um rochedo 

que tem entre seus principais destaques a o 

Aqueduto Romano, que foi construído no 

séc. I e permaneceu em uso até o séc. XIX e o 

monumental Alcázar, um castelo fortificado em 

pedra que durante séculos foi a residência dos 

reis de Castela e local de coroação de Isabel 

I como a rainha de Castela e Leão em 1474. 

Após almoço em restaurante local, seguiremos 

em direção a Madri, a imponente capital 

espanhola. Hospedagem no Hotel Emperador 

ou similar. No final da tarde, sugerimos uma 

caminhada pela Gran Via e arredores.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Seg. – MADRI – Uma das 

mais agitadas cidades europeias, Madri é 

extremamente rica em belíssimos palácios, 

praças, catedrais e museus. Iniciaremos a visita 

panorâmica apreciando praças e avenidas como 

a Plaza de España, a magnífica Plaza de Cibeles, 

a Plaza del Neptuno e o Paseo del Prado. Visita 

ao Palácio Real, repleto de exageros decorativos 

dos séculos 18 e 19. O palácio reflete bem o 

espírito dos Bourbon, e a decoração barroca 

e rococó, é quase toda original. Ao final da 

visita, retorno ao hotel e restante do dia livre. 

No tempo livre, conheça o Parque del Retiro, 

ou visite o Museu del Prado, que tem em seu 

acervo obras dos grandes mestres espanhóis 

Velásquez e Goya. À noite, sugerimos um 

passeio “by night” para admirar a fantástica 

iluminação da cidade.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 10º dia – Ter. – MADRI – Dia livre para 

atividades independentes. Pela manhã, 

sugerimos visita à cidade-monumento de 

Toledo, antiga capital espanhola tombada 

pelo Patrimônio Histórico da Unesco para 

preservação de seu belo conjunto arquitetônico. 

Ao final da tarde, sugerimos caminhar pelo 

centro histórico, tomar um drinque em um 

dos muitos bares da Plaza Mayor ou aproveitar 

a diversidade de galerias e lojas que a cidade 

oferece para fazer compras.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Qua. – MADRI/ CÓRDOBA 

Pela manhã, traslado à estação ferroviária 

para embarque em trem de alta velocidade 

com destino a Córdoba. Chegada, recepção 

e traslado ao Hotel Eurostars Palace ou 

similar. Ao final da tarde, vamos caminhar 

pelas graciosas ruas do bairro judeu e admirar 

as flores dando vida ao branco das paredes 

das casas nas estreitas ruas seculares. À noite, 

sugerimos aproveitar do melhor da dança e 

música flamenca no Tablao el Cardenal. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Qui. – CÓRDOBA – A cidade é 

um compêndio de passado e modernidade. 

É uma cidade milenar, declarada Patrimônio 

da Humanidade, um legado vivo das diversas 

culturas que se assentaram ao longo de 

sua história. Seu centro antigo é um belo 

emaranhado de ruas, praças e pátios ordenados 

em torno da Mesquita-Catedral, que reflete 

a importância da cidade durante a época 

medieval, um verdadeiro símbolo da dominação 

árabe na Península Ibérica. Ao lado se encontra 

um palácio-fortaleza com arquitetura mudéjar 

e belos jardins, que serviu de residência para 

Isabel de Castela e Fernando II de Aragão no 

século XV. Restante do dia livre, aproveite 

para caminhar por suas ruas que já abrigaram 

cartagineses, visigodos, romanos, judeus e 

muçulmanos.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Sex. – CÓRDOBA/ HUELVA/ 

VILAMOURA – A continuação de nossa 

viagem descobrindo os encantos da Península 

Ibérica, seguiremos em direção a Huelva, de 

onde Cristóvão Colombo saiu com as caravelas 

em direção ao Novo Mundo em 1492. Após 

almoço em restaurante local, saída em direção 

a Portugal. Chegada a região do Algarve, 

conhecida pelas belas praias, pequenas e 

aconchegantes cidades e os sofisticados 

condomínios com campos de golfe. Chegada 

a Vilamoura e hospedagem no Hotel Tivoli 

Marina ou similar. Restante do dia livre para 

descanso.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 14º dia – Sáb. – VILAMOURA/ CABO 

DE SÃO VICENTE/ LAGOS / ALBUFEIRA/ 

VILAMOURA – A beleza do Algarve 

proporciona uma experiência inigualável. Pela 

manhã, iremos até o Cabo de São Vicente, 

extremo sudoeste da Europa, local que 

impressiona pela imponência de suas altíssimas 

falésias. Passaremos por Sagres, lugar da mítica 

“escola náutica” do infante D. Henrique, que 

abriu “mundos ao mundo”. Retornaremos a 

Lagos, cosmopolita cidade algarvia, com seu 

porto de pesca, onde teremos o nosso almoço. 

Oportunidade em um local privilegiado de 

saborear a deliciosa gastronomia, rica em peixe, 

mariscos e doces de amêndoas. Veremos ainda 

Albufeira, antiga e pacata vila de pescadores, 

que se transformou em um paraíso de férias. 

O seu centro histórico possui uma atmosfera 

tradicional, com suas casas caiadas de branco 

e ruas estreitas repletas de cafés e lojas. Ao 

fim de nossas visitas, retorno ao hotel em 

Vilamoura.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS
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  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: TAP/Ibéria ou outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Lisboa
2. Lisboa/ 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.
 
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 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

 15º dia – Dom. – VILAMOURA/ BEJA/ 

LISBOA – Pela manhã, deixaremos esta 

bela região ao sul da Península Ibérica em 

direção ao centro do país. Em nosso percurso, 

veremos as bucólicas paisagens de sobreiros, 

oliveiras e vinhas até avistarmos as torres 

do castelo da cidade de Beja, cujas origens 

remontam ao Império Romano e era chamada 

de Pax Julia. Faremos um passeio a pé 

explorando suas estreitas ruas e visitaremos o 

Museu Rainha Dona Leonor, onde saberemos 

mais sobre a história de Mariana Alcoforado 

e as famosas “Cartas Portuguesas”. Após, 

vamos provar as delícias do Alentejo, teremos 

o nosso almoço em um antigo convento 

franciscano do século XIII, hoje transformado 

em um lindo hotel. A seguir, atravessando a 

ponte sobre o histórico Rio Tejo, chegaremos 

a fascinante capital Lisboeta. Hospedagem no 

Hotel Sofitel Liberdade ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 16º dia – Seg. – LISBOA – O tour de hoje 

será parte em ônibus, parte em divertidos 

Tuk tuks e parte a pé. No bairro da Baixa, 

veremos: a Praça do Rossio com suas fontes e 

edificações históricas como o Teatro Nacional. 

O calçadão da rua Augusta, se estende 

até Praça do Comércio e ainda veremos 

o singular bairro Alfama. No alto de uma 

colina, avistaremos as muralhas do Castelo 

de São Jorge vizinho ao histórico bairro 

da Mouraria. Da EXPO 98, ficou o Parque 

da Nações que abriga atrações incríveis, 

Córdoba

entre elas, um teleférico que proporciona 

vistas espetaculares. Já no bairro de Belém 

estão: o Mosteiro dos Jerônimos; o Padrão 

dos Descobrimentos e a Torre de Belém. 

Veremos ainda a  área onde estão o Museu 

da Eletricidade e o MAAT - Museu de Arte, 

Arquitetura e Tecnologia, além de charmosos 

restaurantes e variadas lojas. O ônibus 

retornará ao hotel ao final do city tour, 

entretanto, àqueles que desejarem poderão 

ficar, retornando ao hotel por conta própria. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Ter. – LISBOA – Dia inteiramente 

livre.  Aproveite para caminhar pelas 

tradicionais ruas do Chiado, repleta de 

lojas e cafés charmosos, como a cafeteria 

“A Brasileira”, entre seus antigos e ilustres 

frequentadores estava Fernando Pessoa. Caso 

desejar fazer algum passeio opcional, nosso 

guia brasileiro estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 18º dia – Qua. – LISBOA/ BRASIL 

Chegamos ao fim de nossa viagem. Em 

horário apropriado, traslado ao aeroporto 

para embarque em voo de regresso ao Brasil.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 19º dia – Qui. – BRASIL – Chegada pela 

manhã ao Aeroporto Internacional de São 

Paulo.

 

Até uma próxima viagem!
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A ESPANHA SOB UM OUTRO OLHAR
Com o trem Costa Verde Express

UM PASSEIO CULTURAL E GASTRONÔMICO POR UMA ESPANHA DIFERENTE, vivenciando as regiões da Galícia, Castilla y 
León, Astúrias, Cantábria e o País Basco. Percorrendo parte do místico Caminho de Santiago, e ainda, trajetos que permitem vivenciar: rica 
história; marcante cultura; incríveis museus; paisagens singulares e cidades medievais. Uma Espanha apreciada de  outra perspectiva!

2 noites na mística Santiago de 
Compostela.

2 noites na antiga capital do 
Reino de León.

1 noite na elegante Gijón.

5 noites a bordo do trem Costa 
Verde Express conhecendo: 
Gijón; Avilés; Candás; Llanes; 
Oviedo; Cabezón de la Sal; 
Arriondas; Parque Nacional 
Picos de Europa; Santuário de 
Covadonga; Santander; Neo Cueva 
de Altamira e Santillana del Mar.  

2 noites na moderna e histórica 
Bilbao, no País Basco.

2 noites na medieval Burgos, 
terra do El Cid e capital de Castella 
e León.

3 noites na monumental Madri.

Síntese do Roteiro:

20 dias – 17 noites 
Saída 2020: Setembro 07

Villafranca

SP
A

IN
 2

0

 1º dia – Set. 07 – Seg. – BRASIL/ 

SANTIAGO DE COMPOSTELA – Assistência 

da nossa equipe aos passageiros no Aeroporto 

Internacional de São Paulo para embarque 

em voo com conexão em Madri e destino a 

Santiago de Compostela.

 

 2º dia – Set. 08 – Ter. – SANTIAGO DE 

COMPOSTELA – Chegada a Santiago de 

Compostela. Recepção e traslado ao  Hotel 

Monumento São Francisco ou similar. Restante 

do dia livre. Aproveite para caminhar pelas ruas 

estreitas e  observar o cotidiano de uma das 

cidades mais belas do período medieval.

 

 3º dia – Set. 09 – Qua. – SANTIAGO DE 

COMPOSTELA – City tour pelo terceiro maior 

centro de peregrinação cristã do mundo, 

depois de Jerusalém e Roma. Veremos a Plaza 

Del Obradoiro, local dos mais importantes 

monumentos da cidade, como a Catedral. 

Ao cruzarmos o magnífico Pórtico da Glória, 

principal portal da Catedral, avistaremos seu 

grandioso interior onde visitaremos a cripta 

que segundo a lenda, estão os restos de 

São Tiago e seus discípulos. O passeio inclui 

caminhada passando pelo Palácio Gelmirez e 

a charmosa Plaza de Las Platerías. Restante 

do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Set. 10 – Qui. – SANTIAGO 

DE COMPOSTELA/  EL CEBRERO/ 

VILLAFRANCA DEL BIERZO/ LEÓN  

Hoje ingressaremos na famosa rota de 

peregrinação religiosa conhecida como o 

Caminho de Santiago. Visitaremos o antigo 

povoado celta de El Cebrero, simpático 

vilarejo galego, um dos mais interessantes do 

famoso caminho, lugar de lendas e milagres. 

Na sequência, visitaremos a cidade medieval 

de Villafranca Del Bierzo, famosa pelo 

Portão do Perdão. A viagem prossegue pelas 

planícies de Castilla e León até chegarmos 
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Detalhes que fazem a diferença
Acompanhamento de guia brasileiro 
desde o 1º dia em Santiago de 
Compostela até o 20º dia em Madri.

Voos internacionais 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).

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

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

Cinco noites de acomodação a 
bordo do trem Costa Verde Express 
incluindo: pensão completa; excursões 
programadas conforme descritivo 
do programa e equipe de bordo à 
disposição.

Atrações:
• A mística Santiago de Compostela e 

visita a trajetos de peregrinação.
• León, a capital do antigo reino 

repleta de exuberantes edifícios 
históricos

• Viagem a bordo do trem Costa 
Verde Express conhecendo cidades, 
vilarejos e atrações ao longo do 
trajeto que permitem vivenciar a 
história, cultura e gastronomia das 
regiões da Galícia, Castilla y León, 
Astúrias e Cantábria e País Basco.

• Visita a Bilbao, a impressionante 
cidade do país Basco, conhecendo 
o incrível Museu Guggenheim e 
Vitória, sua bela capital.  

• Tour completo pela medieval Burgos 
e seus belos monumentos.

• Finalizando com a vibrante Madri, 
que oferece o que há de melhor em 
arte, cultura, lazer e gastronomia.

Ingressos incluídos:
• Santiago de Compostela: 
   Catedral.
• Leon: Catedral e San Isidoro.
• San Sebastian: Monte Igueldo.
• Burgos: Catedral e a Cartuja.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

à León, uma das mais interessantes da 

Espanha Central. Hospedagem no Hotel NH 

Collection ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Set. 11 – Sex. – LEÓN – León é  uma 

cidade única, cujo patrimônio arquitetônico 

refl ete o seu passado como capital do reino e 

teve um papel fundamental ao longo dos séculos 

para a história. É um festivo ponto de encontro 

de peregrinos, já que está localizada por onde 

passa a principal rota do Caminho de Santiago 

antes de chegar à Galícia. São inúmeras as 

atrações e entre elas veremos: sua bela catedral 

gótica, que possui alguns dos mais lindos vitrais 

da Europa; os afrescos românicos na Igreja de 

San Isidoro e a mais impressionante fachada 

de estilo plateresco, a do Parador San Marcos. 

León é sinônimo de beleza, um legado esplêndido 

do passado. Aproveite a tarde livre para passear 

pelas bonitas e bem arrumadas praças, usufruir 

de seus charmosos restaurantes e animados cafés 

e bares.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

  6º dia – Set. 12 – Sáb. – LEÓN/ GIJÓN  

Em horário apropriado, saída em direção a Gijón. 

Chegada e acomodação no Hotel Parador de 

Gijón ou similar. O edifício ocupa um antigo 

moinho no Parque Isabel la Católica, uma das 

áreas mais bonitas da cidade frente ao mar, um 

local tranquilo e agradável. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Set. 13 – Dom. – GIJÓN/ AVILÉS/ 

CANDÁS – Café da manhã no hotel, em horário 

apropriado, procedimentos para despacho 

das bagagens e após o almoço, saída para 

visitar o centro histórico de Gijón, uma cidade 

hospitaleira de uma incrível natureza, com 

edifícios elegantes. A seguir, seguiremos em 

direção a Candás, no trajeto visita a Avilés, 

vila milenária que preservou um valioso centro 

histórico declarado Conjunto Histórico Artístico 

Monumental. Chegada a Candás, onde o trem 

estará aguardando para a partida. Boas-vindas 

pela tripulação e pernoite a bordo.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR A 

BORDO INCLUÍDOS.
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Bilbao

 8º dia – Set. 14 – Seg. – CANDÁS/ 

OVIEDO/ LLANES – Chegada a Oviedo,  a 

capital do Principado das Astúrias e expoente 

do pré-românico asturiano. Visita ao centro 

histórico que abriga importantes complexos 

arquitetônicos declarados Patrimônio da 

Humanidade. Regresso ao trem e partida em 

direção a Ribadesella, visita desta pequena 

vila e em ônibus chegaremos até Llanes, visita 

ao centro antigo desta cidade portuária que 

conserva sua grande identidade cantábrica. 

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.  

 

 9º dia – Set. 15 – Ter. – LLANES/ 

ARRIONDAS/ CABEZÓN DE LA SAL – 

Saída em ônibus para chegar ao coração do 

Principado das Astúrias, o magnífico Parque 

Nacional dos Picos da Europa. Visita ao Lago 

Enol e ao Santuário de Covadonga, lugar 

sagrado repleto de tradições e lendas. Veremos 

ainda  Cangas de Onís, primeira capital do 

Reino Astur com D. Pelayo. Após almoço, 

partida em trem em direção a Cabezón de la 

Sal, já em terras cantábricas.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 10º dia – Set. 16 – Qua. – CABEZÓN 

DE LA SAL/ SANTANDER – Partida em 

ônibus para visitar a Neo Cueva de Altamira, 

museu e uma reprodução fidedigna do 

expoente máximo da arte rupestre do 

Paleolítico Superior.  Após visita, vamos ao 

centro histórico medieval magnificamente 

conservado de Santillana del Mar e sua 

Colegiata.  Após almoço  seguiremos até 

Comillas para visitar El Capricho de Gaudí, 

edifício projetado em 1883 pelo arquiteto 

catalão. Já em trem chegaremos a Santander, 

a elegante capital da Cantábria que reúne 

qualidades como beleza, fascínio e charme. 

Após o jantar a bordo, quem desejar poderá 

visitar o El Gran Casino de Santander.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 11º dia – Set. 17 – Qui. – SANTANDER/ 

MARRÓN/ AMPUERO – Após café da 

manhã a bordo, saída para visitar Santander. 

Ademais de suas áreas verdes, Santander é 

uma cidade cosmopolita e muito atrativa, 

sendo considerada o centro turístico, comercial 

e cultural mais importante da Cantábria. 

Regresso ao trem e partida em direção a 

Marrón/ Ampuero. Já em ônibus, chegaremos a 

Santoña onde visitaremos uma de suas fábricas 

artesanais de conserva de anchovas. Visita da 

vila e embarque em um barco que atravessará 

a espetacular baía para chegar a Laredo. Após 

visita, regresso ao trem.  

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 12º dia – Set. 18 – Sex. – MARRÓN/ 

AMPUERO/ BILBAO – Atravessando lindas 

paisagens, chegaremos a Bilbao, um dos 

principais centros financeiros do país. Nos 

últimos 30 anos a cidade passou por grandes 

transformações, e hoje é considerada uma 



  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.
 
PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia aérea: Ibéria e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. Brasil/ cxn Madri/ Santiago de    
    Compostela
2. Madri/ Brasil
 
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
 
A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento da 
viagem.

Todas as cabines do Costa Verde Express 
estão equipadas com cama matrimonial 
(1,25 x 1,85), assim como outras 
comodidades: roupeiro; maleteiros; 
minibar e cofre. Todas contam com 
banheiro completo dotado de duchas de 
hidromassagem e sauna a vapor; secador 
de cabelo; roupões e um conjunto amplo 
de artigos de boas-vindas.
Para mais informações, consulte o 
nosso site.

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 112 a 119.
 
PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

das mais belas do país. Visita ao famoso 

museu Guggenheim, símbolo da nova Bilbao. 

Visitaremos ainda a Ponte Colgante, uma 

bela estrutura em ferro construída em 1893.  

Após almoço em um típico restaurante local, 

traslado ao Hotel Carlton Bilbao ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 13º dia – Set. 19 – Sáb. – BILBAO – Saída 

em direção a San Sebastián, uma cidade 

fascinante que cativa o coração dos visitantes 

com suas ruas estreitas, passeios e praias que 

a tornam uma das cidades mais cosmopolitas 

da Europa. Visita aos seus principais pontos 

turísticos e tempo livre à disposição. Após, 

retorno a Bilbao e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 14º dia – Set. 20 – Dom. – BILBAO/ 

VITORIA/ MARQUES DE RISCAL/ BURGOS

Hoje deixaremos Bilbao rumo a Vitória, capital 

do País Basco. Chegada e tour orientativo por 

seus principais monumentos. Após, seguiremos 

em direção a pequena El Ciego, que abriga a 

impressionante Marqués de Riscal, implantada 

no coração da região vinícola de La Rioja, 

este impressionante complexo é mais uma 

obra espetacular de Frank Gehry. Veremos 

sua arquitetura de vanguarda, suas adegas 

e finalizaremos com uma degustação para 

apreciarmos seus nobres vinhos. Continuação 

da viagem em direção a Burgos, na região de 

Castella e León. Chegada e acomodação no 

Hotel NH Collection ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 15º dia – Set. 21 – Seg. – BURGOS 

Iniciaremos o tour de hoje com uma panorâmica 

margeando o rio Arlazón, onde uma estátua 

homenageia El Cid, o grande herói da Guerra 

da Reconquista. Na parte leste da cidade está a 

Cartuja de Miraflores, um monastério que abriga 

verdadeiras joias da arte do séc. XV. De volta ao 

centro, uma caminhada nos levará ao Arco de 

Santa Maria, um belo portão de acesso à cidade 

antiga. No interior das muralhas, encontramos 

a Catedral de Burgos, com suas fachadas 

delicadamente decoradas. Apreciaremos ainda, a 

Plaza Mayor e a Casa del Cordón, Palácio em que 

os reis católicos – Isabel de Castella e Fernando 

de Aragon - receberam Cristóvão Colombo 

em seu retorno das Américas. Restante do dia 

livre. Aproveite para caminhar pelas ruas do 

encantador centro antigo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 16º dia – Set. 22 – Ter. – BURGOS/ MADRI

Partida em direção a charmosa Madri. No 

trajeto, almoçaremos no Parador do Palácio 

Ducal de Lerna, onde desfrutaremos da rica 

cozinha castellana. Continuação da viagem 

para Madri. Chegada e hospedagem no 

Hotel Emperador ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

  17º dia – Set. 23 – Qua. – MADRI – É  

extremamente rica em belíssimos palácios, 

praças, catedrais e museus. As praças e 

avenidas também serão destaques em nosso 

tour: Plaza Mayor, Plaza de Espanha, com 

as famosas estátuas de Dom Quixote e 

Sancho Pança; Gran Via, repleta de variada 

lojas; Puerta del Alcalá, antigo portão de 

entrada; magnífica Plaza de Cibeles, Plaza de 

Neptuno e o florido Paseo del Prado. Após 

a visita, retorno ao hotel e restante do dia 

livre. Conheça o Parque del Retiro, ou visite 

o Museu del Prado, que tem em seu acervo 

obras dos grandes mestres espanhóis. À 

noite, sugerimos um passeio “by night” para 

admirar a fantástica iluminação da cidade e 

apreciar uma empolgante apresentação do 

flamenco.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 18º dia – Set. 24 – Qui. – MADRI  

Dia livre para atividades independentes. 

Sugerimos opcionalmente um tour a Toledo, 

antiga capital espanhola, com seu belo 

conjunto arquitetônico, tombado como 

Patrimônio da Humanidade. À noite, a dica 

é seguir até a alegre e descontraída Plaza 

Mayor e jantar em um dos restaurantes 

locais, como o antigo Botín ou adentrar 

na atmosfera local e se fartar de tapas 

no mercado de São Miguel, que tem uma 

proposta super gourmet.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 19º dia – Set. 25 – Sex. – MADRI/ BRASIL

Chegamos ao fim dessa viagem repleta 

de encantos e descobertas. Em horário 

apropriado, traslado ao aeroporto para 

embarque em voo com destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 20º dia – Set. 26 – Sáb. – BRASIL 

Chegada ao Aeroporto Internacional de São 

Paulo.

Até uma próxima viagem!
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CANÁRIAS E MAIORCA, A ENSOLARADA ESPANHA INSULAR 
Com a Colorida Barcelona de Gaudí

DESVENDE QUATRO DAS MAIS BELAS ILHAS ESPANHOLAS que vão muito além das praias paradisíacas. Um imenso patrimô-
nio histórico e cultural, parques naturais, além de um comércio diversificado, charmosos cafés, restaurantes e vida intensa fazem delas 
lugares especiais. Finalizando com a divertida Barcelona de Gaudí.  

3 noites na Ilha de Lanzarote, 
arrebatadora e repleta de 
singularidades.

3 noites na Ilha de Gran 
Canaria, rica história e paisagens 
deslumbrantes.

3 noites na Ilha de Tenerife, 
com suas singulares paisagens 
esculpidas em lava.

3 noites na Ilha de Maiorca, 
combinação perfeita de montanha 
e mar.

4 noites na vibrante Barcelona 
de Gaudí. 

Síntese do Roteiro:

19 dias – 16 noites 
Saídas 2020: Maio 10 e Setembro 06

Palma de Maiorca
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 1º dia – Dom. – BRASIL – Assistência da 

nossa equipe no aeroporto internacional de 

São Paulo, para embarque com conexão em 

Madri e destino a Lanzarote, exótica ilha no 

arquipélago das Canárias. 

 2º dia – Seg. – ILHA DE LANZAROTE 

As Canárias, são as ilhas  descritas nos mitos 

e lendas da antiga Grécia como um paraíso 

para Homero e Platão, o continente perdido de 

Atlântida. Chegada ao aeroporto na cidade de  

Arrecife, capital da Ilha de Lanzarote. Recepção 

no aeroporto e traslado ao Grand Teguise Playa 

Hotel ou similar. Restante do dia livre neste 

pedaço de terra formado por uma poderosa 

corrente de magma saída de um vulcão.

 3º dia – Ter. – ILHA DE LANZAROTE 

Hoje vamos descobrir os segredos e encantos 

desta ilha onde viveu e inspirou José 

Saramago. Iniciamos pela Villa de Teguise, 

antiga capital da ilha que mantém preservado 

seu centro histórico onde estão alguns 

dos edifícios históricos mais importantes. 

A continuação, vamos explorar o lado sul 

de Lanzarote. Passaremos por Arrecife, 

antiga vila de pescadores que se tornou a 

capital da ilha em 1847. Chegaremos ao 

Parque Nacional de Timanfaya, também 

chamado de “Montanhas de Fogo” 

sua área abraça um imenso mar de lava 

solidificada, produto da grande atividade 

vulcânica aqui registrada entre os séculos 

XVIII e XIX. Estamos realmente em um 

lugar especial. Após almoço em restaurante 

local, vamos até La Geria para contemplar 

seus vinhedos.  Excelentes vinhos e vistas 

impressionantemente fecharão nossa manhã 

em grande estilo. Após, regresso ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.



 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 outros trajetos no 
exterior já incluídos.

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

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

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

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

Atrações:
• As exóticas Ilhas Canárias, que 
   confunde nossos sentidos com sua 
   beleza desigual: Ilha de Lanzarote, 
   um pedaço de terra formado por 
   uma poderosa corrente de magma 
   saída de um vulcão; Gran Canária, 
   com excepcional legado histórico-
   cultural e a grandiosa Ilha de 
   Tenerife, um lugar singular do 
   planeta. 
• A bela Maiorca, a maior das Ilhas 
   Baleares, com sua capital Palma 
   e o imenso patrimônio histórico 
   e cultural entremeado de uma 
   natureza exuberante com: igrejas 
   góticas; palacetes renascentistas; 
   bares e restaurantes onde apreciará 
   a autêntica gastronomia maiorquina, 
   muitas lojas dos mais diversos estilos 
   e praias paradisíacas.  
• Finalizando com a colorida Barcelona 
   de Gaudí e produzindo seu próprio 
   souvenir, onde levará para casa 
   uma lembrança personalizada, e 
   uma experiência inesquecível.

Ingressos incluídos:
• Lanzarote: Parque Timanfaya e 
   degustação.
• Gran Canaria: Casa Colombo;
   Catedral e degustação 
• Maiorca: Catedral La Seu.
• Figueres: Teatro Museu Salvador
   Dalí.
• Barcelona: Atelier de trencadís.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

 4º dia – Qua. – ILHA DE LANZAROTE 

Dia livre a disposição para atividades pessoais. 

Aproveite do centro de bem estar e lazer que o 

hotel oferece, ou se preferir um passeio opcional,  

sugerimos admirar as criações arquitetônicas 

feitas na ilha pelo arquiteto lanzarotenho César 

Manrique, ao visitar o Mirador del Rio e as belezas 

da Cueva de Los Verdes e Jameos del Água. 

Outra dica é o Museu Atlântico, o primeiro museu 

subaquático da Europa.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 5º dia – Qui. – ILHA DE LANZAROTE/ LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA –  Continuando 

em nossa viagem pelas surpreendentes Ilhas 

Canárias, teremos traslado ao aeroporto para 

embarcar em voo com destino a Las Palmas de 

Gran Canárias. Chegada à capital de uma ilha 

de extensas praias e um excepcional legado 

histórico e cultural. Recepção no aeroporto e 

traslado ao Hotel Design Plux Bex  ou similar. 

As palmeiras que crescem por todas as partes, 

dão um ar exótico a esta cidade cosmopolita e 

aberta ao mar. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 6º dia – Sex. – LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA – A cidade é inserida em um 

lindo cenário formado por duas baías com 

belas praias, locais históricos e monumentos 

que iremos conhecer hoje em nossa visita. 

Iniciaremos pelos bairros históricos, neles, se 

fi xaram os primeiros colonizadores dando às 

ruas uma peculiar mistura entre o colonial 

e o andaluz. Caminharemos pelo bairro de 

Vegueta, Patrimônio da Humanidade e sentir 

os cinco séculos de sua história. Na praça 

de Santa Ana, veremos a bela Catedral, 

cuja arquitetura é uma mescla de estilos 

que vai do gótico ao neoclássico e a Casa 

de Colombo, um antigo palácio. Após, 

seguiremos em direção ao Vale de Agaete, 

um refúgio onde cultivam café, diversas 

espécies de frutas tropicais e parreirais que 

produzem premiados vinhos. Visitaremos uma 

de suas mais tradicionais vinícolas, e claro, 

vamos provar de seu delicioso vinho. Após, 

regresso ao hotel em Las Palmas e restante 

do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.
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 7º dia – Sáb. – LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA – Dia livre para atividades pessoais. 

Deixe-se encantar pelas belezas da cidade, 

passeie pela bonita orla marítima da praia 

de Las Canteras. Se desejar ir às compras, as 

Ilhas Canárias possuem um regime especial 

de impostos, mais baixos que o restante da 

Espanha. El Muelle é um centro comercial com 

grande variedade de lojas, restaurantes e cafés. 

E na bonita Calle Mayor de Triana, encontrará 

diversas lojas de marcas internacionais.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 8º dia – Dom. – LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA/ ILHA DE TENERIFE – Em horário 

apropriado traslado ao aeroporto para 

embarque em voo com destino a  Ilha  de 

Tenerife, a maior das ilhas ocidentais do 

arquipélago das Canárias. Chegada, recepção 

no aeroporto e traslado ao Hotel Ritz-Carlton 

ou similar, situado na costa da praia de Abama 

que reúne resorts de alto padrão, um lugar 

perfeito para desvendar as belezas naturais e 

urbanas da ilha. Aproveite o restante do dia 

para desfrutar do centro de lazer e bem estar 

que o hotel oferece e das vistas deslumbrantes 

da costa litorânea.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 9º dia – Seg. – ILHA DE TENERIFE – Esta 

terra de contrastes é uma combinação idílica 

de sol, praias, natureza e históricos núcleos 

urbanos. Vamos ao coração do Parque Nacional 

de Teíde, um patrimônio listado pela Unesco 

como bem natural da humanidade, que cerca o 

impressionante vulcão do Monte Teíde com 3.718 

metros no centro geográfico da ilha. A paisagem 

acidentada é magnífica, e se as condições 

climáticas permitirem, vamos embarcar em um 

teleférico que nos levará ao alto de onde teremos 

vistas primorosas das paisagens esculpidas em 

lava. A continuação, seguiremos para  San 

Cristóbal de La Laguna, antiga capital de Tenerife, 

declarada Patrimônio da Humanidade pela 

Unesco. Faremos um breve passeio caminhando 

por suas  graciosas ruas que abrigam alguns dos 

monumentos mais importante da ilha e após 

almoço em restaurante local, retorno ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 10º dia – Ter. – ILHA DE TENERIFE 

Dia livre para atividades ao gosto pessoal. 

Aproveite para relaxar desfrutando da 

atmosfera exótica e inspiradora. Sugerimos 

opcionalmente um passeio  ao Vale de La 

Orotava, Icod de los Vinos e Garachico, para 

admirar as belezas e curiosidades da ilha.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 11º dia – Qua. – ILHA DE TENERIFE/ 

PALMA DE MAIORCA – Chegou a hora de 

se despedir das exóticas Ilhas Canárias. Em 

horário apropriado, traslado ao aeroporto 

para embarque em voo com conexão em 

Madri ou Barcelona e destino a Palma de 

Maiorca, a atraente capital das Ilhas Baleares. 

Chegada e traslado ao Hotel Grand Meliá 

Victória ou similar. Restante do dia livre. 

Maiorca guarda tesouros arquitetônicos 

riquíssimos. Aproveite para caminhar por sua 

bonita orla marítima e apreciar a paisagem 

que combina o azul do mar com o verde das 

palmeiras.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

Palma de Maiorca



  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA 
SEM DESGASTES: 
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade. 

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Ibéria e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Madri / Lanzarote
2. Barcelona/ Madri/ São Paulo
Emissões no exterior:
1. Lanzarote/ Gran Canaria
2. Gran Canaria/ Tenerife
3. Tenerife/ Madri ou Barcelona/ Palma  
    de Maiorca
4. Palma de Maiorca/ Barcelona

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.

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 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

 12º dia – Qui. – PALMA DE MAIORCA 

Hoje vamos descobrir o centro histórico e seus 

magníficos monumentos que remontam a 

Idade Média, mas que também apresenta lindos 

edifícios modernista. Junto ao mar está a Catedral 

Le Seu, cuja construção iniciou no ano de 1229, 

a pedido do rei James I, o Conquistador. Em estilo 

gótico, com colunas altíssimas, ela nos surpreende 

por seu grandioso interior que foi realçado por 

várias intervenções, sendo a mais destacada as 

feitas por Gaudí. Ao seu lado se encontra o Palau 

de l’Almudaina, em estilo clássico, que já serviu 

de palácio para os governadores muçulmanos. 

Veremos ainda no alto da colina, a torre cilíndrica 

do Castelo de Bellver. Seguindo em nosso 

passeio, chegaremos a Praça Maior, o coração de 

Palma, sempre cheia de vida, com músicos de rua, 

restaurantes, lojinhas de artesanato e lojas que 

vendem as famosas pérolas de Maiorca. Restante 

do dia livre.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 13º dia – Sex. – PALMA DE MAIORCA 

Dia livre. Sugerimos excursão opcional a Inca, 

Soller e Valdemossa para conhecer o outro lado 

da ilha. O guia acompanhante estará orientando.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 14º dia – Sáb. – PALMA DE MAIORCA/ 

BARCELONA – Hoje é dia de retornar ao 

continente. Em horário apropriado traslado ao 

aeroporto para embarque em voo com destino 

a Barcelona. Chegada, recepção e traslado 

ao Hotel Condes de Barcelona ou similar. 

Restante do dia livre. À noite, aproveite para 

passear por esta agradável cidade, caminhando 

pela efervescente área das Ramblas e a 

elegante avenida Paseo de Gracia.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 15º dia – Dom. – BARCELONA/ GIRONA/ 

FIGUERES/ BARCELONA – Seguiremos em 

direção a Girona, encantadora cidade medieval 

da Catalunha. Fundada por romanos em 

77a.C., é repleta de magníficos monumentos, 

entre eles, sua Catedral, cuja fachada serviu 

de cenário para o seriado Game of Thrones. 

Caminhando chegaremos a Rambla Llibertat, 

um centro comercial com bares, restaurantes, 

lojinhas e um agradável calçadão. Tempo livre 

à disposição. Após, seguiremos para  Figueres, 

conhecida por ser a terra natal de Salvador Dalí 

e onde visitaremos o incomum Teatro-Museu 

que leva seu nome, construído em 1974 sobre 

o antigo teatro municipal destruído durante 

a guerra civil espanhola. Desenhado pelo 

próprio Dalí, o acervo conta um pouco de sua 
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trajetória artística. Veremos ainda a Dalí Joias, 

uma exposição de joias feitas pelo próprio 

pintor. Finalizando a visita, regresso ao hotel em 

Barcelona e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 16º dia – Seg. – BARCELONA – A capital 

da Catalunha, é uma cidade que integra em 

seu traçado urbano restos romanos, bairros 

medievais, avenidas amplas e modernas e os mais 

belos exemplos do modernismo.  Durante nosso 

tour panorâmico “Arquitetura e Mosaicos”, 

apreciaremos obras ímpares de Antoni Gaudí, 

entre elas, La Pedrera. Terminaremos nosso 

passeio em um atelier de trencadís, um tipo de 

mosaico formado por pedaços irregulares de 

cerâmica, mármore ou vidro, muito presente 

na arquitetura modernista. Antoni Gaudí foi o 

criador desta técnica, e hoje vocês poderão ser 

um pouco Gaudí.  No atelier aprenderemos a 

utilizar as ferramentas, escolher o desenho, as 

cores e criar a sua própria peça de trencadís. Ao 

final, levará para casa uma lembrança  única da 

Barcelona de Gaudí, uma história personalizada e 

uma experiência inesquecível. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 17º dia – Ter. – BARCELONA – Dia 

inteiramente livre. Passeie por esta 

alegre cidade mediterrânea e aprecie 

os monumentos da cidade velha e a 

criatividade artística do modernismo e do 

design contemporâneo.  Aproveite para 

visitar museus de seu interesse ou caminhar 

pelas Ramblas. Almoçar em um dos vários 

restaurantes da zona do porto olímpico 

também é uma boa pedida, assim como 

passear pelo Maremagnum Shopping. Para 

compras, a cidade oferece desde as elegantes 

lojas do Paseig de Gracia, as imponentes lojas 

do Portal Del Angel, ao comércio popular 

das Ramblas. E no caso de desejar fazer um 

passeio opcional, nosso guia brasileiro estará 

orientando. Aproveite seu dia! 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 18º dia – Qua. – BARCELONA – 

Chegamos ao final de nossa enriquecedora 

viagem. Em horário apropriado, traslado 

ao aeroporto para embarque em voo com 

conexão em Madri e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 19º dia – Qui. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma Próxima Viagem!
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GRANDE VIAGEM PELA BELA ITÁLIA
Da Rica Lombardia à Maravilhosa Sicília

A BELA ITÁLIA, PAÍS DE FORTE TRADIÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL que concentra maior quantidade de obras de arte do que qualquer 
outro. Berço da civilização romana, cujas influências espalharam-se por todo o mundo ocidental. Do norte ao sul, são inúmeros edifícios históricos, 
castelos, palácios, exuberantes igrejas e belos monumentos. Sem falar, na deliciosa gastronomia, acompanhada dos nobres vinhos.

2 noites em Milão, a capital da 
moda.

2 noites na romântica Veneza.

3 noites na Toscana, com: 2 
noites em Florença e 1 em Siena.

3 noites na fascinante Roma,  
a cidade eterna.

2 noites no belo balneário de 
Sorrento.

1 noite a bordo de ferry no 
trajeto de Nápoles para Palermo.

6 noites na hospitaleira Sicília,  
sendo: 2 noites em Palermo, 
capital Sicília. 2 em Siracusa, 
capital da antiga Magna Grécia e 
2 no encantador balneário de 
Taormina.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Dom. – BRASIL/ MILÃO

Assistência da nossa equipe no Aeroporto 

Internacional de São Paulo, para embarque com 

conexão em Roma ou Madri e destino a Milão.

 

 2º dia – Seg. – MILÃO – Chegada, recepção 

e traslado ao Hotel Nh Collection President  

ou similar. Aproveite o restante do dia para se 

familiarizar com esta belíssima cidade. Milão 

era uma importante cidade-estado europeia 

e foi um dos maiores focos do Renascimento. 

Hoje, Milão é a capital italiana da moda, dos 

negócios e das finanças, com diversas obras 

arquitetônicas e um incrível acervo de arte 

italiana. Nosso guia brasileiro estará a sua 

disposição para orientá-lo.

 

 3º dia – Ter. – MILÃO – Pela manhã em 

nosso city tour, visitaremos esta bela cidade 

fundada pelos romanos em 220 a.C. e capital 

da rica região da Lombardia. Veremos o 

Duomo, a maior e mais bela catedral gótica 

22 dias – 19 noites / 15 dias – 12 noites 
Saídas 2020: Maio 10; Julho 05; Agosto 30; Setembro 13 e Outubro 04 

Verona

do mundo; o Teatro Scala, templo da música 

erudita; e a Galeria Vittorio Emanuelle, uma 

sofisticada rua coberta com pisos de mármore, 

vitrais e as melhores lojas, restaurantes e café 

da cidade. Restante do dia livre. Aproveite para 

se deliciar com a fartíssima cozinha italiana e 

usufruir de seu variado comércio.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Qua. – MILÃO/ VERONA/ 

PÁDUA/ VENEZA – Pela manhã, saída em 

direção a Veneza, que no séc. XII era uma 

cidade-estado independente e a nação mais 

rica da Europa. No trajeto conheceremos 

Verona, palco da trágica história de amor 

entre Romeu e Julieta, rica em palácios e 

monumentos, onde faremos uma caminhada 

orientativa na companhia do nosso guia 

brasileiro. Em seguida, chegaremos a Pádua, 

onde conheceremos a Basílica de Santo Antônio 

de Pádua, com suas cúpulas bizantinas, 

importante santuário de peregrinação católica. 

IT
A
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Detalhes que fazem a diferença
Acompanhamento de guia brasileiro 
desde o 1º dia no embarque até o 22º 
dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e domésticos no 
exterior 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).

19 cafés da manhã tipo buffet. 

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

Atrações:
• City tour na vibrante e sofi sticada 
   Milão.
• Tour completo pela romântica 
   Veneza.
• O melhor da Toscana, conhecendo 
   Florença e Siena, além de visitas a 
   Pisa e San Gimignano.
• Destaque para Roma e o Vaticano, 
   com suas vastas histórias.
• Conheceremos ainda Verona, Pádua 
   e Assis.
• Visita ao balneário de Sorrento e a 
   Pompéia, além da Costa Amalfi tana, 
   Capri e Anacapri.
• O melhor da Sicília com: Palermo, 
   Siracusa  e  o belo  balneário de 
   Taormina.
• E ainda, visitas a Monreale, Cefalù, 
   Piazza Armerina e ao Monte Etna.
• Uma viagem completa e edifi cante.

Ingressos incluídos:
• Milão: Duomo e Teatro Alla Scala.
• Veneza: Palácio Doge e Basílica de 
   San Marco.
• Pisa: Catedral e Batistério.
• Florença: Duomo.
• Roma: Coliseu, Museu do Vaticano 
   e Capela Sistina.
• Pompeia: Sítio Arqueológico.
• Capri: Gruta Azzurra.
• Palermo: Capela Palatina.
• Cefalù: Museu Arqueológico.
• Piazza Armerina: Vila Romana Del 
   Casale.
• Siracusa: Sítio arqueológico e 
   Catedral de Siracusa.
• Taormina: Teatro Greco.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

Prosseguindo, em curto espaço de tempo, 

estaremos em Veneza. Hospedagem no Hotel 

Bauer Palazzo  ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 5º dia – Qui. – VENEZA – A sereníssima, 

única e incomparável cidade que fl utua na 

história, montada sobre as lagunas que brotam 

do Mar Adriático. Tour pela mais romântica 

cidade europeia, e de todo o mundo, incluindo 

a Piazza San Marco, “o mais elegante salão da 

Europa” nas palavras de Napoleão; a Basílica 

di San Marco, a Igreja de Ouro com sua sala de 

diferentes estilos; o Palácio dos Doges com vista 

da Ponte dos Suspiros e o grandioso cenário 

do Gran Canale com seus majestosos palácios. 

Na sua tarde livre não deixe de visitar a famosa 

ponte de Rialto e aproveite para conhecer uma 

fábrica de cristais de Murano. Um passeio de 

gôndola é a melhor dica para despertar sonhos 

românticos.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Sex. – VENEZA/ PISA/ FLORENÇA

Hoje, continuando pela agradável região de 

Vêneto, cruzaremos os Montes Apeninos e 

trafegaremos pela auto estrada do Sol até a 

região da Toscana. Lá, visitaremos Pisa, veremos 

uma das mais famosas praças da Europa, a 

Piazza Dei Miracoli, onde estão o Duomo, o 

Batistério e a Torre inclinada (o mais celebrado 

erro de engenharia da história). Em seguida, 

partiremos em direção à capital da Toscana, 

Florença, grande centro da cultura europeia. 

Hospedagem no Hotel Cerretani ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º dia – Sáb. – FLORENÇA – Um dia 

inteiro dedicado à magia de Florença, que gerou 

gênios da humanidade, como Leonardo da 

Vinci, Michelangelo, Botticelli, Giotto, Galileu, 

Maquiavel e Dante. Tour completo, incluindo 

a Piazza della Signoria; o magnífi co Duomo 

com seus mármores multicoloridos; o Palazzo 

Vecchio, com sua imponente torre e a Ponte 

Vecchio, sobre o rio Arno. Para a tarde livre, 

sugerimos visita à Galleria dell’Accademia, 

onde encontra-se o Davi, de Michelangelo, um 

passeio pelas alamedas do Jardim de Boboli 

ou uma visita ao Palazzo Pitti, residência ofi cial 
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dos Médici, família que governou Florença por 

séculos. À noite sugerimos uma caminhada pelo 

centro histórico com seus belos monumentos 

iluminados. Aproveite para jantar na Piazza Della 

Signoria ou no charmoso mercado, com o que 

há de melhor da culinária toscana.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Dom. – FLORENÇA/ SAN 

GIMIGNANO/ SIENA – Pela manhã, saída 

em direção a San Gimignano para um tour 

de orientação pela “Cidade das Torres”. 

Em seguida, prosseguiremos pela Região 

de Chianti, contemplando cenários de 

vinhedos, que produzem os primorosos vinhos 

Chianti. Logo após, alcançaremos Siena. 

Verdadeira joia renascentista, Siena é famosa 

pela sua encantadora arquitetura em tons 

ocre, percebida na Piazza Del Campo, onde 

se realiza o Palio, a tradicional corrida de 

cavalos medievais, circundada por palácios, 

prédios medievais e a Torre do Relógio. Após 

nosso tour, hospedagem no Hotel Grand 

Continental ou similar. À noite, que tal uma 

caminhada até a Piazza Del Campo para 

apreciar os seus belos monumentos iluminados.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 9º dia – Seg. – SIENA/ ASSIS/ ROMA

Hoje, pela manhã, seguindo viagem, 

chegaremos a Assis um dos mais importantes 

centros de peregrinação religiosa. Em nosso 

tour, vamos a cada instante nos deparar com 

recordações da vida e dos milagres de São 

Francisco. Visitaremos a Igreja de Santa Clara, 

Santa Maria dos Anjos e a famosa Basílica de 

São Francisco, repleta de maravilhosos tesouros 

doados para louvar o adorado santo. Logo 

após, saída em direção a Roma, a “Cidade 

Eterna”, que há 2.000 anos vem encantando a 

todos. Chegada e hospedagem no Hotel Rose 

Garden ou similar. À noite, aproveite para 

um passeio a pé no ritmo “dolce far niente” 

conhecendo as famosas Piazza di Spagna, 

Piazza Navona e Fontana di Trevi.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 10º e 11º dias – Ter. e Qua. – ROMA E 

VATICANO – Dois dias inteiros nesta cidade 

de beleza soberana espalhada por sete colinas 

e cortada pelo rio Tibre. Conheceremos os 

tesouros das várias Romas: o legendário 

Coliseu, o Arco de Constantino, as ruínas do 

Fórum Romano e das Termas de Caracalla; as 

praças e fontes, com destaque para a Fontana 

di Trevi, a mais filmada e fotografada do 

mundo; a alegre Via Vêneto e seus cafés, a 

Via Condotti com seu comércio sofisticado. 

Conheceremos também o lado cristão da 

cidade, com suas mais de 500 igrejas e o 

magnífico Vaticano. Conheceremos a Basílica 

de São Pedro, veremos a bela Pietà de 

Michelangelo e a célebre Capela Sistina, com 

os afrescos do Juízo Final. No seu tempo livre 

sugerimos um tour ao famoso Palácio Villa 

D’Este, uma obra prima da arquitetura com 

seus jardins e fontes, considerado Patrimônio 

da Humanidade. Para a noite, sugerimos um 

tour pela Roma iluminada, seguido de jantar 

numa trattoria típica.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 12º dia – Qui. – ROMA/ POMPEIA/ 

SORRENTO – Pela manhã, saída pelo autopista 

do Sol, cruzando as regiões de Lazio e da 

Campânia. Prosseguindo, visitaremos a 

legendária Pompéia, cidade romana que foi 

destruída pela erupção do Vesúvio no ano 

79 a.C. As escavações revelaram uma cidade 

petrificada no tempo com seus prédios, 

esculturas, utensílios domésticos, além dos 

corpos mumificados dos habitantes da cidade. 

Logo após, seguiremos até o encantador 

balneário de Sorrento, para hospedagem 

no Hotel Hilton ou similar. À noite, como 

sugestão, não deixe de saborear a culinária 

local acompanhada de um bem gelado Lacrima 

Christi, dos vinhedos de Vesúvio.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Sex. – SORRENTO/ CAPRI/ 

ANACAPRI/ SORRENTO – Hoje visitaremos a 

glamourosa ilha de Capri. Ao chegarmos, caso 

as condições do mar permitam, visitaremos a 

célebre “Grotta Azzurra”, iluminada por uma 

claridade resplandecente. Depois conheceremos 

Anacapri, com sua maravilhosa vista de todo o 

Golfo de Nápoles. À noite, após retornarmos 

a Sorrento, sugerimos um show típico com 

músicas do Sul da Itália.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

O MELHOR DO NORTE DA ITÁLIA E COSTA 

AMALFITANA - ITA 15

Possibilidade de regresso ao Brasil no 14º 

dia desde Nápoles, com chegada no dia 

seguinte. Neste dia os passageiros que 

retornarão ao Brasil despedir-se-ão do guia 

acompanhante na cidade de Nápoles, que 

seguirá viagem para Sicília com o restante 

do grupo. O traslado para o aeroporto terá 

assistência de guia local.

 

 14º dia – Sáb. – SORRENTO/ COSTA 

AMALFITANA/ NÁPOLES/ PALERMO

Pela manhã, saída rumo à renomada Costa 

Amalfitana, viajando através de vales e vilas com 

suas casas descendo as encostas ao encontro 

do mar. No trajeto, passaremos por Positano e 

Praiano, frequentadas por ricos e famosos, além 

de Amalfi, uma das antigas repúblicas marítimas 

italianas, com seu lindo Duomo do séc. X. 

Prosseguindo, chegaremos à agitada Nápoles, 

terra de San Gennaro, onde faremos nosso 

tour pelo seu rico centro histórico. Visitaremos 

também o seu belvedere, com linda vista do 

Golfo de Nápoles e do Vesúvio. No fim da tarde, 

traslado ao porto para embarque em ferry, com 

destino a Palermo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
Anacapri



  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade. 

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cias. Aéreas: Alitália, Ibéria e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Roma ou Madri/ Milão
2. Catânia/ Roma ou Madri/ São Paulo
ITA 15 - com retorno desde Nápoles
1. São Paulo/ Roma ou Madri/ Milão
2. Nápoles/ 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.

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.

Os participantes do tour ITA 15 terão o 
seu traslado ao aeroporto de Nápoles, 
para a viagem de regresso ao Brasil, 
logo na chegada à cidade. Não haverá, 
portanto, tempo útil para realizarem o 
city tour.

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 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

 15º dia – Dom. – PALERMO – Pela manhã, 

chegada à capital da Sicília - a maior Ilha do 

Mediterrâneo, fundada pelos fenícios no séc. 

VII a.C. posteriormente dominada por gregos, 

romanos, bizantinos, árabes e normandos e 

que guarda muitas relíquias. Após o nosso 

desembarque e café da manhã, início da nossa 

visita à cidade, com seus diferentes estilos, 

incluindo: o Duomo; o Palácio Real, sede do 

poder desde o período bizantino e a Capela 

Palatina, com seu suntuoso interior. Em seguida, 

seguiremos para a medieval Monreale, com visita 

a sua maravilhosa Catedral Normanda - famosa 

pelos seus mosaicos bizantinos e uma bela vista 

de Palermo. Regresso e hospedagem no Hotel 

Mercure Excelsior ou similar. Restante do dia 

livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 16º dia – Seg. – PALERMO/ CEFALÙ/ 

PALERMO – Pela manhã, sairemos rumo à 

Cefalù, um dos balneários mais bonitos e 

procurados 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. Caminhando chegaremos 

a Praça do Duomo, construído no século XI. 

Veremos também o “Lavatório”, um lavadouro da 

época medieval, inteiramente escavado na rocha. 

Visitaremos o Museu Mandralisca, nele estão 

expostos achados arqueológicos provenientes de 

escavações em diferentes partes da Sicília. Tempo 

livre para usufruir deste agradável ambiente 

onde encontrará muitos restaurantes e lojas de 

artesanato e souvenires. Após nossa visita a esse 

vilarejo rico em atrações e beleza, retorno ao 

hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 17º dia – Ter. – PALERMO/ PIAZZA 

ARMERINA/ SIRACUSA – Pela manhã, saída 

em direção a Siracusa, a antiga capital da 

Magna Grécia e terra natal do mais importante 

matemático da Antiguidade: Arquimedes. 

No percurso, cruzaremos lindas paisagens 

emolduradas por montanhas, vales e pitorescos 

vilarejos até chegarmos à Piazza Armerina para 

conhecermos sua belíssima e suntuosa Vila 

Romana Del Casale, construída no séc. III, famosa 

pelos mais lindos mosaicos retratando o cotidiano 

da vida e das guerras da Antiguidade Romana. 

Prosseguindo viagem, chegada a Siracusa e 

hospedagem no Hotel Ortea Palace ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 18º dia – Qua. – SIRACUSA – Pela 

manhã, visita a esta agradável cidade, situada 

na costa do Mar Jônico, que foi a mais 

importante e poderosa da Grécia entre os 

sécs. V a III a.C. No nosso tour incluindo a 

Ilha de Ortigia, conheceremos: o Duomo com 

sua fachada barroca escondendo o Templo 

de Atena, séc. V a.C.; o Templo de Apolo, 

que tinha colunas monolíticas; 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, além da pedreira Del Paradiso, 

com a inusitada Orelha de Dionísio, onde 

um pequeno sussurro soa como um trovão. 

Restante do dia livre. Aproveite para explorar 

melhor a cidade e vivenciar o temperamento 

alegre do siciliano.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 19º dia – Qui. – SIRACUSA/ MONTE 

ETNA/ TAORMINA – Hoje, seguiremos viagem 

para apreciar o Monte Etna, o mais alto e ativo 

vulcão da Europa, considerado pelos romanos 

como a casa de Vulcano, o Deus do fogo. Tempo 

livre para fotos. Logo após, prosseguiremos rumo 

a Taormina, a cidade do “bem viver”, a mais 

linda cidade siciliana. Hospedagem no Hotel NH 

Collection ou similar. Restante do dia livre. No 

final da tarde, aproveite para uma caminhada na 

área de pedestre e arredores, e usufrua de seus 

cenários emoldurados pelo mar Jônico.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 20º dia – Sex. – TAORMINA – Pela 

manhã, visitaremos este exclusivo balneário do 

Mediterrâneo e conheceremos o espetacular 

teatro greco-romano do séc. III a.C., utilizado 

pelos romanos para lutas de gladiadores, local 

de uma das mais deslumbrantes vistas do Monte 

Etna, das falésias e do Mar Jônico. Veremos ainda 

o Palazzo Corvaia; a Piazza Vittorio Emmanuele, 

local do Fórum Romano e o Duomo que faz 

lembrar uma fortaleza. Restante do dia livre. Não 

deixe de passear no funicular que liga Taormina à 

praia de Mazzaro. À noite, como sugestão, uma 

ótima pedida para o jantar é o típico e delicioso 

risoto alla pescatora.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 21º dia – Sáb. – TAORMINA/ CATÂNIA/ 

BRASIL – Manhã livre. No início da tarde, traslado 

ao aeroporto de Catânia para embarque com 

conexão em Roma ou Madri e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 22º dia – Dom. – BRASIL – Chegada ao 

aeroporto internacional de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!
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O MELHOR DA FRANÇA
Do Mediterrâneo ao Atlântico e a Elegante Paris

UMA VIAGEM INESQUECÍVEL PERCORRENDO AS MAIS BELAS PAISAGENS DA FRANÇA. De sonhos e descobertas, repleta de 
locais e monumentos, considerados Patrimônios da Humanidade. Com cidades mágicas e castelos que parecem cenários de filmes, além 
de uma variada e rica culinária que harmoniza com seus elegantes vinhos.

3 noites em Nice, o badalado 
balneário na Côte D’Azur.

1 noite em Avignon, o 
“Vaticano“ francês.

1 noite em Carcassone, uma das 
mais belas cidades medievais da 
França. 

2 noites na medieval Sarlat.

2 noites na encantadora 
Bordeaux, na região dos famosos 
vinhos.

1 noite em La Rochelle, na bela 
Baía de Biscay.

2 noites em Saint Malo, na 
região da Bretanha.

1 noite na elegante Deauville, 
símbolo da art de vivre francesa.

3 noites em Paris, a sedutora 
“Cidade Luz”.

Síntese do Roteiro:

19 dias –16 noites 
Saídas 2020: Maio 24 e Setembro 20

Nice

FR
A

N

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

de nossa equipe no Aeroporto Internacional de 

São Paulo para embarque em voo com conexão 

em Paris ou Zurique e destino a Nice.

 

 2º dia – Seg. – NICE – Chegada a Nice, 

capital da Côte d’Azur, região mediterrânea de 

rara beleza. Recepção e traslado para o Hotel 

Westminster ou similar. Restante do dia livre.

 

 3º dia – Ter.  – NICE/ PRINCIPADO DE 

MÔNACO/ NICE – Nosso dia se inicia com uma 

visita ao sofisticado Principado de Mônaco. 

Esse pequeno território de apenas 2Km², exala 

classe, estilo e prosperidade. Erguido sobre 

um penhasco, às margens do Mediterrâneo, 

é o preferido dos ricos e famosos. Veremos 

seu belo palácio real, a charmosa Promenade 

e o famoso cassino. Tempo livre. Retorno 

à Nice. Fundada pelos gregos e colonizada 

por romanos, é a favorita dos aristocratas 

desde o século XIX. Seu brilhante passado 

contribuiu para que se tornasse a capital 

da Côte d’Azur. Ao chegar faremos um 

breve city tour admirando:  A Promenade de 

Anglais, que se estende por 5 km ao longo 

do belo litoral; a Cidade Velha, com suas 

edificações altas e estreitas com galerias de 

arte, boutiques e restaurantes. Restante do 

dia livre. É uma delícia passear pela cidade, 

sugerimos caminhar pela colorida e animada 

praça Massena, repleta de elegantes cafés 

e restaurantes, explore seus arredores onde 

estão ótimas lojas e boutiques de grife.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Qua. – NICE/ ST. PAUL-DE-

VENCE/ CANNES/ CAP D’ANTIBES – Em 

horário apropriado, saída para conhecer 

alguns dos mais belos balneários da Riviera 

Francesa. Visitaremos St. Paul-de-Vence, 

encantadora aldeia medieval situada numa 

colina com muralhas do século 16, ruas 

sinuosas e pontilhada de casinhas floridas 
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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 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).

16 cafés da manhã tipo buffet.

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

Atrações:
• A Riviera Francesa, região 
   Mediterrânea de rara beleza, a 
   favorita dos aristocratas desde o 
   século XIX, com seus charmosos 
   balneários.
• Avignon na encantadora região 
   da Provence e a histórica região de 
   Languedoc-Roussillon, com a bela 
   cidade amuralhada de Carcassone. 
• Vivenciando Rocamadour e Sarlat, 
   magnífi cos exemplos de arquitetura 
   medieval.
• A encantadora Le Roque Gageac, 
   uma das mais belas aldeias 
   francesas.
• A região vinícola de Bordeaux, com 
   degustação em Saint Emilion e city 
   tour pela célebre cidade.
• A animada e acolhedora La Rochelle, 
   na costa do Atlântico, e a “Cidade-
   Corsário” de Saint Malo, na histórica 
   região da Bretanha.
• A magnífi ca abadia-fortaleza de 
   Mont-Saint-Michel, imponente sobre 
   o rochedo.
• A bucólica região da Normandia, 
   com Lisieux e Rouen, terra de Santa 
   Terezinha e Santa Joana D’Arc.
• Honfl eur, com seu charmoso 
   porto no estuário do rio Sena e a 
   aristocrática Deauville, berço da 
   moda de Coco Chanel..
• Finalizando na mágica Paris.

Ingressos incluídos:
• Avignon: Palais des Papes.
• Carcassone: Castelo Comtal.
• Sarlat: Lascaux II.
• Saint Malo: Abadia de Saint Michel.
• Bordeaux: Degustação e trenzinho 
   em Saint Emilion.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

com telhado vermelho. Seguiremos pela 

estrada costeira e veremos antigas aldeias de 

pescadores que se tornaram os locais mais 

luxuosos da Riviera. Iremos até Cannes, a 

capital dos festivais de cinema. Veremos suas 

praias de areias fi nas e o calçadão a beira mar 

ladeado por palácios e palmeiras. No retorno 

a Nice, passaremos ainda por Cap d’Antibes, 

com suntuosas vilas e exuberantes jardins.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 5º dia – Qui. – NICE/ AVIGNON – Pela 

manhã, saída em direção a Avignon, uma das 

mais fascinantes cidades do sul da França. 

Devido a confl itos de facções da Igreja em 

Roma, a corte papal foi transferida para cá 

no ano de 1309 e permaneceu até 1377, 

neste período o singelo prédio episcopal foi 

transformado em um magnífi co palácio. À 

chegada, visitaremos o Palais des Papes, sua 

atração dominante e maior palácio gótico 

Europeu. Uma combinação de palácio, igreja 

e fortaleza. Dez torres, algumas com mais 

de 50m de altura, protegem suas quatro 

alas. Após a visita, iremos para hospedagem 

no Hotel Cloitre Saint Louis ou similar. 

Restante do dia livre. Esta cidade provençal 

é animada e repleta de arte. Aproveite 

para passear sem pressa, descobrindo suas 

ruelas respirando sua atmosfera medieval, 

repletas de belos edifícios, capelas e igrejas. 

Experimente sua deliciosa culinária e os seus 

vinhos. Nosso guia acompanhante o estará 

orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Sex. – AVIGNON/ CARCASSONE

Uma região cuja paisagem e luz inspiraram 

artistas e escritores. Seguiremos em direção 

a bela cidadela de Carcassone, que devido 

a sua posição estratégica, foi testemunha 

de grandes batalhas durante a Idade Média. 

Completamente restaurada, hoje a cidade é 

um cenário de conto de fadas, às margens do 

rio Aude.  À chegada, visitaremos o magnífi co 

Castelo de Comtal, construído no século XIII, 

é um forte dentro de um forte, veremos seus 

fossos, pontes levadiças, sua muralha com 

galerias de defesa em madeira. Em seguida, 

iremos para Hotel Mercure Porte de La Cité 
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Deauville

ou similar. Restante do dia livre. Vivenciar 

Carcassone é voltar no tempo, o que deve ser 

feito a pé, para apreciar todo o seu tesouro 

arquitetônico. A cidadela iluminada, à noite, é 

simplesmente magnífica.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º dia – Sáb. – CARCASSONE/ 

ROCAMADOUR/ SARLAT – Hoje, iremos ao 

encontro de alguns dos melhores exemplos 

de arquitetura medieval da França. Em nosso 

percurso visitaremos Rocamadour, um centro 

de peregrinação do século XI ao XVII. Situada 

sobre um pico rochoso, tem vistas incríveis 

de todo o vale. Apreciaremos suas casas 

medievais, torres e muralhas que parecem 

brotar dos rochedos, que juntamente às suas 

igrejas e castelo, formam um maravilhoso 

conjunto arquitetônico. Após nossa visita, 

continuação para Sarlat, que possui uma 

monumental concentração de fachadas 

medievais, renascentistas do século XVII. 

Chegada e hospedagem no Hotel Des Selves 

ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Dom. – SARLAT/ DOMME/ 

SARLAT – IIniciaremos nossa visita conhecendo 

as cavernas Lascaux II, famosa pelas 

reproduções de pinturas rupestres de suas 

cavernas originais. Após, prosseguiremos para 

Domme, uma belíssima vila medieval, fundada 

em 1283, no topo de uma colina com vista 

de 180 ° sobre o rio Dordogne e arredores. 

Regresso a Sarlat, onde faremos um tour 

panorâmico apreciando seus prédios e casas 

urbanas de pedra ocre, ricas em detalhes 

ornamentais, que formam o belo centro 

histórico, cujas edificações tombadas desde 

1962, formam um verdadeiro museu ao ar 

livre, com destaque para a imponente Catedral 

Saint-Sacerdos e a Praça de la Liberté. Restante 

do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO

 

 9º dia – Seg. – SARLAT/ LA ROQUE 

GAGEAC/ BORDEAUX – Cruzaremos variadas 

paisagens de férteis vales, ao lado de um rio 

prateado que dá voltas entre as rochas calcárias, 

campos e florestas. Chegaremos a La Roque 

Gageac, uma das mais belas aldeias francesas. 

A impressão é que nada mudou por aqui nos 

últimos 300 anos. Com suas casas de pedras, 

grudadas na colina, às margens do rio Dordogne, 

formam um cenário bucólico e arrebatador. Após 

nossa visita, prosseguiremos para Bordeaux. 

Chegada e hospedagem no Hotel De Séze 

ou similar. À noite, aproveite para conhecer 

a agradável região portuária do rio Garonne, 

com seu belo calçadão e repleto de bares e 

restaurantes charmosos.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.  

 

 10º dia – Ter. – BORDEAUX/ SAINT 

EMILION/ BORDEAUX – Estamos em 

Bordeaux, a mais celebrada e conhecida região 

vinícola do mundo.  Não há melhor lugar para 

conhecer as tradições e métodos de produção 

do vinho do que Saint Emilion. A aldeia, situada 

no meio de infindáveis vinhedos, tem suas 

origens no século VIII. No local, foi erguido um 

mosteiro que na Idade Média, deu origem a 

esta pequena aldeia. Faremos um agradável 

passeio em um trenzinho conhecendo as suas 

vinhas, e depois teremos uma degustação. 

Retorno a Bordeaux, cidade que respira a 

cultura do vinho, possui elegante arquitetura 

e uma rica vida cultural. Durante nosso tour, 

veremos: a Pont de Pierre; o Grosse Cloche, 

torre medieval do relógio; Hôtel de Ville, a 

charmosa prefeitura; Catedral de St. André, 

uma gigantesca igreja do séc. XI; Palais de 

Justice, de majestosa arquitetura; Quinconces 

Esplanade, com sua bela fonte; Grand Théâtre, 

com sua magnífica escadaria; a Place de La 

Bourse, uma elegante praça ladeada por duas 

imponentes edificações e a Place Du Parlement, 

local repleto de restaurantes e cafés. Restante 

do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Qua. – BORDEAUX/ LA 

ROCHELLE – Hoje deixaremos esta bela região 

dos vinhos e seguiremos para La Rochelle, 

cidade dinâmica, acolhedora e animada 

localizada na Baía de Biscay, costa do Atlântico, 

onde a cultura e a história estão sempre 

presentes. Com mais de mil anos de história, 

a cidade é cercada por edifícios históricos dos 

séculos XV a XVIII. Em nosso city tour veremos:  

seu porto histórico, caracterizado pelas Três 

Torres que marcam sua entrada; seu belo centro 

histórico, emoldurados por ruas de pedras; a 

Porta do Grande Relógio; o charme da rue du 

Palais e da rue Chaudriers, com seu comércio 

sob arcadas; o farol de 70m de altura, um dos 

primeiros da França e que serviu também de 

prisão. Hospedagem no Hotel Mercure La 

Rochelle ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 12º dia – Qui. – LA ROCHELLE/ NANTES/ 

SAINT MALO – Uma costa longa e recortada por 

praias magníficas, onde se encontram balneários 

e importantes portos de pesca. Seguiremos em 

direção a Nantes, sexta maior cidade do país, que 

já foi capital da região da Bretanha. Veremos seus 

edifícios próximo ao porto, canais e praças art-

nouveau. Seu centro histórico medieval, a praça 

de St. Croix, o castelo de estilo renascentista e 

a impressionante catedral de St-Pierre. Tempo 

livre para desfrutar desta cidade onde a arte 

está em toda parte. A continuação, seguiremos 

cruzando a região da Bretanha, marcada pelas 

lendas da época do rei Artur. Chegada a Saint 

Malo, cercada por belas muralhas que evoca suas 

façanhas marítimas. Hospedagem no Hotel Le 

Nouveau Monde ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Sex. – SAINT-MALO/ MONT-

SAINT-MICHEL – Uma das mais impressionantes 

visões é vislumbrar o Mont-St-Michel envolto 



  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade. 

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cias. Aéreas: Air France; Swiss Air e 
outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ cxn Zurique ou Paris
2. Zurique ou Paris/ Nice
3. Paris/ cxn 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.

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 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

em brumas e, imponente sobre o rochedo, a 

sua magnífica abadia-fortaleza. Visitaremos 

esta que era um humilde oratório no século VIII, 

vivendo seu ápice nos séculos XII, quando aqui 

chegavam milhares de peregrinos e hoje é um 

dos monumentos nacionais mais visitados. Após 

a visita, tempo livre para desfrutar da Grande 

Rue, e seu típico comércio. Retornaremos para 

St. Malo, e faremos um passeio caminhando pela 

Ville Intra-muros, assim chamado por ser o núcleo 

inicial no século VI desta que viria a ser durante 

os séculos XV ao XVIII a “cidade dos corsários”, 

pois daqui saíram muitos navios, inclusive piratas, 

em busca de tesouros e riquezas do mundo novo. 

Em seu tempo livre, aproveite de suas charmosas 

lojinhas e em um de seus muitos restaurantes, 

experimentar uma de suas delícias gastronômicas.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Sáb. – SAINT MALO/ LISIEUX/ 

HONFLEUR/ DEAUVILLE – Cruzaremos 

a Normandia, região de paisagem rural, 

pomares de maçã e bosques às margens do 

famoso rio Sena. Em nosso percurso, está 

Lisieux, segundo lugar de peregrinação da 

França. Conheceremos a bela Basílica de 

Santa Terezinha, construída em 1929. Após 

visita, saída em direção Honfleur situada no 

estuário do rio Sena, que desde o ano de 

1027 atrai muitos visitantes pela sua história 

e seu charmoso porto antigo. Tempo livre e 

a continuação, saída em direção a Deauville. 

Chegada e breve panorâmica por esta cidade 

que é símbolo da aristocracia e da art de 

vivre francesa. Este elegante balneário ficou 

conhecido como o berço da moda de Coco 

Chanel, aqui ela abriu sua primeira loja. Suas 

ruas são chiques, repletas de lojas sofisticadas 

e excelentes restaurantes. Entre o mar e a 

montanha, sua arquitetura está preservada 

em charmosas casas, que misturam os estilos 

normandos, gótico e art déco. Ao final, 

traslado ao Hotel Royal Barrière ou similar. 

Restante do dia livre. Aproveite para caminhar 

ao longo da passarela de madeira “Les 

Planches”, um dos programas preferidos de 

seus visitantes.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Dom. – DEAUVILLE/ ROUEN/ 

PARIS – Saída em direção a Rouen, onde 

veremos seu rico centro histórico e a catedral 

gótica Notre-Dame, retratada nos quadros 

de Monet. Rouen também é famosa pela 

Guerra dos Cem Anos, foi na praça du Vieux-

Marché que Joana D’Arc sofreu martírio e 

foi queimada viva em 1431. Tempo livre, e 

após, partida em direção a Paris. Chegada e 

hospedagem no Hotel Warwick ou similar. 

Restante do dia livre. À noite, sugerimos 

um passeio em Bateaux pelo rio Sena, para 

apreciar às suas margens, os belos palácios e 

monumentos iluminados.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.  

 

 16º dia – Seg. – PARIS – Começaremos 

o nosso dia visitando a bela Paris. Cortada 

pelo rio Sena, a cidade vai se revelando 

entre suas margens distintas. Passaremos 

pela Torre Eiffel, Catedral de Notre-Dame, 

Ponte Neuf, Hotel de Ville (prefeitura), Arco 

do Triunfo, Champs Elysées e os esplêndidos 

Jardim de Luxemburgo. Veremos os bairros 

com intensa vida noturna e cultural de 

Saint German des Pres e Montparnasse. Em 

seguida, partiremos em direção ao Outlet 

La Vallée Village que reúne mais de uma 

centena de marcas prestigiadas da moda e 

da decoração, que oferecem as suas coleções 

do ano anterior a preços reduzidos. Tempo 

livre para experimentar um dos muitos 

pratos saborosos da esplêndida gastronomia 

francesa em um de seus restaurantes e 

explorar as 120 boutiques de luxo que 

compõem este shopping ao ar livre. Ao final, 

retorno a Paris.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Ter. – PARIS – Mesmo que já 

tenha visitado Paris muitas vezes, a cada 

visita temos um lugar novo para conhecer, 

essa é a magia de Paris. Hoje, é seu dia livre. 

Vivencie a capital do charme, da elegância, 

dos sabores, da cultura, da liberdade e de 

todos os encantos. Caso desejar, sugerimos 

opcionalmente um tour ao Palácio de 

Versailles, que foi a suntuosa residência 

dos últimos monarcas franceses. À noite, 

sugerimos um tour por Montmartre, o 

consagrado bairro dos artistas e pintores e 

assistir um espetáculo no famoso Moulin 

Rouge.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 18º dia – Qua. – PARIS/ BRASIL – Manhã 

livre e hospedagem até as 12hrs. Aproveite 

para fazer suas últimas compras, revisitar 

algum lugar em especial, caminhar por seus 

belos jardins, tomar um café e observar 

o cotidiano da cidade, pois no final da 

tarde teremos traslado ao aeroporto para 

embarque em voo de regresso ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 19º dia – Qui. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!
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A ENVOLVENTE FRANÇA
Com os mais belos Castelos do Vale do Loire

EXPERIÊNCIAS SINGULARES, CIDADES MEDIEVAIS E ENCANTADORAS, CASTELOS DE CONTOS DE FADAS, especial 
gastronomia e passeios inesquecíveis, são apenas alguns dos itens que compõem esta emocionante viagem pela França.

3 noites na jovial e animada 
Montpellier.

2 noites em Toulouse, a 
belíssima “Cidade Rosa”.

2 noites em Limoges, sinônimo 
da legendária porcelana.

1 noite em Poitiers, cidade de 
arte e história.

2 noites na região do Vale do 
Loire, para admirar os mais belos 
castelos.

Finalizando com 2 noites na 
sempre iluminada Paris.

Síntese do Roteiro:

15 dias –12 noites 
Saídas 2020: Maio 18 e Setembro 14

Montpellier

LI
M

O
G

ES
 1

5

 1º dia – Seg. – BRASIL/ MONTPELLIER

Assistência de nossa equipe no Aeroporto 

Internacional de São Paulo para embarque 

em voo com conexão em Paris e destino a 

Montpellier.

 

 2º dia – Ter. – MONTPELLIER – Chegada 

a Montpellier, recepção e traslado ao Hotel 

Pullman Centre ou similar. Restante do dia 

livre. Com muitos estudantes, Montpellier é 

uma das mais animadas e avançadas cidades 

no Sul da França.

 

 3º dia – Qua. – MONTPELLIER

Com praças, parques e fontes, a cidade 

esbanja charme e simpatia. Caminharemos  

pelo centro histórico, onde as marcas de um 

passado medieval estão sintonizadas com 

novos e admiráveis projetos arquitetônicos. 

Veremos a movimentada Place de la 

Comédie, com seu teatro da ópera do século 

19, de frente à Fontes des Trois Graces e 

cercada por animados cafés. Uma esplanada 

de plátanos e fontes nos conduz ao Corum, 

centro de teatro e convenções e a bela 

Catedral de Saint Pierre, construída no 

século XII. Veremos ainda a parte moderna, 

construída por renomados arquitetos 

contemporâneos. Restante do dia livre. 

Aproveite para passear pela Promenade du 

Peyrou, ou siga para o entorno da Place 

de la Comédie, um lugar ótimo para fazer 

compras. Montpellier oferece interessantes 

museus, entre eles, o Museu Fabré, um dos 

mais importantes museus de arte da França.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Qui. – MONTPELLIER

A culinária francesa é famosa no mundo 

e possui grande variedade de pratos, e a 

gastronomia de Montpellier não poderia 

ser diferente.  Faremos hoje uma pequena 

imersão neste mundo ao participar de uma 

experiência gastronômica que envolve visita 
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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 incluídos.

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

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

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

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

Atrações:
• Montpellier, uma das mais animadas e 
   avançadas cidades no Sul da França.
• A bela cidade medieval de Carcassone 
   e incrível Toulouse, “A Cidade Rosa”.
• Vivenciando Rocamadour, a singular 
   Limoges, com visita a uma das mais 
   antigas fábrica de porcelanas e a 
   histórica e encantadora Poitiers.
• Toda a beleza cênica do Vale do Loire, 
   com visitas aos Châteaux de 
   Chambord  e Chenonceau,  que 
   permanecem como símbolos do 
   poder real.
• Vamos ao Château de Nitray para 
   descobrir os segredos dos vinhos no 
   coração do Vale do Loire e provar de 
   suas delícias gastronômicas.
• Finalizando com a sempre cativante 
   Paris e  passeio de barco pelo rio 
   Sena, enquanto admiramos os lindos 
   monumentos ao redor.

Ingressos incluídos:
• Carcassone: Château de Comtal.
• Toulouse: Catedral São Jacob
• Limoges: Fábrica de porcelana.
• Vale do Loire: Château Chambord e 
   Chenonceau; Degustação.
• Paris: Passeio de barco pelo rio Sena.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

12 cafés da manhã

a uma tradicional vinícola para saber sobre a 

produção, vinifi cação e degustação de vinhos 

na região do Languedoc. Vamos ainda a uma 

fazenda familiar produtora de azeite e queijos 

de cabra. Uma experiência singular. Após, 

retorno ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 5º dia – Sex. – MONTPELLIER/ 

CARCASSONE/ TOULOUSE – Pela manhã, 

saída  em direção a Carcassone, chegada 

e visita a esta bela cidade medieval, um 

cenário de conto de fadas. Localizada na 

margem direita do rio Aude, a vila medieval 

ainda habitada, possui 3 km de muralhas. 

Caminharemos por suas estreitas ruas que 

abrigam o antigo casario, cuja decoração 

revive a época dourada da cidade entre 

os séculos XI e XIII. Veremos suas praças e 

alguns poços de pedra, que abasteciam a 

cidade. Entre os edifícios, destacam-se a 

Basílica de Saint-Nazaire e o Château de 

Comtal com suas incríveis torres, fossos 

e pontes. Após tempo livre, continuação 

da viagem para Toulouse. Chegada e 

acomodação no Hotel Crowne Plaza ou 

similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ  INCLUÍDO.

 

 6º dia – Sáb. – TOULOUSE – Toulouse, é 

a  quarta maior cidade da França.  Durante o 

city tour apreciaremos a Cidade Velha, cujas 

construções de tijolos rosados lhe conferem 

o apelido de “A Cidade Rosa”. O encantador 

bairro antigo é um labirinto de ruas estreitas, 

onde estão museus,  igrejas históricas e o 

grandioso Hôtel de Ville do século 18.  A 

praça de St. Sernin, é um anel de boulevares 

dos séculos 18 e 19 e nela está a magnífi ca 

Basílica de Saint-Serin,  construída em estilo 

românico, uma joia do Patrimônio Mundial 

da Unesco. Veremos ainda a Igreja dos 

Jacobinos, um exemplo do estilo gótico 

toulousiano, feita inteiramente de tijolos  e 

que guarda algumas relíquias de São Tomás 

de Aquino. Finalizaremos com um agradável 

passeio em barco pelo rio Garonne, que 

nasce nos Pirineus. Após, regresso ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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Limoges

 7º dia – Dom. – TOULOUSE/ 

ROCAMADOUR/ LIMOGES – Hoje, iremos 

ao encontro de alguns dos melhores 

exemplos de arquitetura medieval da França. 

Em nosso percurso visitaremos Rocamadour, 

um centro de peregrinação do século XI ao 

XVII. Situada sobre um pico rochoso, tem 

vistas incríveis de todo o vale. Apreciaremos 

suas casas medievais, torres e muralhas 

que parecem brotar dos rochedos, que 

juntamente às suas igrejas e castelo, formam 

um maravilhoso conjunto arquitetônico. 

Após nossa visita, continuação para Limoges, 

a capital da porcelana na França. Chegada 

e acomodação no Hotel Mercure Royal 

Limousin ou similar.   

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Seg. – LIMOGES – Em horário 

apropriado, saída para conhecer a singular 

Limoges. Apreciaremos a catedral, construída 

entre os séculos 14 e 16 em estilo gótico e os 

belos Jardins de l’Évêché; a estação de trem, que 

está entre as mais bonitas do mundo e o mercado 

Les Halles, de 1885, com sua lindíssima fachada. 

Limoges se tornou sinônimo de porcelana e 

famosa por seus trabalhos esmaltados na Idade 

Média e Renascença. A legendária porcelana é 

exibida no Museu Nacional, que iremos visitar. 

São mais de 10 mil peças, incluindo as de origem 

gregas e chinesas que traçam a história da 

cerâmica. Visitaremos também uma das mais 

antigas fábricas de porcelanas, onde saberemos 

mais a respeito da produção e vamos admirar o 

estilo e design únicos desta preciosa porcelana. 

Ao final, regresso ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

  9º dia – Ter. – LIMOGES/ POITIERS

Em horário apropriado, partida em direção 

a Poitiers, histórica cidade fundada pelos 

Pictones, uma tribo gaulesa. À chegada tempo 

livre à disposição,  e após,  city tour por seus 

principais monumentos, entre eles: a Notre 

Dame La Grande, famosa pela imagem de Nossa 

Senhora, do século XII; a catedral de St-Pierre, 

um imponente edifício gótico dos séculos XII-XIII; 

o Batistério de São João, uma das mais antigas 

construções da França e o Palácio da Justiça, 

com fachada renascentista e que abriga em seu 

interior o grande hall dos reis angevinos Henrique 

II e Ricardo, Coração de Leão. Neste local teria 

sido realizado o exame de Joana D’Arc por um 

conselho de teólogos em 1492. Ao fim do tour, 

traslado ao Chateau Du Clos de la Ribaudiere 

ou similar para hospedagem.  

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR  INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Qua. – POITIERS/ TOURS/ 

AMBOISE – Em horário apropriado, partida 

em direção ao Vale do Loire, famoso por seus 

suntuosos “Châteaux”, verdadeiras joias da 

arquitetura monárquica que presenciaram 

grandes fatos históricos e abundante paisagem 

natural. Chegaremos a Tours, uma das mais 

atraentes cidades do Vale do Loire, devido à sua 

prosperidade econômica, à restauração de seus 

monumentos e uma população universitária 

animada. Veremos a Place Plumereau, no 

centro medieval, com seus cafés, boutiques 

e galerias. Tempo livre à disposição e após, 

seguiremos para o Château de Nitray para 

descobrir os segredos dos vinhos no coração do 

Vale do Loire onde saberemos mais do processo 

de vinificação dos vinhos com degustação ao 

final. Em seguida, traslado ao Hotel Le Clos 

D’Amboise ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.



  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia Aérea: Air France e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ (cnx)Paris/ Montpellier
2. Paris/ São Paulo
 
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.
Levando em conta que as regras 
mudam, às vezes, sem aviso prévio, 
recomendamos a todos manter sempre 
seu certificado em dia e levá-lo junto 
com o passaporte. Consulte seu 
despachante.
 
Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a relação de hotéis previstos 
nas páginas 112 a 119.
 
PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

 11º dia – Qui. – AMBOISE – O Vale do 

Loire é extraordinário com seus magníficos 

Châteaux e reservamos para o dia de hoje, 

visita a dois dos mais belos da região. Pela 

manhã, partida em direção ao Château 

Chambord,  uma obra extravagante iniciada 

pelo rei Francisco I em 1519. Sua peculiar 

arquitetura combina as formas medievais 

francesas com as estruturas clássicas 

italianas. Exemplo perfeito da transição 

da Idade Média para a Renascença que 

impressiona por sua grandiosidade. Após 

almoço em restaurante local, visitaremos o 

Château Chenonceau, um romântico palácio 

erigido por várias mulheres da aristocracia 

francesa. Veremos todo o seu esplendor 

refletido nas águas do rio Cher que passa 

sob suas arcadas. Após, retorno ao hotel e 

restante do dia livre. 

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 12º dia – Sex. – AMBOISE/ PARIS

Partiremos hoje pela manhã em direção 

a Paris, a sempre eterna “Cidade Luz”. 

Chegada e acomodação no Hotel Warwick 

ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO

 

 13º dia – Sáb. – PARIS – Em nosso city 

tour veremos a Paris que mais atrai e aquela 

que ainda não teve a oportunidade de 

conhecer.  Iniciaremos nossa visita pela colina 

de Montmartre, que desde o final do século 

19, já era o polo dos artistas e escritores 

que frequentavam os seus famosos cabarés. 

Veremos a Basílica dedicada ao Sagrado 

Coração, construída em 1875. Chegaremos a 

Praça du Tertre, a 130 m de altura, é o ponto 

mais alto da cidade e traduz o clima boêmio 

que tão bem a caracteriza. Está rodeada de 

pintores, que trabalham ao ar livre, fazendo 

retratos de pessoas ou pintando paisagens. 

As bucólicas ruazinhas do bairro ganham 

outra atmosfera, com ruas calmas, muito 

verde e bonitas casas. Em seguida, faremos 

um passeio de barco pelo rio Sena, enquanto 

almoçamos admirando a beleza dos 

monumentos construídos às suas margens. 

Ao final, regresso ao hotel e restante do dia 

livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 14º dia – Dom. – PARIS – Dia para 

atividades a gosto pessoal. Paris é uma festa, 

atrações não faltam, são galerias, museus, 

praças, parques. Em horário apropriado, 

traslado ao aeroporto para embarque em voo 

de regresso ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Seg. – BRASIL – Chegada 

pela manhã ao Aeroporto Internacional de 

Guarulhos.

Até uma próxima viagem!

37
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A ESSÊNCIA DA BORGONHA, ALSÁCIA E CHAMPANHE
Com Lyon e Paris

DA BORGONHA, ALSÁCIA E CHAMPANHE PERCORRENDO OS CAMINHOS DAS MAIS BELAS REGIÕES DA FRANÇA, suaves 
colinas cobertas por vinhedos e charmosas vilas, conhecidas pela fantástica produção de renomados vinhos e deliciosa gastronomia. 
Vivenciando cidades medievais, impregnadas de história e esplendor arquitetônico.  

3 noites em Lyon, capital da 
gastronomia francesa.

3 noites em Dijon, capital da 
Borgonha, no coração da França.

3 noites em Estrasburgo, um 
conto de fadas medieval na Alsácia.

1 noite em Reims, na charmosa 
região do Champanhe.

3 noites na sempre iluminada 
Paris.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Sáb. – BRASIL/ LYON

Assistência da nossa equipe no Aeroporto 

Internacional de São Paulo para embarque em 

voo com conexão em Frankfurt e destino a Lyon.

 

 2º dia – Dom. – LYON – Chegada a 

Lyon, famosa por suas edificações históricas 

e tradição gastronômica. Com raízes que 

remonta há mais de dois mil anos, é uma 

cidade de dualidades fascinantes. Acomodação 

no Hotel Sofitel Bellecour ou similar. Restante 

do dia livre.

 

 3º dia – Seg. – LYON –  Desde a época 

dos romanos, a cidade se destaca como 

importante centro militar e comercial. Não 

por acaso, é a capital mundial do tecido, onde 

antigos ateliês convivem com algumas das 

grifes mais badaladas. Iniciaremos nossa visita 

pelo revitalizado bairro “Confluence”, o mais 

moderno da cidade, onde os rios Rhône e 

Saône se encontram. A continuação, faremos 

16 dias – 13 noites 
Saídas 2020: Maio 23; Junho 27 e Setembro 05

Lyon

um tour panorâmico, com destaque para a 

Basílica Notre-Dame de Fourvière, construída 

no estilo bizantino. Na margem oeste do 

rio Saône, está a Vieux Lyon - um agradável 

emaranhado de ruas, que abrigam os traboules 

(passagens cobertas), palácios renascentistas, 

edifícios medievais e lojas sofisticadas. A cidade 

é repleta de restaurantes, dos mais refinados 

aos mais populares, conferindo a cidade o título 

de principal centro gastronômico francês. Ao 

final, regresso ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Ter. – LYON/ VIENNE/ LYON

Nenhuma outra cidade no vale do Ródano 

oferece tanta concentração da história da 

arquitetura como Vienne. Com uma localização 

privilegiada, foi o local escolhido pelos 

romanos deixando um legado com mais de 

40 monumentos e sítios arqueológicos. Os 

primeiros registros da cultura do vinho na 

região remontam ao ano 827d.C., saberemos 
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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 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 + 6 
refeições ao longo do roteiro. 

Acompanhamento de guia local 
especialista em idioma português ou 
espanhol.

Atrações:
• A surpreendente Lyon, admirando 
   seus palácios renascentistas, 
   edifícios medievais e lojas 
   sofi sticadas, considerada o principal 
   centro gastronômico francês.
• A bela Vienne e seus fantásticos 
   monumentos romanos.
• Dijon, a capital da Borgonha, 
   conhecida por seu esplendor 
   arquitetônico.
• Vivenciando as históricas rotas 
   de vinhos da Borgonha e Alsácia, 
   conhecendo seus charmosos 
   vilarejos e provando de seus 
   renomados vinhos.
• A cosmopolita Estrasburgo, 
   seus monumentos e sua deliciosa 
   gastronomia.
• Colmar, cenário de conto de fadas 
   que revelam uma Alsácia como há 
   mil anos.
• A surpreendente Metz e a 
   aristocrática Reims, apreciando os 
   belos vinhedos da região e provando 
   de seu aromático champanhe. 
• Finalizando com a sempre 
   encantadora Paris.

Ingressos incluídos:
• Vienne e Dijon: Degustação de 
   vinhos.
• Beaune: Boutique de mostarda.
• Estrasburgo: Passeio de barco pelo 
   canal.
• Reims: Catedral; Maison de 
   Champanhe.
• Paris: Bateaux Parisiens.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

mais a respeito e faremos uma degustação 

para apreciar a nobre bebida. Após, seguiremos 

para Vienne e após almoço em restaurante 

local, veremos alguns dos ricos monumentos 

históricos e tempo livre para desfrutar da 

encantadora cidade. Retorno ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Qua. – LYON/ BEAUNE/ DIJON

Pela manhã, apreciando suaves colinas 

cobertas por vinhas entre pitorescos vilarejos, 

chegaremos a Beaune, a capital do comércio 

vitivinícola da região. Caminharemos pelo 

centro antigo aninhado no interior de muralhas 

que guardam tesouros indiscutíveis, como 

o antigo Hotel Dieu, sede dos Hospices de 

Beaune, que mantém suas portas abertas 

desde 1443. Após almoço em restaurante 

local, vamos entrar no mundo das especiarias 

regionais ao visitar uma tradicional boutique 

de mostarda. Em seguida, partida em direção 

a Dijon, cidade que mescla perfeitamente 

patrimônio, cultura e prazeres gastronômicos. 

Acomodação no Hotel Sofi tel de la Cloche 

ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 6º dia – Qui. – DIJON – A capital da 

Borgonha, também é conhecida por seu 

esplendor arquitetônico, herança dos duques 

de Borgonha e dos ricos parlamentares que 

construíram elegantes palácios. Em nosso city 

tour veremos seu charmoso centro histórico 

onde se encontram belas mansões. Veremos 

ainda a Catedral Notre Dame e a bela praça 

Libération. Iremos para a área onde se encontra 

o Marché des Halles, projetado por Gustave 

Eiffel, lá estão expostos os mais diversifi cados 

produtos, a cidade é famosa por sua mostarda 

e pain d’épices (pão com gengibre), uma 

lembrança de sua posição na antiga rota das 

especiarias. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 7º dia – Sex. –  DIJON/ ROUTE DES 

GRANDS CRUS/ DIJON – Em horário 

apropriado, saída para conhecer parte da 
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“Route des Grands Crus”, uma rota turística 

com paisagens célebres onde são produzidos 

os prestigiados e aromáticos vinhos da 

Borgonha. Visita com degustação em uma de 

suas “Domaine”, que produz alguns dos mais 

apreciados vinhos do mundo. Ao final, retorno 

ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 8º dia – Sáb. – DIJON/ MONTBÉLIARD/ 

ESTRASBURGO – Saída pela manhã em 

direção a Estrasburgo, durante o trajeto 

faremos uma parada para almoço na cidade de 

Montbéliard. Após, prosseguiremos em direção 

a Estrasburgo. Chegada e acomodação no 

Hotel Sofitel Grande Île ou similar. Restante 

do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Dom. – ESTRASBURGO – Cercada 

de canais, bairros típicos e sofisticado comércio, 

Estrasburgo cada vez mais se firma como uma 

cidade acolhedora e cosmopolita. Em nosso 

city tour caminharemos pelo centro histórico 

para admirar seus monumentos, entre eles a 

Catedral Notre-Dame uma maravilha da arte 

gótica e o belo Palácio Rohan, antiga residência 

principesca. Chegaremos ao bairro La Petite 

France, que conserva suas magníficas casas 

de madeira dos séculos XVI e XVII. A seguir, 

almoço em restaurante local para experimentar 

a típica culinária alsaciana. Após, faremos 

um tranquilo passeio em barco pelos canais 

apreciando a arquitetura dos edifícios medievais 

por um outro ângulo. Restante do dia livre. 

À noite, aproveite para conhecer um dos 

acolhedores “winstubs”, pequenas tabernas 

típicas, que refletem a tradição gastronômica e 

a hospitalidade alsaciana.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Seg. – ESTRASBURGO/ 

COLMAR/ ESTRASBURGO – Percorrendo 

parte da famosa Rota dos Vinhos da Alsácia 

chegaremos a Colmar, um verdadeiro cenário 

de contos de fadas. Visitaremos seu centro 

histórico, onde se destacam ruas estreitas com 

casas em estilo enxaimel. Destacam-se ainda 

a medieval Igreja dos Dominicanos e a gótica 

Igreja de São Martin. Almoço em restaurante 

local e após tempo livre, regresso a Estrasburgo 

com visita a uma vinícola incluindo degustação. 

Chegada e restante do tempo livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Ter. – ESTRASBURGO/ METZ/ 

REIMS – Saída em direção a Metz, situada 

na confluência dos rios Moselle e o Seille. À 

chegada faremos um tour de orientação por 

alguns de seus belos monumentos e pontes, 

entre eles, a Catedral de St-Etienne, que se 

destaca no alto de uma colina, cujo exterior 

gótico ostenta impressionantes arcobotantes e 

gárgulas. Tempo livre à disposição. Aproveite 

para caminhar pelo centro histórico que é 

puro charme. Após, continuação em direção a 

Reims. Chegada para acomodação no Hotel 

Continental ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 12º dia – Qua. – REIMS/ REGIÃO DO 

CHAMPANHE/ PARIS – Iniciamos nossas 

visitas de hoje pela grandiosa catedral gótica 

de Notre Dame de Reims, famosa por sua 

harmonia e monumentalidade. Situada no 

mesmo local desde o ano 401, foi cenário 

de coroações desde a época medieval até 

1825. Veremos o seu interior esplendoroso 

com a grande rosácea do século 13, a 

altíssima nave central com seus elegantes 

capitéis e os vitrais decorados. Tempo livre 

à disposição. Reims e região são conhecidas 

por sua produção de champanhe única e de 

prestígio. Vamos visitar uma de suas grandes 

“maisons” para saber mais a respeito da 

produção com degustação ao final, e vamos 

ainda apreciar a paisagem charmosa com 

Estrasburgo
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  Informações IMPORTANTES

GARANTA SUA RESERVA 
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.
  
PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Lufthansa e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Frankfurt/ Lyon
2. Paris/ Munique/ São Paulo
 
A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fi m 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: Embora o Certifi cado 
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 certifi cado em dia e levá-lo 
junto com o passaporte. O certifi cado 
deverá ser emitido no mínimo de até 11 
dias antes do embarque. Consulte seu 
despachante.
 
Vide as Condições Gerais e Específi cas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 112 a 119.
 
PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

vinhedos singulares nos campos da Rota do 

Champanhe.  Após, continuação da viagem 

em direção a Paris. Chegada e acomodação 

no Hotel Warwick ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 13º e 14º dias – Qui. e Sex. – PARIS

Dois dias inteiros nesta cidade de beleza 

incontestável. Em nosso city tour veremos 

uma Paris mais tradicional e uma outra menos 

explorada, mas nem por isso menos bela. 

Iniciaremos com Montmartre, que desde o 

fi nal do século 19, é um polo de arte e cultura. 

Veremos a icônica basílica do Sagrado Coração, 

construída em 1875. Chegaremos a Praça 

du Tertre, o ponto mais alto da cidade que 

traduz o clima boêmio que a caracteriza com 

pintores, que trabalham ao ar livre. Em seguida 

faremos um passeio de barco pelo rio Sena, 

enquanto almoçamos admirando a beleza dos 

monumentos construídos às suas margens. 

Ao fi nal, regresso ao hotel. Para os momentos 

livres, desfrute dos excelentes museus como 

o Louvre e o D’Orsay. Faça uma pausa em 

lugares charmosos como o Jardim das Tulherias, 

a aristocrática Place des Vosges ou Jardins de 

Luxemburgo. 

2 CAFÉS DA MANHÃ E 1 ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 15º dia – Sáb. – PARIS/ BRASIL

Após vivenciarmos experiências sentindo as 

cores, os aromas e sabores de regiões tão 

singulares, chegou o momento da despedida. 

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto 

para embarque em voo com conexão em 

Munique e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

  16º dia – Dom.  – BRASIL – Chegada pela 

manhã ao Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!

Reims



O MELHOR DO REINO UNIDO E IRLANDA
Dos Celtas ao Mundo Moderno

UMA VIAGEM DE SONHOS! CONTEMPLANDO VALES, MONTANHAS, FALÉSIAS E PRADOS VERDEJANTES.  Cidades 
encantadoras, com incontáveis atrações. Conhecendo a essência do que há de mais belo e expressivo no Reino Unido e Irlanda.

2 noites na bela Bath, antigo 
balneário romano.

1 noite em Stratford, terra natal 
de Shakespeare.

2 noites em Liverpool, terra dos 
Beatles.

2 noites na escocesa Glasgow, 
conhecida como “Cidade 
Hospitaleira”.

1 noite na acolhedora Inverness, 
com seus lagos e montanhas.

2 noites em Edimburgo, capital  
da Escócia.

2 noites em York, antiga capital do 
Império Romano.

3 noites em Londres, aristocrática 
mas também alegre e vibrante.

2 noites na cênica Killarney, 
cidade irlandesa.

1 noite em Galway, banhada pelo 
Atlântico.

Finalizando com 3 noites em 
Dublin, a efervescente capital  
da Irlanda.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Seg. – BRASIL/ LONDRES

Assistência da nossa equipe aos passageiros 

no aeroporto internacional de São Paulo para 

embarque em voo com destino a Londres.

 

 2º dia – Ter. – LONDRES/ BATH –  Chegada 

a Londres. Recepção e traslado a Bath, cidade 

que ainda conserva quase intacta a herança do 

domínio romano. Hospedagem no Hotel Apex 

ou similar. Restante do dia livre.

 

 3º dia – Qua. – BATH/ STONEHENGE

Pela manhã seguiremos em direção a 

Stonehenge, o mais famoso monumento pré-

histórico do mundo. Ainda hoje, Stonehenge 

é um mistério. Após, prosseguiremos para 

a aconchegante Salisbury. Tempo livre 

e após regressaremos a Bath, o antigo 

balneário de águas termais romano de Aqua 

e Sulis, considerado Patrimônio Cultural 

da Humanidade. Visitaremos os “Banhos 

Romanos”, que originaram o nome da cidade; 

a Abadia do Séc. XV, a Ponte de Pultneye e a 

rua Royal Crescent, construída nos tempos em 

que Bath era o maior SPA do país. Restante 

24 dias – 21 noites / 18 dias – 15 noites 
Saídas 2020: Maio 11; Julho 06; Agosto 10 e Setembro 07

Bath

do tempo livre para você curtir a cidade e 

caminhar por suas ruas.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Qui. – BATH/ OXFORD/ 

STRATFORD-UPON-AVON – Pela manhã, 

partiremos rumo a mais antiga cidade 

universitária britânica, Oxford. Faremos um 

tour a pé conhecendo a cidade onde estudou 

a realeza, com destaque para Christ Church 

College, famosa pelas filmagens de Harry 

Potter; o Martyr’s Memorial, a zona central 

da cidade, na qual, a cada passo, surgem 

tesouros arquitetônicos. Após curta viagem, 

estaremos em Stratford-Upon-Avon, cidade 

natal de William Shakespeare, situada às 

margens do Rio Avon. Ao chegarmos, faremos 

um tour passando pela Trinity Church, onde o 

autor de Hamlet está enterrado, e visitaremos 

o interior da casa onde Shakespeare nasceu. 

Hospedagem no Hotel Double Tree by 

Hilton ou similar. Sugerimos uma festiva e 

descontraída noitada em um autêntico pub 

inglês.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

U
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Detalhes que fazem a diferença
Acompanhamento de guia brasileiro 
desde o 1º dia no embarque até o 24º 
dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e outros trajetos no 
exterior já 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).

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

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

Atrações:
• Visita a Bath, o antigo balneário de 
   águas termais romano.
• Conheceremos Stonehenge, o mais 
   famoso monumento pré-histórico, e 
   Salisbury, com sua magnífi ca catedral.
• Tour completo em Stratford, terra de 
   Shakespeare, e Liverpool, terra 
   dos Beatles.
• Visita à amuralhada Chester e à  
   histórica cidade universitária de 
   Oxford.
• Escócia em destaque, com tour na 
   sua magnífi ca capital, Edimburgo.
• E ainda, a encantadora Glasgow e 
   os seus belos lagos: Windemere, 
   Loch Lomond e Loch Ness.
• City tour em York, imortalizada por 
   sua Catedral medieval.
• Tour completo pela aristocrática   
   Londres, mas também alegre e 
   vibrante.
• Finalizaremos na maravilhosa Irlanda, 
   com visitas a Cork e seu famoso 
   Castelo de Blarney.
• Killarney e seu cênico circuito Ring of 
   Kerry, Galway, banhada pelo 
   Atlântico, e a efervescente Dublin.

Ingressos incluídos:
• Bath: Termas romanas.
• Stonehenge: sítio pré-histórico.
• Oxford: Christ Church College.
• Stratford: Casa de Shakespeare.
• Liverpool: Museu dos Beatles.
• Pitlochry: Castelo Blair e Destilaria 
   Blair.
• Edimburgo: Castelo de Edimburgo.
• York: Catedral Minster
• Cork: Castelo Blarney e jardins.
• Dublin: Trinity College.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

 5º dia – Sex. – STRATFORD-UPON-

AVON/ CHESTER/ LIVERPOOL – Pela manhã, 

prosseguimento da viagem para Chester, a 

“Cidade da Grande Muralha”. Visita a pé 

ao centro histórico, incluindo: a Muralha, o 

belo Anfi teatro Romano; a Catedral de Santa 

Werburga, em estilo normando, com seu 

soberbo claustro; o Eastgate Clock; e as galerias 

de lojas medievais, em dois pavimentos, que 

datam de vários séculos. Prosseguindo viagem, 

chegada a Liverpool, a mais charmosa cidade 

portuária da Inglaterra. Hospedagem no Hotel 

Hilton ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Sáb. – LIVERPOOL – Pela manhã, 

city tour pela cidade natal dos Beatles, 

apreciando suas principais atrações, entre 

elas alguns dos locais que inspiraram suas 

músicas, como: Penny Lane e Strawberry Fieds. 

Visitaremos o The Beatles Story Experience, um 

museu dedicado a este memorável conjunto. 

Restante do dia livre; não deixe de visitar na 

antiga área portuária revitalizada, o complexo 

Albert Dock, com museus, cafés, restaurantes e 

um variado comércio. À noite, sugerimos uma 

visita ao Cavern Club.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º dia – Dom. – LIVERPOOL/ LAKE 

DISTRICT/ WINDERMERE/ ESCÓCIA/ 

GLASGOW – Pela manhã partiremos para o 

Distrito dos Lagos, linda região emoldurada por 

montanhas, vales, bosques e lagos reluzentes, 

onde conheceremos o lago Windermere, o 

mais popular recanto turístico dos ingleses. 

Prosseguindo viagem ingressaremos na Escócia 

até Glasgow, conhecida como a “cidade 

hospitaleira”. Chegada e hospedagem no 

Hotel Apex City ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 8º dia – Seg. – GLASGOW – Pela manhã, 

visita à maior cidade da Escócia e o maior 

centro comercial depois de Londres, berço 

da revolução industrial. Conheceremos, no 

nosso city tour, a vitoriana George Square, 

a Prefeitura, a Universidade - fundada em 

1451, Kelvingrove Park e a Catedral do 

séc. XIII, que deu origem à cidade. Para o 
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almoço, a melhor opção são os típicos pubs. 

No tempo livre, aproveite para conhecer a 

Buchanan Street, onde fica o seu animado 

comércio, ou visitar uma das famosas galerias 

ou museus de Glasgow.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 9º dia – Ter. – GLASGOW/ LOCH LOMOND/ 

FORT WILLIAM/ LOCH NESS/ INVERNESS 

Hoje, prosseguiremos em direção às terras 

Altas através do Parque Trossachs. No trajeto, 

apreciaremos o deslumbrante Loch Lomond, 

o maior lago da Escócia. Continuaremos 

pelo “Paso de Glencoe”, região onde foram 

filmados “Coração Valente” e “Highlander”, 

até Fort William, pequena cidade situada na 

base mais alta da montanha Ben Nevis. Nossa 

próxima atração será o famoso Lago Ness, que 

“abriga” Nessie, o lendário monstro já visto por 

milhares de pessoas. Prosseguindo, chegaremos 

a Inverness, capital das Highlands - uma cidade 

que conserva as tradições dos clãs escoceses. 

Após nossa chegada iniciaremos um tour 

pelo centro da cidade, com suas ruas antigas 

e ainda veremos seu belo Castelo Vitoriano. 

Hospedagem no Hotel Kingsmill ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Qua. – INVERNESS/ BLAIR 

CASTLE/ PITLOCHRY/ DESTILARIA DE 

WHISKY/ EDIMBURGO – Pela manhã, saída 

rumo a Edimburgo. No trajeto visitaremos o 

Castelo Blair, onde os proprietários mantêm o 

único exército particular em território britânico. 

Veremos suas elegantes galerias vitorianas 

e pinacoteca. Continuaremos nossa viagem 

passando por majestosas montanhas, bosques, 

lagos e castelos até chegarmos a Pitlochry 

para visitar uma das mais famosas destilarias 

escocesas, observando os detalhes da produção 

da bebida mais internacional do mundo – o 

uísque, cujo significado em celta é “água da 

vida”. Prosseguindo viagem, chegaremos a 

Edimburgo, a multicultura capital da Escócia. 

Hospedagem no Hotel Radisson Blu ou 

similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Qui. – EDIMBURGO – Hoje, nosso 

city tour visitaremos o seu imponente castelo 

onde viveu Mary Stuart, a rainha escocesa 

decapitada por sua prima inglesa. Veremos a 

Old Town (cidade velha) declarada Patrimônio 

Mundial pela Unesco em 1995, por sua 

importância histórica e conjunto arquitetônico 

muito bem preservado. Vamos também admirar 

o esplendor do estilo georgiano da New Town 

(cidade nova). Restante do dia livre. Uma boa 

opção é deixar-se perder por entre as ruelas 

e vielas da Old Town e sentir a atmosfera dos 

velhos tempos.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 12º dia – Sex. – EDIMBURGO/ 

DURHAM/ YORK – Saída pela manhã, 

entrando na vasta região da Northumbria, 

que ainda conserva marcas da ocupação 

romana. Passaremos pelos Montes Cheviot, 

pelo Northumberland National Park até 

chegarmos a Durham, cidade situada a 

apenas 15 km da costa do Mar do Norte, 

hoje um importante polo universitário. 

Visitaremos a sua famosa catedral e 

prosseguindo, chegaremos a York, uma das 

mais belas cidades da Europa. Hospedagem 

no The Grand Hotel ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Sáb. – YORK – Pela manhã, 

city tour a pé por uma das mais importantes 

cidades históricas da Inglaterra, outrora capital 

do Império Romano do Norte. Percorreremos 

suas ruas contemplando as influências romanas 

e a forte presença dos vikings que invadiram a 

região no século IX. Conheceremos a gigante 

Catedral York Minster, dedicada a São Pedro, 

a maior catedral medieval da Europa. Veremos 

ainda o Shambles - antigo mercado dos tempos 

medievais, o castelo e a muralha, que pode 

ser percorrida numa caminhada de duas horas 

e oferece vistas magníficas sobre a cidade. À 

tarde, desfrute o tradicional chá das cinco em 

um dos animados bistrôs do centro histórico.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

Edimburgo
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Cliffs of Moher

 14º dia – Dom. – YORK/ CAMBRIDGE/ 

LONDRES – Pela manhã seguiremos 

para Londres. No trajeto, conheceremos 

Cambridge, importante cidade desde o 

tempo dos romanos, quando se tornou o 

primeiro ponto navegável do rio Cam. Hoje 

Cambridge gira em torno da vida acadêmica, 

mas também tem próspero comércio que 

atende à rica região agrícola de sua periferia. 

Tempo livre para desfrutar da cidade. 

Prosseguindo, chegaremos à aristocrática, 

mas vibrante Londres para hospedagem no 

Hotel Hard Rock ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º e 16º dias – Seg. e Ter. – LONDRES

Dois dias inteiros nesta que é a maior cidade 

europeia. As cabines de telefone vermelhas, 

os ônibus de dois andares, os guardas de 

trânsito e os soldados da Guarda Britânica - 

são símbolos que qualquer pessoa associa a 

Londres. City tour passando por: Hyde Park, St. 

James Park, Palácio de Buckingham, Big Ben e 

o Parlamento Inglês, Abadia de Westminster, 

Torre de Londres, Ponte de Londres e Piccadilly 

Circus, além das vibrantes áreas dos teatros 

e das famosas Oxford e Regent Street. Entre 

tantos programas, não deixe de passear nos 

ônibus double-deck, vivenciar a famosa London 

Eye - a roda-gigante localizada à beira do 

Tâmisa, ir a um musical nos teatros seculares 

e programar uma subida no “The Shard”, o 

prédio mais alto da Europa Ocidental com vistas 

sobre a cidade inteira. Ou um tour opcional 

ao Castelo de Windsor, a mais antiga das 

residências oficiais da família real.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

INGLATERRA E ESCÓCIA – UK 18

Possibilidade de regresso ao Brasil no 

17º dia desde Londres, com chegada ao 

Brasil no dia seguinte. O embarque terá 

assistência de guia local, visto que o guia 

brasileiro acompanhante seguirá viagem 

para a Irlanda com o restante do grupo.

 

 17º dia – Qua. – LONDRES/ CORK/ 

BLARNEY CASTLE/ KILLARNEY – Pela 

manhã, traslado ao aeroporto para embarque 

com destino a República da Irlanda. Chegada a 

Cork, segunda maior cidade do país, de onde 

seguiremos para visita ao Castelo de Blarney, 

construído em 1446 e que, segundo a tradição, 

os visitantes que beijam a pedra de Blarney 

ganham o dom da eloquência. Logo após 

prosseguimento em direção a Killarney, o maior 

centro turístico da Irlanda, localizado dentro 

de um Parque Nacional. Chegada a Killarney 

e hospedagem no Hotel Killarney Plaza ou 

similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 18º dia – Qui. – KILLARNEY/ RING OF 

KERRY – Hoje percorreremos o belíssimo 

circuito de Ring of Kerry, na Península de 

Iveragh. O caminho, que acompanha o litoral, 

é emoldurado pelas maiores montanhas da 

Irlanda, com lindas praias e vilas de pescadores. 

Passaremos por Waterville, Sneem - a mais 

charmosa vila costeira do país, e Cahersiveen, 

terra natal do “Libertador da Irlanda”, Daniel 

O’Connell. Na tarde livre, aproveite o comércio, 

os excelentes restaurantes e o belíssimo lago 

de Killarney. À noite, sugerimos um show de 

sapateado típico irlandês.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 19º dia – Sex. – KILLARNEY/ CLIFFS OF 

MOHER/ GALWAY – Pela manhã, saída 

em direção à mais animada cidade da ilha, 

Galway. Prosseguiremos em direção ao 

exuberante Cliffs of Moher, um imenso 

penhasco à beira do Oceano Atlântico que 

tem 8 km de extensão e aproximadamente 

220 metros de altura. Após esta paisagem 

deslumbrante, em dias de boa visibilidade, 

seguiremos através da região de Burren, onde 

apreciaremos sua flora num cenário selvagem. 

Ao chegarmos a Galway, faremos um tour 

de orientação pelos seus principais pontos 

turístico: o bairro latino; a Quay Street; a 

Catedral de São Nicolau, uma bela construção 

medieval; e o Arco Espanhol. Em seguida, 

hospedagem no The Galmont Hotel & Spa 

ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.



46

 20º dia – Sáb. – GALWAY/ DUBLIN

Pela manhã, seguiremos em direção a 

efervescente Dublin, capital da Irlanda e famosa 

pelos seus badalados pubs e sua rica herança 

cultural, com referências que remontam 

desde sua origem viking até a época vitoriana. 

Chegada e hospedagem no Hotel Conrad ou 

similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 21º dia – Dom. – DUBLIN – Pela manhã 

faremos um city tour por Dublin, onde 

passaremos pelo Castelo de Dublin, a Catedral 

de St. Patrick e a O´Connell Street, com o 

edifício do General Post Offi ce, marco da 

luta pela libertação irlandesa. Visitaremos 

a famosa Universidade Trinity College, com 

sua vasta biblioteca onde veremos o Livro de 

Kells - manuscrito ilustrado da Idade Média. 

Sugerimos para o tempo livre uma visita ao 

Temple Bar, agitada área com lojas e cafés. 

Aproveite para tomar a stout, típica cerveja 

preta.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

   Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA 
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade. 

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: British Airways e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Londres
2. Dublin/ Londres/ São Paulo
UK18 - Regresso desde Londres
1. São Paulo/ Londres
2. Londres/ São Paulo
Emissão no Exterior:
Londres/ Cork

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

A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fi m 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 Certifi cado 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 
certifi cado em dia e levá-lo junto com 
o passaporte. O certifi cado deverá 
ser emitido no mínimo de até 11 dias 
antes do embarque. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específi cas, 
bem como a relação de hotéis previstos 
nas páginas 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

 22º dia – Seg. – DUBLIN – Dia livre para 

você vivenciar Dublin. Aproveite para explorar a 

bela área da Merrion Square, uma das maiores 

e mais grandiosas praças georgianas de Dublin. 

Caminhar na Grafton Street, movimentada rua 

de pedestres, repleta de artistas de rua, a cidade 

oferece ainda excelentes lojas e aconchegantes 

restaurantes e cafés. Caso preferir alguma galeria 

ou museu, são muitas as opções. Opcionalmente, 

uma boa sugestão é um tour de dia inteiro a 

renovada Belfast, capital da Irlanda do Norte.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 23º dia – Ter. – DUBLIN/ LONDRES/ 

BRASIL – Manhã livre e hospedagem até às 

12h00. À tarde, traslado ao aeroporto para 

embarque em voo de regresso ao Brasil, com 

conexão em Londres.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 24º dia – Qua. – BRASIL – Chegada pela 

manhã ao aeroporto internacional de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!

Dublin



Bem-vindo à cabine 
Economy Premium

Bienvenido a la clase
 Turista Premium

Aproveite a experiência de voar na cabine Economy Premium com embarque preferencial, 
bagagem adicional, poltronas mais amplas, mais espaço entre as fileiras e uma tela individual 
maior, onde poderá assistir aos últimos lançamentos.

Consulte os destinos de longa distância nos quais a cabine Economy Premium está disponível.

Agencias 210x280 (Turista Premium) Brasil.indd   1 14/10/19   16:23
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VIAGEM QUE DESVENDA AS PAISAGENS ESPETACULARES DA IRLANDA, ESCÓCIA E INGLATERRA e que serviram de 
inspiração para grandiosos filmes. Lugares históricos, imponentes castelos e vilarejos. Cidades cosmopolitas repletas de intensa vida 
cultural e um povo alegre e cordial que preservam seus costumes, lendas e tradições.

 1º dia – Qui. – BRASIL/ DUBLIN

Assistência da nossa equipe no aeroporto 

internacional de São Paulo para embarque 

em voo com conexão em Londres e destino a 

Dublin.

 

 2º dia – Sex. – DUBLIN – A fotografia 

e as locações de um filme, podem chamar 

mais atenção do que o próprio enredo, 

e podem nos despertar o desejo de estar 

naquele lugar vivenciando a mesma emoção 

das grandes produções da sétima arte. Nesta 

viagem seremos transportados para outra 

realidade, o mundo da magia do cinema. 

Teremos a experiência de conhecermos os 

lugares que serviram de pano de fundo 

para as filmagens de grandiosos sucessos a 

começar pela multifacetada Dublin. Chegada, 

Kilkenny

IRLANDA E ESCÓCIA
Viajando por Cenários Cinematográficos

16 dias – 13 noites
Saídas 2020: Maio 14 e Setembro 03

Síntese do Roteiro:
3 noites em Dublin, a cativante 
capital da Irlanda do Sul e seu 
belo interior.

3 noites na surpreendente 
Belfast, a capital da Irlanda do 
Norte.

2 noites em Inverness, nas 
“Terras Altas” escocesas, 
repleta de lindas paisagens.

2 noites na histórica e 
vibrante Glasgow.

3 noites na mágica em 
Edimburgo.

recepção e traslado ao Hotel Conrad ou 

similar. Restante do dia livre, aproveite para 

já ir se familiarizando com esta bela cidade, 

que recebe seus visitantes com cordialidade e 

simpatia.

 

 3º dia – Sáb. – DUBLIN – Pela manhã, saída 

para visita a Dublin, que mistura o antigo e 

o moderno de uma maneira harmoniosa. Os 

vestígios de seu passado histórico ainda são 

visíveis nas estreitas ruas da cidade antiga, 

que abrigam maravilhosas catedrais, igrejas, 

galerias de arte, museus e edifícios históricos. 

A cidade também é conhecida principalmente 

por suas praças Georgianas e seus esplêndidos 

jardins públicos. O passeio incluirá visita à 

Trinity College, universidade fundada em 

1592 por Isabel I, cuja estrutura guarda uma 
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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 trajetos 
no exterior já 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 + 7 
refeições ao longo do roteiro.

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

Atrações:
• As duas Irlanda, a do Norte e a do 
   Sul, repletas de atrações.
• Dublin, a divertida capital da Irlanda 
   do Sul rica em história e repleta de 
   atrativos, e visitando Kilkenny, a 
   mais medieval das cidades 
   irlandesas.
• Visita a inovadora Belfast e a 
   extraordinária beleza natural da Rota 
   Causeway, incluindo a mítica 
   Calçada de Gigantes.
• A mágica Terras Altas, região de 
   grande beleza, emoldurada por 
   paisagens verdejantes e as mais altas 
   montanhas, com passeio de barco 
   pelo lendário Lago Ness.
• Desfrutando de uma incrível 
   aventura no Hogwarts Express - o 
   trem do Harry Potter.
• Vivenciando Fort William e o Vale 
   de Glencoe, entre lagos e 
   montanhas, terra de heróis como 
   William Walace.
• A encantadora Glasgow e a bela 
   Stirling.
• A incrível Edimburgo, terra de reis e 
   rainhas, incluindo seus emblemáticos 
   castelos.

Ingressos Incluídos:
• Dublin: Trinity College; Castelo de 
   Kilkenny.
• Belfast: Titanic Quarter; Causeway 
   Route; Castelo Dunlunce; Destilaria 
   Old Bushmills.
• Highlands: Passeio de barco no 
   Lago Ness; Castelo Urquhart.
• Fort William: Jacobite Steam Train; 
   Castelo Stirling.
• Edimburgo: Castelos de Falkland, 
   Scone e Edimburgo.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

surpreendente biblioteca com mais de 20 mil 

manuscritos. Após, tarde livre para desfrutar 

da cidade e de seus atrativos de forma 

independente. Sugerimos explorar o bairro 

cultural de Temple Bar, onde estão localizados 

diversos pubs e restaurantes típicos irlandeses.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Dom. – DUBLIN/ KILKENNY/ 

DUBLIN – Kilkenny, embora pequena, é 

cheia de mistérios e descobertas. Encanta 

por seus bonitos edifícios históricos, lojas 

contemporâneas, galerias de design e 

restaurantes, é a cidade medieval mais bem 

preservada da Irlanda. Após fazermos um 

passeio panorâmico a pé por seu gracioso 

centro histórico, visitaremos o Castelo de 

Kilkenny, um dos edifícios mais característicos 

de todo país. Construído no século XII pelos 

anglo-normandos, este castelo está cercado 

por extensos parques e guarda ambientes 

decorados com todo o esplendor da da 

época, incluindo uma biblioteca e a grande 

galeria. Kilkenny é ainda conhecida pela sua 

tradição em artesanato de alta qualidade e um 

destino gastronômico na Irlanda, e  durante 

nosso almoço vamos provar algumas delícias 

da região. Após vivenciarmos momentos 

agradáveis na cidade mais romântica da Irlanda, 

regressaremos ao hotel em Dublin.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Seg. – DUBLIN/ DOWNPATRICK/ 

LISBURN/ BELFAST – Saída rumo à Irlanda 

do Norte. Atravessando o  Condado de Down 

chegaremos a Downpatrick, onde visitaremos 

o Centro de St. Patrick, a primeira exposição 

permanente que conta a história do santo 

padroeiro da Irlanda. Visitaremos ainda a 

Catedral de Down. Após, nossa viagem segue 

em direção a romântica Lisburn, conhecida 

por seu tradicional comércio de linho e por 

hospedar membros da família real britânica 

quando estão na cidade. Após almoço em 

restaurante local, continuação da viagem até 

Belfast, cidade rodeada por lindas montanhas, 

mar, lagos e o vale do rio. Chegada e 

acomodação no Hotel Grand Central ou 

similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.
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 6º dia – Ter. – BELFAST – A capital da 

Irlanda do Norte é surpreendente, cheia 

de vida e repleta de atrativos. Saída para 

conhecer o Titanic Quarter, um memorial onde 

conta a história do famoso navio, desde sua 

construção e lançamento inaugural até o seu 

trágico naufrágio, história que se transformou 

em um dos maiores sucessos de bilheteria 

do cinema. Tempo livre para almoço, nosso 

guia acompanhante estará orientando, e após 

iniciaremos a visita panorâmica passando pela 

Donegall Square, onde está o belo edifício 

neoclássico da prefeitura, a St. Annes Catedral, 

que encanta com seus mosaicos e artes em 

pedra, os murais pintados que exemplificam 

as diferenças entre os bairros protestantes 

e católicos. Avistaremos a montanha Cave 

Hill, que inspirou o livro e depois o filme “As 

Viagens de Gulliver”. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º dia – Qua. – BELFAST/ COSTA DE 

ANTRIM/ GIANTS CAUSEWAY/ CASTELO 

DUNLUNCE/ BELFAST – Pela manhã sairemos 

para admirar esta terra de forte personalidade 

e extraordinária beleza natural. Vamos nos 

encontrar com o esplendor da Rota Costeira 

de Antrim que segue margeando uma 

grande parte da selvagem costa irlandesa, 

cenário ideal para gravação de cenas épicas 

da série “ Game of Thrones”, uma paisagem 

recheada de muitas histórias e lendas. A Rota 

Causeway nos levará à Calçada dos Gigantes, 

uma impressionante composição de rochas 

vulcânicas arrastadas pelo mar formando uma 

paisagem espetacular e única. Visitaremos a 

secular destilaria Old Bushmills e conheceremos 

as ruínas do castelo medieval de Dunlunce, 

construído à beira de um penhasco que se 

debruça sobre o mar. Retornaremos a Belfast, 

passando por pequenas cidades cuja paisagem 

rural compõem imagens inesquecíveis. À noite, 

não deixe de ir a um pub para experimentar a 

culinária local e as deliciosas cervejas.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Qui. – BELFAST/ INVERNESS – Em 

horário apropriado traslado ao aeroporto para 

embarque em voo com destino a Inverness, 

a capital das “Terras Altas na Escócia”, uma 

das regiões mais bonitas do Reino Unido, 

embelezada por florestas, lagos cintilantes, 

montanhas admiráveis e ilhas selvagens. 

Chegada e após almoço,  daremos início as 

descobertas dos tesouros locais. A região foi 

palco em 1746 de uma das batalhas mais 

importantes em território escocês, a Batalha 

de Culloden, muito bem retratada no seriado 

Outlander. Iremos aos lugares que marcaram 

essa batalha e saberemos mais sobre esta parte 

da história. Visitaremos  o Castelo de Cawdor, 

um dos mais belos da escócia. Construído 

no século XIV está ligado a literatura de 

Shakespeare, na tragédia Macbeth, o 

personagem principal é Thane de Cawdor. 

Após esse mergulho na história, traslado para 

acomodação no Hotel Mercure ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Sex. – INVERNESS/ LOCH NESS/ 

INVERNESS – Inverness, cujo nome vem do 

gaélico “Inbhir Nis”, significa “Boca de Ness’ 

é uma graça. Faremos um breve passeio 

panorâmico apreciando suas antigas ruas e 

seu belo castelo Vitoriano. A seguir, vamos 

tentar desvendar os mistérios do lendário 

lago Ness, pois nele supostamente habita o 

personagem mais querido e famoso da Escócia, 

o monstro do lago, uma criatura que vem 

permeando a imaginação dos moradores e 

visitantes. Ademais de sua existência ou não, 

de fato o que veremos é uma beleza natural 

estonteante. Faremos um agradável passeio 

de barco pelo lago, admirando suas margens 

repletas de paisagens deslumbrantes, rodeado 

por majestosas montanhas e pontuados por 

castelos. Visitaremos as ruínas do Castelo de 

Urquhart, de grande valor histórico. A seguir, 

almoço em restaurante local e ao final, retorno 

ao hotel. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E  ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Sáb. – INVERNESS/ MALLAIG/ 

TREM DO HARRY POTTER/ FORT WILLIAM/ 

GLENCOE/ GLASGOW – Hoje teremos uma 

experiência inesquecível. Mallaig é um pequeno 

vilarejo que ficou mundialmente conhecido, 

pois nele se inicia a rota por onde passa o 

Jacobite Steam Train, ou melhor dizendo, o 

Hogwarts Express - o trem do Harry Potter, 

uma Maria Fumaça que faz o percurso em uma 

parte da West Highland Line. Ele percorre cerca 

de 66 Km por uma região que é considerada 

uma das mais bonitas do mundo, passando 

por diversos rios, lagos, vales, viadutos, túneis 

e montanhas. O fim da viagem será em  Fort 

William, pequena e encantadora cidade na 

base da montanha Ben Nevis. Na sequência, 

seguiremos  pelo vale de Glencoe, com seus 

penhascos e encostas íngremes, cenário do 

trágico massacre do clã MacDonald e locação 

perfeita para as filmagens de Coração Valente, 

Glasgow



        Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: British Airways e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Londres/ Dublin
2. Edimburgo/ Londres/ São Paulo
Emissão no exterior:
1. Belfast/ Inverness
 
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.
 
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 112 a 119.
 
PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

e claro, o bruxinho mais amado do mundo, 

Harry Potter. Chegada a  hospitaleira Glasgow. 

Hospedagem no Hotel Apex City ou similar

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Dom. – GLASGOW – Em 

celta seu nome é Glas cu, que significa 

“adorável lugar verde”. Vestígios de seu 

passado industrial, contrastam hoje com sua 

modernidade, famosa por suas galerias e 

museus. Em nossa visita veremos a vitoriana 

George Square, a prefeitura, a Universidade 

fundada em 1451, o Kelvingrove Park e a 

Catedral do século XIII.  Os filmes Sob a 

Pele, protagonizado por Scarlett Johansson 

e Sentidos do Amor, com Eva Green, foram 

ambientados em Glasgow. Restante do dia 

livre. Para o almoço, a melhor opção são os 

típicos pubs. No tempo livre aproveite para 

caminhar pelas ruas históricas dessa cidade 

de 800 anos e conhecer a Buchanan Street, 

onde fica seu animado comércio.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Seg. – GLASGOW/ STIRLING/ 

EDIMBURGO – Saída pela manhã em direção 

a Stirling, que foi palco de uma das mais 

importantes batalhas durante as guerras de 

Independência da Escócia, a Batalha da Ponte 

de Stirling. É de ficar emocionado lembrar 

das aulas de história e estar exatamente 

no local onde houveram todos esses fatos. 

Conheceremos uma das fortalezas mais 

grandiosas da história escocesa; o Castelo 

de Stirling, é um dos mais belos exemplos da 

arquitetura renascentista no país. A pequena 

cidade medieval que cresceu em torno do 

castelo, encanta os seus visitantes com suas 

ruelas estreitas e edifícios seculares feitos em 

pedra. Hoje é uma movimentada cidade, devido 

a sua universidade que concentra uma grande 

quantidades de jovens estudantes. Tempo livre 

para almoço. Em seguida, prosseguimento em 

direção a Edimburgo. Chegada e hospedagem 

no Hotel Radisson Blu ou similar. Restante do 

dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Ter. – EDIMBURGO – A cidade 

causa uma impressão inesquecível com 

sua paisagem montanhosa e histórica. Em 

nosso city tour visitaremos o seu imponente 

castelo onde viveu Mary Stuart, a rainha 

escocesa decapitada por sua prima inglesa. 

Passagem retratada no filme Mary, Rainha da 

Escócia, com a talentosa Vanessa Redgrave, 

que conta a história de uma mulher que 

perdeu três reinos, três maridos e a própria 

cabeça. Visitaremos a Old Town (cidade 

velha) e declarada Patrimônio Mundial 

pela Unesco em 1995, por sua importância 

histórica e conjunto arquitetônico muito 

bem preservado. Vamos também admirar o 

esplendor do estilo georgiano da New Town 

(cidade nova). Restante do dia livre. Uma boa 

opção é deixar-se perder por entre as ruelas 

e vielas da Old Town e sentir a atmosfera dos 

velhos tempos ou subir até o monte Carlton 

Hill para uma vista espetacular da cidade e 

do mar. À noite, sugerimos um típico jantar 

escocês ao som dos tocadores da famosa 

Gaita de fole.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Qua. – EDIMBURGO/ 

FALKLAND/ PERTH/ EDIMBURGO – Hoje 

iremos para Falkland, bucólico povoado que 

abriga o Palácio de Falkland. Ao adentrarmos 

no palácio, estaremos literalmente dentro da 

história, pois foi residência de reis e rainhas, 

sendo o preferido da dinastia Eduardo e da 

Rainha Mary. Seguiremos para Perth que foi 

capital do país por aproximadamente 500 

anos. Visitaremos o Palácio Scone, onde 

se realizava a coroação dos reis escoceses 

desde o século IX no monte Moot, sentados 

sobre a Pedra do Destino. Também chamada 

Pedra de Scone, é mencionada no filme o 

Discurso do Rei que ganhou o Oscar em 

2011. Esta emblemática pedra em 1296 foi 

confiscada pelo Rei Eduardo I e levada para 

a Abadia de Westminster, ficando debaixo 

do Trono de Coroação inglês, até que em 

1996 a Rainha Elizabeth II concordou que a 

Pedra fosse devolvida para a Escócia e hoje 

está instalada na Sala da Coroa do Castelo 

de Edimburgo. Envoltos por esta bruma de 

magia, retornaremos ao nosso hotel ao final 

das visitas.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 15º dia – Qui. – EDIMBURGO – Aproveite 

para se despedir desta bela cidade pois o 

tradicional “The End” está próximo. Em 

horário apropriado traslado ao aeroporto para 

embarque em voo com conexão em Londres e 

destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Sex. – BRASIL – Chegada pela 

manhã ao Aeroporto Internacional de São 

Paulo.

Até uma próxima viagem!
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O MELHOR DA SUÍÇA, ITÁLIA E ÁUSTRIA
E os Encantos dos Alpes

VIAGEM DESFRUTANDO DAS BELEZAS NATURAIS DE VALES RODEADOS DE MONTANHAS E LAGOS, com vilarejos 
charmosos e encantadores. Cidades repletas de história com intensa vida cultural, concertos, exposições, museus, parques, e bela 
arquitetura de diferentes épocas.

2 noites em Lucerna, com seu 
charme medieval.

2 noites em Montreux, às 
margens do Lago Genebra.

2 noites em Interlaken, situada 
entre dois lagos e fantástica vista 
do Monte Jungfrau.

2 noites em St. Moritz, afamada 
pelos desportos de inverno.

2 noites em Moltrasio, na região 
do célebre Lago di Como.

1 noite na histórica e romântica 
Brescia.

2 noites na encantadora 
Bolzano.

2 noites em Salzburg, cidade 
musical, terra natal de Mozart.

3 noites em Viena, com toda sua 
musicalidade.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Dom. – BRASIL/ ZURIQUE

Assistência da nossa equipe no aeroporto 

internacional de São Paulo, para embarque com 

destino a Zurique.

 

 2º dia – Seg. – ZURIQUE/ LUCERNA – Ao 

chegarmos, faremos um tour de orientação por 

Zurique que é o centro econômico da Suíça e 

está privilegiadamente localizada junto ao Rio 

Limmat. Após nosso passeio, traslado de curta 

distância à encantadora Lucerna. Hospedagem 

no Hotel Art Decô ou similar. No final da 

tarde, acompanhado de nosso guia brasileiro, 

aproveite para explorar a cidade situada junto 

ao Lago de Lucerna.

 

 3º dia – Ter. – LUCERNA – Pela manhã, 

caminharemos pela cidade conhecendo: 

a Ponte da Capela do século XIV - a mais 

antiga ponte de madeira coberta da Europa; 

a seiscentista Catedral Real St. Leodegar 

(Hofkriche); o edifício Renascentista da Câmara 

Municipal; a Praça do Mercado e suas coloridas 

ruas de pedestres. Restante do dia livre. 

21 dias –18 noites 
Saídas 2020: Maio 10; Agosto 09 e Setembro 05*

                                  * Saída excepcionalmente no Sábado. Vide informações importantes.

Interlaken

Aproveite para caminhar por suas ruazinhas, 

pontilhadas de edificações históricas, onde 

músicos e artistas de rua criam uma atmosfera 

animada.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Qua. – LUCERNA/ BERNA/ 

GRUYÉRES/ MONTREUX – Hoje, 

percorreremos paisagens dignas de cartões 

postais, através de lagos e montanhas 

tipicamente suíças em nosso trajeto rumo a 

Montreux. No percurso, visitaremos Berna, a 

capital, considerada Patrimônio da Humanidade 

por seu conjunto arquitetônico medieval. Na 

sequência partiremos em direção a Gruyères, 

bela cidade medieval, cercada por muralhas, 

famosa pela produção do queijo suíço que leva 

seu nome. Seguiremos então para Montreux, 

famosa mundialmente pelos seus festivais de 

música e situada às margens do belo Lago 

Léman. Chegada e hospedagem no Hotel 

Royal Plaza ou similar.

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 21º 
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).

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

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

Atrações:
• O melhor da Suíça com visitas a 
   Lucerna, Montreux, Interlaken e 
   St. Moritz, além de tour à medieval 
   Berna. Passeio de barco pelo lago 
   Genebra, visita à histórica Genebra e
   à encantadora Lugano.
• Trajeto no trem panorâmico Glacier 
   Express, apreciando a inigualável 
   paisagem alpina.
• O melhor dos Alpes e Lagos 
   Italianos, com visitas em: Como, 
   Lago di Garda e Bolzano.
• Cruzeiro pelo Rio Danúbio, no Vale 
   do Wachau.
• O melhor da Áustria em destaque 
   com visitas em Salzburg e Viena.
• E ainda, visitas à medieval 
   Gruyeres, à charmosa Yvoire, à 
   alpina Grindelwald e à histórica 
   Bérgamo.

Ingressos incluídos:
• Montreux: Barco no Lago Léman.
• Interlaken: Trem Glacier Express.
• Melk: Cruzeiro pelo Danúbio e 
   Mosteiro de Melk.
• Viena: Palácio Schönbrunn.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

 5º dia – Qui. – MONTREUX/ GENEBRA/ 

YVOIRE/ LAGO GENEBRA/ MONTREUX

Pela manhã, saída em direção a histórica 

Genebra. Chegada e city tour pela mais 

importante cidade de língua francesa da Suíça, 

conheceremos o seu centro histórico, além do 

seu famoso chafariz, o mais alto do mundo. Após 

seguiremos em direção a Yvoire, uma bela joia 

medieval, que ostenta seu castelo e seu charmoso 

casario com sacadas fl oridas. Após tempo livre, 

embarcaremos em um barco para fazermos uma 

agradável travessia pelo Lago Leman até Nyon. 

Desembarque e prosseguimento para Montreux.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Sex. – MONTREUX/ ALPES SUÍÇOS/ 

INTERLAKEN – Iniciaremos nosso dia de hoje, 

seguindo em direção aos monumentais Alpes 

do Bernes Oberland, passando pelos badalados 

centros de esqui de Château D´Oex e Gstaad. Na 

sequência, chegada à Interlaken, que como o 

nome sugere, está situada entre dois lagos, Thun 

e Brienz. Hospedagem no Hotel Metropole ou 

similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

  7º dia – Sáb. – INTERLAKEN/ 

GRINDELWALD/ INTERLAKEN – Pela manhã, 

sairemos com destino a Grindelwald através 

de vales e típicas vilas alpinas. Tempo livre para 

você explorar o comércio local, se deleitar com 

os famosos chocolates e contemplar a bela 

paisagem com a fantástica vista do Jungfrau. 

Aqueles que desejarem poderão opcionalmente 

subir o Monte Jungfrau de trem até o 

Junfraujoch, a estação ferroviária mais alta da 

Europa, com seu museu de gelo, e admirar 

as neves eternas dos altos cumes, e uma vista 

deslumbrante. Retorno a Interlaken e restante 

do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Dom. – INTERLAKEN/ GLACIER 

EXPRESS/ ST. MORITZ – Pela manhã, saída 

com destino a Andermatt, para embarque no 

emocionante trem que cruza os Alpes Suíços, o 

Glacier Express. Será uma maravilhosa viagem 

panorâmica apreciando o inigualável cenário que 

se descortina com montanhas, lagos, vilarejos, 

córregos e cascatas. Chegada à cidade de Chur e 

traslado à famosa cidade suíça que inventou 
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os esportes de inverno, St. Moritz, que abriga, 

quando o inverno chega, a maior quantidade 

de frequentadores do jet set internacional. 

Hospedagem no Hotel Steffani ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 9º dia – Seg. – ST. MORITZ – Dia livre 

para atividades independentes. Aproveite o 

dia de hoje para desfrutar as comodidades do 

comércio e os encantos desta belíssima estação 

de esportes de inverno. Sugerimos uma visita 

ao Mt. Diavolezza, uma experiência única a 3 

mil metros de altitude contemplando cenários 

de geleiras de tirar o fôlego.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 10º dia – Ter. – ST. MORITZ/ LUGANO/ 

MOLTRASIO – Hoje, viajaremos em direção à 

Itália, mais precisamente em direção à região do 

Lago di Como. Trafegaremos através da região 

de San Bernardino e de Ticino, o cantão que 

parece mais italiano que suíço. Visitaremos a 

encantadora Lugano, capital cultural e turística 

da região, emoldurada pelo seu belo lago. Logo 

após, por um cenário de sonho, chegaremos a 

charmosa e pequena Moltrasio. Hospedagem no 

Grand Hotel Imperiale ou similar, às margens 

do Lago de Como, uma vila Art Nouveau de 

1920.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 11º dia – Qua. – MOLTRASIO/ COMO/ 

MOLTRASIO – Pela manhã, seguiremos 

em direção à cidade que batizou o lago e 

conheceremos a Piazza Cavour; o belo Duomo, 

que mistura os estilos renascentista e gótico; 

a Catedral do séc. XVIII; a Torre Del Comune; 

e o Broletto - a prefeitura. À tarde, sugerimos 

um passeio opcional de barco percorrendo 

as margens do lago e visitando a cidade de 

Bellagio, com suas paisagens magníficas. 

À noite, não deixe de saborear os peixes 

característicos do lago acompanhados por um 

bom vinho Damaso branco.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Qui. – MOLTRASIO/ BÉRGAMO/ 

BRÉSCIA – Saída com destino a Bréscia. Em 

nosso trajeto, visitaremos Bérgamo, circundada 

por um importante sistema de fortificações. 

Em seu centro histórico, veremos Palazzo Della 

Ragione, a esplêndida fachada renascentista 

da Capela Colleoni e a Basílica de Santa Maria 

Maggiore. Após, admirando as paisagens de 

verdes e férteis colinas, chegaremos à Bréscia. 

Hospedagem no Hotel Vittoria ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 13º dia – Sex. – BRÉSCIA/ SIRMIONE/ 

BOLZANO – Pela manhã, conheceremos 

Bolzano

o charmoso e elegante centro histórico de 

Bréscia, uma viagem por mais de dois mil anos 

de história, veremos a bela Piazza Paolo VI, 

que mostra através de seus monumentos, 3 

períodos históricos diferentes: Broletto, a mais 

antiga construção pública, o Duomo Nuovo, 

com a 3ª maior cúpula da Itália e o Duomo 

Vecchio, exemplo da arquitetura românica. 

Veremos ainda a área arqueológica com 

monumentos que datam do ano 73 d.C. A 

seguir, saíremos em direção a bela península 

de Sirmione, no Lago di Garda, o maior lago 

italiano e considerado um dos mais belos 

do mundo. Sirmione, possui uma fascinante 

história contada por castelos e ruínas de antigas 

vilas romanas. Tempo livre neste charmoso 

balneário. Aproveite para caminhar e desfrutar 

do ar puro e das belas paisagens, ou ainda 

sentar e relaxar em um de seus charmosos 

restaurantes. Em seguida, saída em direção a 

encantadora Bolzano, na região do Trentino-

Alto Ádige. Hospedagem no Hotel Greif ou 

similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 14º dia – Sáb. – BOLZANO – Cercada por 

montanhas e com forte influência germânica, 

é quase impossível não se apaixonar por 

esta pequenina cidade, seja por sua história, 

arquitetura ou gastronomia. Durante o nosso 



  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade. 

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Swiss e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Zurique
2. Viena/ 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.
 
A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento da 
viagem. 

A saída Setembro 05 será 
excepcionalmente em um Sábado. 
E devido a um simpósio médico em 
Viena, ficaremos hospedados no Hotel 
Mercure Westbahnhof de categoria 
Primeira Moderada. 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 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

tour caminharemos pela Via dei Portici, uma 

área que concentra lojas, e possui calçadas 

cobertas, sob arcos, um verdadeiro charme. 

Veremos: a sua catedral, igreja gótica do 

século XVI; o Monumento à Vitória, todo feito 

em mármore; Museu de Arqueologia, onde 

se encontra a múmia Ötzi, o homem de gelo 

do período Neolítico, com mais de cinco mil 

anos. Restante do dia livre. Aproveite para 

desbravar cada cantinho e particularidade 

que a cidade tem a oferecer. Sentar em uma 

das bonitas praças e desfrutar da brisa suave 

e do magnífico cenário. À noite, experimente 

um dos pratos da culinária local, você se 

surpreenderá.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Dom. – BOLZANO/ ALPES 

ITALIANOS E AUSTRÍACOS/ SALZBURG

Hoje percorreremos a deslumbrante Rota das 

Montanhas Dolomitas, uma região de rara 

beleza natural. Um espetáculo de diferentes 

cenários com rochas, florestas e pastagens. 

Atravessando a fronteira, percorreremos o Tirol 

Austríaco através da espetacular auto estrada 

alpina do Parque Nacional Grossglockner, 

onde poderemos apreciar o pico Edelweiss-

Spitze, com suas geleiras e pequenos povoados 

tiroleses que ainda mantém as suas muralhas 

medievais. Na sequência, chegaremos a 

Salzburg, cidade natal de Mozart. Hospedagem 

no Hotel Imlauer Bräu ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 16º dia – Seg. – SALZBURG – Pela manhã, 

visita a esta encantadora cidade, com suas 

fortes tradições musicais, tendo inclusive 

servido de cenário para a filmagem da “Noviça 

Rebelde”. Visitaremos suas ruelas, passagens e 

pátios no bairro medieval localizado à margem 

esquerda do rio Salzach, passearemos pela 

famosa rua de pedestres Getreidegasse, onde 

o n° 9 nasceu Mozart. Passaremos pelo antigo 

mercado, a Praça Mozart, o Carrilhão, a Praça 

da Catedral e diversos palácios. Avistaremos 

o belo Castelo Medieval, no alto de uma 

colina. Tarde livre para você aproveitar todo 

o encanto da gloriosa Salzburg. Um dos 

passeios mais charmosos e agradáveis é em 

barco, sentir toda a beleza e a atmosfera 

que emana da cidade, apreciando seus belos 

monumentos. À noite, saboreie um dos bons 

pratos da culinária local ou desfrutar de um 

delicioso jantar, enquanto assiste e ouve um 

belo espetáculo de ópera.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 17º dia – Ter. – SALZBURG/ CRUZEIRO 

PELO DANÚBIO/ VIENA – Hoje sairemos em 

direção ao Vale do Danúbio, até alcançarmos 

a cidade de Melk. Ao chegarmos, visitaremos 

o imponente mosteiro de Melk, um convento 

Beneditino repleto de preciosidades. Logo 

após, embarcaremos em um agradável 

passeio de barco pelo Rio Danúbio, 

percorrendo o Vale do Wachau - considerado 

Patrimônio Cultural da Humanidade. 

Neste passeio, avistaremos lindas casas 

renascentistas, o Castelo Schönbühel e o 

Mosteiro fortificado de Aggstein. Chegada 

a Krems, após desembarque, continuação 

pelo vale do Danúbio até Viena, a capital 

da Áustria, conhecida pelos seus lindos 

parques e jardins. Hospedagem no Hotel 

Intercontinental ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 18º e 19º dias – Qua. e Qui. – VIENA 

Dois dias para visitar uma das capitais 

mais elegantes da Europa, outrora sede do 

poderoso Império Austro-Húngaro. Durante o 

nosso city tour, trafegando pela Ringstrasse, 

o anel que circunda a cidade, veremos: a 

Ópera de Viena, os prédios da Prefeitura e 

do Parlamento, com a monumental estátua 

de Minerva; a Rua de Graben, famosa pelos 

seus cafés e lojas; o Palácio de Hofburg, que 

foi sede do poder dos Habsburgos - com 

seus diversos edifícios que vão do gótico 

ao neorrenascentista; e a Catedral Gótica 

de Stephandom. Na sequência, visitaremos 

o Palácio de Schönbrunn, antiga residência 

de verão da família imperial. No período 

livre, não deixe de conhecer a linda rua de 

pedestres Kärntnerstrasse. Na terra de Strauss 

e Mozart, uma das dicas para a noite é 

assistir a uma ópera ou a um concerto em um 

dos palácios.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 20º dia – Sex. – VIENA/ BRASIL – Manhã 

livre. Hospedagem até às 12h00. Aproveite 

para as últimas compras ou retornar a 

alguma atração de seu interesse, pois à 

tarde, teremos traslado ao aeroporto para 

embarque em voo com conexão em Zurique 

ou Frankfurt e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 21º dia – Sáb. – BRASIL – Chegada ao 

aeroporto de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!
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ESCANDINÁVIA, FINLÂNDIA E RÚSSIA
Com Cruzeiro pelo Mar Báltico

O CORAÇÃO DA ESCANDINÁVIA, COM SUA PRIVILEGIADA NATUREZA, sua rica herança cultural e paisagens deslumbrantes, 
aliada à monumental Rússia, que é um verdadeiro espetáculo cultural e belos monumentos históricos e arquitetônicos.

2 noites na histórica Copenhague, 
a bela capital da Dinamarca.
1 noite no ferry da Escandinávia 
Seaways na travessia da 
Dinamarca para Noruega.
1 noite em Lofthus.
2 noites na charmosa Bergen, 
portão de entrada para os fiordes.
2 noites em Loen, às margens do 
Naeroyfjord.
2 noites na exuberante Oslo.
3 noites na apaixonante 
Estocolmo.
1 noite no ferry da Silja Line na 
travessia da Suécia para Finlândia.
1 noite na bela Helsinque.
3 noites em São Petersburgo, a 
mais bela cidade russa, tombada 
pela Unesco.
3 noites em Moscou, um show de 
monumentos e arquitetura.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Dom. – BRASIL/ COPENHAGUE

Assistência da nossa equipe no aeroporto 

internacional de São Paulo para embarque em 

voo com conexão em Frankfurt ou Zurique e 

destino a Copenhague.

 

 2º dia – Seg. – COPENHAGUE – Chegada a 

Copenhague. Traslado e acomodação no Hotel 

Marriott ou similar. Um brinde com Akvavit - a 

tradicional aguardente dinamarquesa - é nossa 

sugestão para saudar a chegada nas terras dos 

legendários vikings. Restante do dia livre.

 

 3º dia – Ter. – COPENHAGUE

Pela manhã, iniciaremos o nosso city tour 

apreciando a fonte da Deusa Gefion; a famosa 

estátua da Pequena Sereia e o Palácio de 

Christianborg, antiga residência real hoje sede do 

parlamento. Também veremos o antigo prédio 

da Bolsa de Valores, com sua torre formada 

pelas caudas de quatro dragões; a Prefeitura; 

o Teatro Real; e o belo edifício neoclássico da 

24 dias – 21 noites / 18 dias –15 noites 
Saídas 2020: Maio 10 e 24; Junho 07; Julho 05; Agosto 09 e 23 e Setembro 06 e 13

Helsingor

Glyptotek. Seguiremos até o esplêndido Palácio 

de Amalienborg, atual residência da Família 

Real. Na tarde livre, vale a pena caminhar pela 

Stroget, uma das mais famosas ruas de pedestres 

do mundo, ou fazer um passeio de barco pelos 

canais da cidade. À noite, sugerimos uma visita 

ao Tivoli Parque. Nosso guia brasileiro estará lhe 

acompanhando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Qua. – COPENHAGUE/ 

HELSINGOR/ CRUZEIRO PARA OSLO

Cruzando estradas margeadas por parques 

e belas residências, chegaremos à cidade 

de Helsingor. Lá passearemos pelo pátio 

central do Castelo de Kronborg, escolhido 

por Shakespeare como cenário para sua 

obra Hamlet. Na sequência, conheceremos 

o belo Palácio de Frederiksborg, pérola do 

Renascimento, hoje sede do Museu Nacional de 

História. Retorno a Copenhague e, logo após, 

embarque em cruzeiro com destino a Oslo. 

ES
C

 2
4/

18
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Detalhes que fazem a diferença
Acompanhamento de guia brasileiro 
desde o 1º dia no embarque até o 24º 
dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e outros trechos 
no exterior 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).

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

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

Belíssimos cruzeiros, sendo um pelo 
Mar do Norte, ligando Copenhague 
a Oslo, e o outro pelo Mar Báltico, 
ligando Estocolmo a Helsinque.

Trens de alta velocidade desde 
Helsinque a São Petersburgo e de São 
Petersburgo a Moscou para tornar 
nossa viagem mais relaxante.

Atrações:
• Uma maior permanência e visitas 
   completas nas capitais escandinavas: 
   Copenhague, Oslo e Estocolmo.
• O fascinante interior da Noruega, 
   será melhor apreciado com nossas 
   visitas cênicas.
• Tour a charmosa Bergen, portão de 
   entrada dos fi ordes.
• Navegaremos pelos dois fi ordes mais 
   bonitos da Noruega: Naeroyfjord e 
   Geirangerfjord.
• Visita a bela Helsinque.
• O melhor da Rússia, com tour 
   completos em São Petersburgo, 
   Pushkin e Moscou.

Ingressos incluídos:
• Helsingor: Palácios Frederiksborg.
• Bergen: Funicular Flobanen.
• Cruzeiros pelos fi ordes 
   Naeroyfjord e 
   Geirangerfjord.
• Lom: Stavechurch.
• Oslo: Museu das Embarcações 
   Vikings.
• Estocolmo: Prefeitura e Museu Vasa.
• São Petersburgo: Museu Hermitage.
• Moscou: Kremlim, Museu da 
   Armaria e Catedral de Assunção.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

Aproveite a magnífi ca paisagem deste trajeto 

e durante o jantar desfrute de um Viking 

Smorgasbord Buffet, um autêntico buffet 

viking. Pernoite a bordo.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Qui. – OSLO/ LOFTHUS 

Aproveite o café buffet estilo escandinavo 

a bordo, enquanto nos aproximamos de 

Oslo. Após desembarque, transporte em 

ônibus pelo exuberante território norueguês. 

Aqui a atmosfera é mágica e as paisagens 

deslumbrantes, formadas por rios, fl orestas e 

grande quantidade de rochas que, segundo 

a lenda, já foram trolls - os gigantes da 

Escandinávia que se transformam em pedra 

sob os raios de sol. Passaremos por belíssimas 

regiões repletas de lagos, picos nevados e 

por lindas quedas d’água até atingirmos 

os deslumbrantes fi ordes. Continuação ao 

longo do Hardangervidda até Lofthus, região 

conhecida como o pomar da Noruega e situada 

às margens do Hardangerfjord. Hospedagem 

no Hotel Ullensvang ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

  6º dia – Sex. – LOFTHUS/ BERGEN – Pela 

manhã, saída com destino à charmosa cidade de 

Bergen, a capital dos fi ordes e principal centro 

turístico da Noruega. No trajeto, percorreremos 

a moderna ponte de Hardanger que liga a 

cidade de Brimnes a Bruravik. Chegada e 

hospedagem no Hotel Radisson Blu Royal ou 

similar. No tempo livre, aproveite para explorar 

o porto medieval e os antigos armazéns da 

Liga Hanseática ou visite o pitoresco aquário da 

cidade, rico em espécies típicas do Mar do Norte.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 7º dia – Sáb. – BERGEN – O tour por 

Bergen nos mostrará a segunda maior cidade da 

Noruega, conhecida como “o portão de entrada 

para os fi ordes” e uma das mais charmosas da 

Europa. Apreciaremos o Hakonshallen, prédio 

mais antigo da cidade; a área boêmia do Ole Bulls 

Plass; o Teatro Nacional; e o Bryggen, antiga sede 

da Liga Hanseática. Em seguida, subiremos de 

funicular até o topo de Monte Floien, uma das 

sete colinas que cercam a cidade. De lá teremos 

uma esplêndida vista panorâmica. À tarde, 

sugerimos a visita à casa do compositor Edvard 
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Grieg, transformada em museu, onde se tem 

a oportunidade de apreciar uma apresentação 

musical na encantadora Troldhaugen.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Dom. – BERGEN/ VOSS/ 

NAEROYFJORD/ LOEN – Saindo em 

direção à cidade de Voss, cruzaremos regiões 

em que os lagos refletem a paisagem ao 

redor. Passaremos pelo Stalheim Canyon até 

atingirmos Gudvangen, onde embarcaremos 

num incrível cruzeiro pelo Naeroyfjord, 

braço do famoso Sognefjord, o maior e mais 

profundo do mundo, cercado por natureza 

exuberante. Desembarque em Kaupanger ou 

Flaam, continuaremos nossa viagem em ônibus 

até a cidade de Loen, situada às margens do 

Nordfjord. Hospedagem no Hotel Alexandra 

ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Seg. – LOEN/ CRUZEIRO PELO 

GEIRANGERFJORD – Pela manhã, saída 

para um maravilhoso cruzeiro de uma hora 

pelo Geirangerfjord, considerado Patrimônio 

Mundial da Humanidade pela UNESCO, com 

seu característico formato em “S”, situado 

entre majestosas montanhas e cascatas, entre 

elas “As Sete Irmãs e o Véu Nupcial”, sem 

dúvida uma experiência ímpar. Retorno a Loen. 

À tarde, sugerimos um passeio opcional pelo 

Glaciar de Briksdal ou, então, desfrute das 

instalações do spa que o hotel oferece.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Ter. – LOEN/ LOM/ OSLO – Pela 

manhã, seguiremos para Oslo via Lom para 

admirar sua “stavkyrkje”, igreja de madeira 

datada do séc. XII. Continuaremos nossa 

cênica viagem margeando o lago Vaagaa até 

o magnífico Vale de Gudbransdsdal e o belo 

lago Mjosa - o maior da Noruega. Prosseguindo 

viagem, chegaremos a Oslo para hospedagem no 

Grand Hotel by Scandic ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Qua. – OSLO – Oslo é a mais 

antiga das capitais escandinavas e famosa por 

seus exploradores Vikings. Em nosso city tour 

visitaremos o Museu das Embarcações, que 

abriga 3 galés do século IX e objetos que foram 

retirados dessas embarcações. Seguiremos 

para o Parque Frogner, famoso pelas esculturas 

de Gustav Vigeland, artista norueguês que 

dedicou anos de sua vida para criar e executar 

este monumental projeto com esculturas 

simplesmente arrebatadoras. Caminharemos 

pelo seu encantador centro histórico que exibe 

belos monumentos arquitetônicos, entre eles a 

prefeitura e a catedral. Veremos ainda as áreas 

comerciais repletas de lojas e restaurantes. Ao 

final do passeio, retorno ao hotel e restante do 

dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Qui. – OSLO/ ESTOCOLMO

Traslado ao aeroporto para embarque com 

destino à Suécia, o maior país da Escandinávia. 

Chegada a Estocolmo, a “Rainha das Águas”, 

cidade construída sobre 14 ilhas e considerada 

uma das mais belas capitais europeias. Recepção 

e traslado para hospedagem no Hotel Sheraton 

ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Sex. – ESTOCOLMO – Hoje o 

nosso tour inclui, pela manhã, Gamla Stan, 

a cidade antiga. Suas ruelas entrelaçadas, a 

intrigante arquitetura e variedade do comércio 

fazem dela um lugar peculiar. Veremos também 

a prefeitura (Stadhuset), que abriga os salões 

Oslo
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onde acontece a cerimônia de entrega aos 

vencedores do Prêmio Nobel; o parlamento; a 

Kungstradgarden, praça coração da cidade; a 

Ópera; a Rua Hamngatan, com os principais 

magazines; o Palácio Real; e o magnífico Mirante 

de Fjallgatan! Visitaremos, em seguida, o famoso 

galeão de guerra “Vasa”, totalmente restaurado 

depois de permanecer submerso por 333 anos: 

uma experiência única! Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Sáb. – ESTOCOLMO – Todo 

um dia livre para usufruir de Estocolmo, 

sugerimos uma visita ao Parque Skansen, uma 

das mais populares atrações de Estocolmo, o 

Nordiska Museum ou, então, um passeio até 

Drottningholm, residência oficial da Rainha Silvia 

e de toda a família real.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Dom. – ESTOCOLMO/ CRUZEIRO 

PELO MAR BÁLTICO – Manhã livre. À tarde, 

traslado ao porto para embarque em cruzeiro 

noturno pelo Mar Báltico. Com destino a 

Helsinque, capital da Finlândia. Não deixe de 

apreciar, ao amanhecer, a magnífica paisagem da 

costa finlandesa. O navio oferece cassino, bares, 

restaurante, piscina, boate, cinema e lojas. À 

noite, que tal tentar a sorte no cassino ou assistir 

a um ótimo show?

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 16º dia – Seg. – HELSINQUE – Chegada 

pela manhã a Helsinque, a “Filha do Báltico”. 

Logo após o desembarque, faremos uma 

visita panorâmica, incluindo a Praça do 

Senado, a Catedral Luterana, a Biblioteca da 

Universidade, o prédio do Senado e a estátua 

do czar russo Alexander II. Veremos ainda o 

Monumento ao compositor Sibelius, o Palácio 

Presidencial, a igreja encravada na rocha, 

a Praça do Mercado e o Estádio Olímpico. 

Após o término da nossa visita, hospedagem 

no Hotel Haven ou similar. Na sua tarde 

livre, aproveite para vivenciar as influências 

históricas e culturais da capital finlandesa. À 

noite, sugerimos  visita ao Helsinki Casino.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

17º dia – Ter. – HELSINQUE/ SÃO 

PETERSBURGO – São Petersburgo, a 

antiga Leningrado nos espera! Partiremos 

em moderno trem de alta velocidade e 

ao cruzarmos a fronteira, vamos sentir 

a verdadeira “alma russa”, que vai se 

mostrando nos cenários descritos em 

clássicos da literatura russa. Chegada à 

esplêndida São Petersburgo, considerada 

uma das mais lindas cidades do mundo. 

Hospedagem no Hotel Corinthia ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

O MELHOR DA ESCANDINÁVIA E FINLÂNDIA 

ESC 18

Possibilidade de regresso ao Brasil no 17º 

dia, desde Helsinque, com chegada no 

dia seguinte. O embarque terá assistência 

de guia local, visto que o guia brasileiro 

acompanhante seguirá viagem para Rússia 

com o restante do grupo.

 18º dia – Qua. – SÃO PETERSBURGO

São Petersburgo está longe de ser uma cidade-

museu que vive apenas das heranças de um 

passado glorioso, sua vida cultural e artística é 

pulsante e cativante. Em nosso tour pela cidade 

veremos: O Monumento a Pedro o Grande, a 

Catedral de Santo Isaac, a longa Avenida Nevsky, 

o Palácio do Conde Stroganoff, o Palácio de 

Inverno dos Czares, a Praça das Artes, o Museu 

Russo, o Campo de Marte e a belíssima Catedral 

de São Salvador do Sangue Derramado. Visita ao 

Museu Hermitage, localizado em um dos mais 

impressionantes edifícios da cidade, originalmente 

construído para servir de palácio de inverno à 

imperatriz Elizabeth, filha de Pedro, o Grande. 

Fundado em 1764, o Hermitage conta hoje com 

mais de 2,7 milhões de obras vindas de todo 

o mundo, de todas as épocas. Após a visita, 

restante do dia livre. Uma boa dica para o tempo 

livre é conhecer a famosa Catedral de Santo Isaac 

seguido de um passeio pelo Rio Neva.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

Helsinque
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  19º dia – Qui. – SÃO PETERSBURGO

Dia livre para usufruir da beleza e cultura que a 

cidade oferece. Sugerimos opcionalmente visitar 

o belíssimo palácio de verão de Catarina I ou 

visitar o palácio de Peterhof, conhecido como 

“Versailles Russa”. Nosso guia acompanhante 

estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 20º dia – Sex. – SÃO PETERSBURGO/ 

MOSCOU – Em horário apropriado, traslado à 

estação ferroviária para embarque no moderno 

trem Sapsan - “Falcão-Peregrino”, que cobrirá os 

650 km que separam São Petersburgo de Moscou 

em menos de 5 horas. Chegada a Moscou, a 

imponente capital russa, um verdadeiro show de 

monumentos e arquitetura. Recepção e traslado 

ao Hotel Intercontinental ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 21º e 22º dias – Sáb. e Dom. – MOSCOU

Imagens da Moscou czarista e comunista 

poderão ser captadas durante os nossos 

tours. Conheceremos o interior do Kremlin, 

incluindo a Catedral de Assunção - onde 

eram coroados os czares - e o Museu da 

  Informações IMPORTANTES

GARANTA SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cias. Aéreas: Lufthansa, Swiss ou outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
ESC 24
1. São Paulo/ Frankfurt ou Zurique/  
    Copenhague
2. Moscou/ Frankfurt ou Zurique/  
    São Paulo
ESC 18 - Regresso desde Helsinque
1. São Paulo/ Frankfurt ou Zurique/  
    Copenhague
2. Helsinque/ Frankfurt ou Zurique/ São Paulo
Emissão no Exterior:
1. Oslo/ Estocolmo

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.
 
A ordem das visitas programadas poderá 
sofrer alterações, a fim de propiciar um 
melhor aproveitamento da viagem. 
 
Quando em navegação - Copenhague 
a Oslo e de Estocolmo a Helsinque - 
faremos uso somente de bagagem de 
mão, devido ao espaço limitado nas 
cabines.

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 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

Armaria, com sua exposição de joias, tronos 

e carruagens. Veremos a Praça Vermelha, 

cenário de grandiosos desfiles militares na 

época do comunismo; a Catedral de São 

Basílio; o famoso prédio da KGB; a Rua Arbat 

Nova e os belos prédios de Stálin. No tempo 

livre, visite o metrô moscovita, o mais luxuoso 

do mundo, e o centro comercial GUM, com 

suas abóbadas de vidro e lojas sofisticadas. O 

internacionalmente famoso Ballet Bolshoi ou 

o incrível show folclórico russo, além de um 

aprazível cruzeiro pelo Rio Moscou com jantar 

incluído, são as melhores opções para a noite.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 23º dia – Seg. – MOSCOU/ BRASIL – 

Manhã livre e hospedagem até 12h00. À tarde, 

traslado ao aeroporto para embarque em voo 

com conexão em Frankfurt ou Zurique e destino 

ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 24º dia – Ter. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!

São Petersburgo



Quanto melhores as conexões,
menor o mundo se torna.
Voos diretos de São Paulo a
Munique a partir de Dezembro de 2019
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O MELHOR DOS PAÍSES BÁLTICOS E RÚSSIA
Heranças do Império Czarista

VIAGEM QUE SE DISTINGUE PELOS DETALHES, desfrutando dos belos e históricos Países Bálticos, repletos de cidades medievais, 
castelos e paisagens lindíssimas, aliados à imponente Rússia, com sua fascinante história e monumentos.

3 noites em Varsóvia, a histórica 
capital polonesa.

2 noites em Vilnius, a capital da 
Lituânia.

2 noites em Riga, a capital da 
Letônia.

2 noites em Tallinn, a elegante 
capital da Estônia.

2 noites em Helsinque, a capital 
do design finlandês.

3 noites em São Petersburgo, 
uma das mais belas cidades russas.

3 noites em Moscou, a 
monumental capital da Rússia.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Qua. – BRASIL/ VARSÓVIA
Assistência da nossa equipe no aeroporto 

internacional de São Paulo, para embarque 

com conexão em Frankfurt ou Zurique e 

destino a Varsóvia.

 2º dia – Qui. – VARSÓVIA – Chegada 

a esta cidade, cuja fundação data da Idade 

Média, tendo sido por diversas vezes destruída 

e repartida durante as guerras, para ser 

reconstruída por seu povo, tornando-se uma 

verdadeira “Fênix Europeia”. Recepção e 

traslado ao Hotel Intercontinental ou similar. 

Restante do dia livre.

 

 3º e 4º dias – Sex. e Sáb. – VARSÓVIA
No tour pela capital polonesa, visitaremos 

o Parque Lazienki e o Monumento a 

Chopin - polonês de nascimento, como 

Nicolau Copérnico e o Papa João Paulo II. 

Além disso, apreciaremos o Palácio sobre 

as Águas e o Monumento aos Mártires da 

20 dias – 17 noites / 14 dias – 11 noites 
Saídas 2020: Maio 13; Junho 10; Julho 08; Agosto 05 e Setembro 09

Vilnius

Segunda Guerra Mundial. O passeio inclui 

ainda uma caminhada pelo centro histórico 

(Stare Miasto). Arrasada durante a Segunda 

Grande Guerra, a área foi totalmente 

reconstruída. Para as tardes e noites livres, 

Varsóvia oferece boas opções, como fazer 

compras na Nowy Swiat, a principal rua 

comercial da capital. Outra boa opção é 

passear de carruagem pela colorida Praça 

do Mercado e arredores. À noite, não deixe 

de assistir a um concerto das obras do 

inigualável Chopin.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Dom. – VARSÓVIA/ VILNIUS
Pela manhã, traslado ao aeroporto para 

embarque rumo aos encantadores Países 

Bálticos. Chegada a Vilnius, a capital 

da Lituânia, majestosamente localizada 

sobre sete colinas, cortada pelo Rio Neris 

e ornamentada por inúmeras igrejas e 

vários monumentos de influências e estilos 

B
A

LT
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Detalhes que fazem a diferença
Acompanhamento de guia brasileiro 
desde o 1º dia no embarque até o 20º 
dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e outros trajetos 
no exterior.

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).

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

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

Trens de alta velocidade de 
Helsinque a São Petersburgo e de São 
Petersburgo a Moscou para tornar 
nossa viagem mais relaxante.

Atrações:
• Tour completo por Varsóvia, a fênix 
   europeia e capital da Polônia.
• Desfrutaremos do melhor dos Países 
   Bálticos visitando: Lituânia, Letônia 
   e Estônia.
• Visitaremos as principais atrações 
   das capitais Bálticas: Vilnius, Riga, 
   Tallinn e Helsinque.
• Travessia do Mar Báltico em ferry 
   boat entre Tallinn e Helsinque.
• Visita ao Palácio Rundale, o mais 
   importante monumento da Letônia; 
   e o Parque Nacional de Gauja.
• O melhor da Rússia, conhecendo 
   a belíssima São Petersburgo, 
   considerada Patrimônio da 
   Humanidade e a histórica capital 
   Moscou, um verdadeiro show de 
   monumentos e arquitetura.

Ingressos incluídos:
• Polônia: Palácio Real em Varsóvia.
• Lituânia: Universidade de Vilnius, 
   Castelo de Trakai.
• Letônia: Igreja de S. Pedro, Torre 
   Panorama, Catedral Del Domo, 
   Palácio de Rundale, Parque Nacional 
   Gauja (com entradas para o Castelo 
   de Turaída, gruta Gutmans, parque 
   Daina e Museu).
• São Petersburgo: Museu 
   Hermitage.
• Pushkin: Palácio de Catarina.
• Moscou: Kremlim, Museu da 
   Armaria e Catedral de Assunção.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

arquitetônicos diferentes. Hospedagem no 

Hotel Kempinski Cathedral Square ou 

similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Seg. – VILNIUS/ TRAKAI/ 
VILNIUS – Pela manhã visita à pitoresca 

Trakai, antiga capital da Lituânia e seu 

Castelo-Fortaleza. Situado numa ilha 

do lago Galve, era a residência dos 

governadores lituanos e servia de defesa 

contra os ataques dos Cruzados na Idade 

Média. Aproveite para provar o típico 

Kibinai, uma massa folheada com carne. À 

tarde, visitaremos Vilnius, considerada uma 

das mais lindas cidades do Báltico com seu 

precioso e antigo centro histórico. Durante 

o nosso tour veremos: sua Catedral em 

estilo gótico; a Torre de Gedimina, em 

forma octogonal, as Igrejas de São Pedro 

e São Paulo; a Praça da Prefeitura ampla 

e movimentada com suas edifi cações do 

séc. XV e o Bairro Judeu, com sua única 

Sinagoga. Veremos também a Porta da 

Aurora, único dos portais preservados das 

muralhas, e caminharemos pela medieval 

rua de pedestres, a Pilies Gatve.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Ter. – VILNIUS/ RUNDALE/ 
RIGA – Pela manhã, saída em direção a 

Riga, a maior das cidades dos Países Bálticos. 

No trajeto, trafegaremos por paisagens 

deslumbrantes rumo à fronteira da Letônia. 

Na sequência, visitaremos o monumento 

arquitetônico mais espetacular da Letônia 

- o Palácio de Verão de Rundale, projetado 

em estilo barroco pelo arquiteto italiano 

Rastrelli. Prosseguindo, chegaremos a Riga, 

importante centro de comércio no séc. XIII, 

pois fazia parte da famosa Liga Hanseática. 

Hospedagem no Hotel Grand Kempinski 
ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Qua. – RIGA – Pela manhã, 

visita a esta linda cidade com 8 

séculos de existência e que combina 

harmoniosamente o antigo com o 

moderno. Conheceremos durante o tour, 
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o Castelo de Riga, que hoje é a residência 

oficial do presidente, abrigando três 

museus no seu interior. Caminharemos 

ainda pela cidade antiga, que conserva 

um esplêndido modelo da arquitetura 

medieval germânica. Restante dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 9º dia – Qui. – RIGA/ SIGULDA/ 
TALLINN – Hoje sairemos em direção 

a Tallinn, capital portuária da Estônia. 

No trajeto vamos conhecer Sigulda, 

localizada no Parque Nacional de Gauja. 

Visitaremos as ruínas do Castelo-Fortaleza 

dos Cruzados da Ordem Teutônica; o 

Castelo Medieval de Turaída; e a Colina 

do Conto, um parque com escultura 

do folclore letão. Prosseguindo viagem, 

cruzaremos a fronteira com a Estônia e 

chegada à elegante Tallinn, situada nas 

margens do Mar Báltico, e dona de um 

cenário cinematográfico, com seus 4km 

de muralhas que cercavam toda a cidade 

na Idade Média. Hospedagem no Hotel 
Swissotel ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Sex. – TALLINN – Pela manhã, 

vivenciaremos a encantadora Tallinn, 

conhecida como a “Pequena Praga”. 

Em nosso tour percorreremos a muralha 

medieval até a Colina de Toompea, para 

visita à cidade velha, com destaque para 

o conjunto conhecido como as Três Irmãs. 

Veremos também a Praça da Câmara 

Municipal; a gótica Prefeitura, símbolo 

do país, a Farmácia Municipal de 1422; a 

Igreja do Espírito Santo; a Igreja de Santo 

Olavo, com sua afinada agulha, a Catedral 

Ortodoxa Alexander Nevski, com seus ícones 

e mosaicos e o Castelo de Toompea, hoje 

sede do Parlamento. No tempo livre, não 

deixe de visitar o Parque Kadriorg, com seu 

lago e o Palácio em estilo barroco, antiga 

residência de verão czarista.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Sáb. – TALLINN/ HELSINQUE
Pela manhã, traslado ao porto para 

embarque em ferry, em breve travessia 

do Mar Báltico com destino a Helsinque. 

Chegada e traslado ao Hotel Haven ou 

similar. Na tarde livre, aproveite para se 

aventurar pela bela e animada capital 

finlandesa. À noite, uma visita ao Helsinki 

Casino é diversão garantida.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Dom. – HELSINQUE – Pela 

manhã, faremos nossa visita pela “Filha do 

Báltico” incluindo: a Praça do Senado onde 

estão: a Catedral Luterana, a Biblioteca 

da Universidade, o prédio do Senado 

Tallinn 



  Informações IMPORTANTES

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.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cias. Aéreas: Lufthansa, Swiss  
e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
BALT 20
1. São Paulo/ Frankfurt ou Zurique/  
    Varsóvia
2. Moscou/ Frankfurt ou Zurique/  
    São Paulo
BALT 14
1. São Paulo/ Frankfurt ou Zurique/  
    Varsóvia
2. Helsinque/ Frankfurt ou Zurique/  
    São Paulo
Emissão no Exterior:
1. Varsóvia/ Vilnius

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.

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 112  a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

e a estátua do czar russo Alexandre 

II. Veremos ainda o Monumento ao 

compositor Sibelius, o Palácio Presidencial, 

a igreja de Taivallahti, encravada na rocha, 

a Praça do Mercado e o Estádio Olímpico. 

No tempo livre, durante o verão com 

seus longos dias de sol, a melhor opção é 

usufruir de seus parques e cafés.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

O MELHOR DOS PAÍSES 
BÁLTICOS – BALT 14

Possibilidade de regresso ao Brasil no 
13º dia, desde Helsinque, com chegada 

no dia seguinte. O embarque terá 
assistência de guia local, visto que o 
guia brasileiro acompanhante seguirá 

viagem para Rússia com o restante  
do grupo.

 

 13º dia – Seg. – HELSINQUE/ SÃO 
PETERSBURGO – São Petersburgo, a 

antiga Leningrado, nos espera! Partiremos 

pela manhã em moderníssimo trem de alta 

velocidade - o Allegro, que fará o percurso 

em menos de 3 horas e, ao cruzarmos a 

fronteira, vamos sentir a verdadeira “alma 

russa”, que vai se mostrando através 

de típicas paisagens. Chegada à São 

Petersburgo, considerada uma das mais 

lindas cidades do mundo. Sua arquitetura 

ímpar fez desta cidade Patrimônio Cultural 

da Humanidade. Hospedagem no Hotel 
Corinthia ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º e 15º dias – Ter. e Qua. – SÃO 
PETERSBURGO – O Monumento a Pedro 

o Grande, a Catedral de Santo Isaac, 

a avenida Nevsky, o Palácio do Conde 

Stroganoff, o Palácio de Inverno dos 

Czares, a Praça das Artes, o Museu Russo, 

o Campo de Marte e a bela Catedral 

de São Salvador do Sangue Derramado 

fazem parte da nossa visita panorâmica 

a esta cidade que é conhecida como 

a “Veneza do Norte”. Visitaremos o 

interior do Museu Hermitage, com seu 

acervo incomparável, com destaque 

para as pinturas de Leonardo da Vinci e 

Rembrandt. Uma boa dica para o tempo 

livre é conhecer a famosa Catedral de 

Santo Isaac, transformada em museu, 

seguido de um passeio pelo Rio Neva. 

Outra boa opção é visitar o Palácio de 

Peterhof, conhecido como Versailles Russa. 

Já para a noite, a sugestão é assistir a um 

dos clássicos do famoso balé russo.

2 CAFÉS DA MANHÃ E 1 ALMOÇO 

INCLUÍDOS.

 16º dia – Qui. – SÃO PETERSBURGO/ 
MOSCOU – Pela manhã, percorreremos 

a Rota dos Czares, um caminho histórico 

que nos levará a Pushkin, com sua dezena 

de palácios. Visita ao Palácio de Catarina, 

com seus belos salões, que nos dá ideia 

da riqueza e do luxo da corte russa na 

época dos Czares. Logo após, traslado 

à estação ferroviária para embarque no 

moderníssimo trem de alta velocidade 

Sapsan, que cobrirá os 650km que 

separam São Petersburgo de Moscou em 

menos de 5 horas. Chegada a Moscou, a 

imponente capital russa, um verdadeiro 

show. Recepção e traslado ao Hotel 
Intercontinental ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º e 18º dias – Sex. e Sáb. – MOSCOU 
Imagens da Moscou czarista e comunista 

poderão ser captadas durante o nosso city 

tour. Visitaremos o interior do Kremlin, 

incluindo a Catedral de Assunção - onde 

eram coroados os czares - e o Museu 

da Armaria, com sua exposição de joias, 

tronos e carruagens dos imperadores. 

Conheceremos a Praça Vermelha, cenário 

dos grandiosos desfiles militares do 

comunismo, onde estão a Catedral de São 

Basílio e o Mausoléu de Lênin. Passaremos 

pelo famoso prédio da KGB; a Rua Arbat 

Nova e os belos prédios de Stalin. No tempo 

livre, visite o metrô moscovita, o mais 

luxuoso do mundo, e o centro comercial 

GUM, com suas abóbadas de vidros e suas 

lojas sofisticadas. O famoso Ballet Bolshoi 

ou o incrível show folclórico russo são as 

melhores opções para a noite.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 19º dia – Dom. – MOSCOU/ BRASIL
Manhã livre e hospedagem até 12h00. À 

tarde, traslado ao aeroporto para embarque 

em voo com conexão em Londres ou 

Frankfurt ou Zurique e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 20º dia – Seg. – BRASIL – Chegada ao 

aeroporto internacional de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!
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MARAVILHAS DO LESTE EUROPEU
Com o Melhor da Áustria, Alemanha e Polônia

UMA VIAGEM QUE UNE HARMONIOSAMENTE TODO O ESPLENDOR DAS BELAS CIDADES DO LESTE EUROPEU, 
com o requinte de seus palácios, parques, jardins floridos e serenos rios que proporcionam passeios inesquecíveis. Um 
verdadeiro mosaico de histórias e culturas milenares.

3 noites na bela Budapeste, 
cidade dividida pelo Danúbio.

3 noites em Viena, capital do 
antigo Império Austro-Húngaro.

3 noites na histórica Praga, 
vivenciando seu maravilhoso 
centro histórico.

1 noite em Dresden, antiga 
capital do Reino da Saxônia.

3 noites em Berlim, a mais 
vibrante metrópole da Alemanha.

1 noite em Wroclaw, o mais 
antigo centro histórico da Polônia.

2 noites na encantadora 
Cracóvia.

 2 noites em Varsóvia, a histórica 
capital polonesa.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Sex. – BRASIL/ BUDAPESTE

Embarque em São Paulo, em voo com conexão 

em Frankfurt ou Zurique e destino a Budapeste. 

Assistência da nossa equipe no aeroporto 

Internacional de São Paulo.

 

 2º dia – Sáb. – BUDAPESTE – Chegada 

a Budapeste, recepção e traslado ao Hotel 

Sofitel ou similar. Restante do dia livre. À noite, 

aproveite para ter um primeiro contato com a 

capital húngara, que é simplesmente linda, em 

uma caminhada de orientação na companhia 

de nosso guia brasileiro.

 

 3º e 4º dias – Dom. e Seg. – BUDAPESTE

Dois dias inteiros para você vivenciar Budapeste. 

Fundada em 1873, após a unificação de três 

cidades, Buda e Óbuda, na margem oeste do 

Danúbio, e Peste, na margem leste. Grande 

parte da arquitetura da cidade é fruto do 

entusiasmo nacionalista que marcou o período 

entre o final do século XIX e o início do XX. 

21 dias –18 noites 
Saídas 2020: Maio 08 e 29; Junho 12; Julho 10;  

Agosto 07 e 14 e Setembro 11 e 18
Budapeste

Durante nosso city tour veremos: A histórica 

Colina do Castelo, o mirante do Bastião dos 

Pescadores, a Ponte das Correntes, o Monte 

Gellert e a Ilha de Santa Margarida. Veremos 

ainda o Parlamento Nacional e a Praça dos 

Heróis, com esculturas que retratam diversas 

fases do país. Uma boa dica para o período 

livre é conhecer a rua comercial de Vaci Utca 

ou visitar uma tradicional casa de banho, como 

as Termas Gellert. Já os românticos, podem 

aproveitar a noite em um passeio de barco 

pelas águas do Danúbio, seguido de um jantar 

com apresentação musical. Outra boa opção é 

o belo show folclórico de arte húngara.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Ter. – BUDAPESTE/ BRATISLAVA/ 

VIENA – Pela manhã, saída rumo à Áustria, 

outrora sede do Império Austro-Húngaro. No 

trajeto, cruzaremos o Danúbio em direção a 

Bratislava, capital da Eslováquia. Ao chegarmos, 

visitaremos o seu antigo centro histórico, com o 
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Detalhes que fazem a diferença
Acompanhamento de guia brasileiro 
desde o 1º dia no embarque até o 21º 
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).

18 cafés da manhã tipo buffet + 1 
refeições ao longo do roteiro.

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

Atrações:
• As incomparáveis Budapeste, Praga e 
   Viena, com tours especiais para 
   nossos grupos de brasileiros.
• A Alemanha em destaque com 
   visitas: a vibrante Berlim e a bela 
   Dresden, antiga capital da Saxônia. 
   E ainda a histórica Potsdam, com 
   seu bonito complexo palaciano.
• Visitas especiais à bela Bratislava, e à 
   medieval Cesky Krumlov, na 
   República Tcheca.
• O melhor da Polônia, com visitas: a 
   sua capital Varsóvia; a Cracóvia.
• E ainda Wroclaw, a “Veneza 
   Polonesa”, além de visitas a 
   Auschwitz e Czestochowa.

Ingressos incluídos:
• Budapeste: Mirante do Bastião dos 
   Pescadores.
• Viena: Palácio Schönbrunn.
• Praga: Castelo de Praga.
• Potsdam: Jardins do Parque
   Sanssouci.
• Auschwitz: Museu do Holocausto.
• Cracóvia: Igreja St. Mary, Palácio 
   Wawel.
• Varsóvia: Palácio Real.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

Palácio Presidencial em estilo gótico, a Catedral, 

a Torre Medieval e seu charmoso comércio. E, 

ainda, seu imponente Castelo, com vista para 

o Danúbio. Após o tempo livre para almoço, 

prosseguiremos rumo à encantadora Viena, 

conhecida pelos seus lindos parques e jardins. 

Hospedagem no Hotel Intercontinental ou 

similar. Restante do dia livre. À noite, sugerimos 

uma caminhada para apreciar a iluminação do 

seu centro histórico.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º e 7º dias – Qua. e Qui. – VIENA

Dois dias completos para visitarmos essa 

cidade fantástica. Em nosso tour trafegando 

pela Ringstrasse, veremos a Ópera de Viena; 

os prédios da Prefeitura e do Parlamento 

com a monumental estátua de Minerva; a 

Rua Graben, famosa pelo comércio; o Palácio 

de Hofburg, que foi sede do poder dos 

Habsburgos; a Catedral Gótica de Stephandom; 

e o Palácio de Schönbrunn. Percorreremos 

os mesmos salões que receberam Napoleão 

Bonaparte e várias gerações dos Habsburgos. 

No tempo livre, não deixe de conhecer a rua 

de pedestres Karntnerstrasse e experimente 

a deliciosa Sachertorte - torta de chocolate 

vienense. 

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Sex. – VIENA/ CESKY KRUMLOV/ 

PRAGA – Hoje embarcaremos em uma viagem 

pela região da Baixa Áustria, trafegando 

por paisagens da Boêmia, rumo à República 

Tcheca. Nosso destino é a cidade de Praga, 

capital tombada pela Unesco como Patrimônio 

da Humanidade, e conhecida como “Cidade 

de Ouro”. No trajeto, visitaremos uma das 

mais belas cidades medievais, Cesky Krumlov 

- cercada pelo Rio Vltava e com sua cidade 

velha praticamente imaculada, com suas belas 

construções renascentistas. Veremos também 

o seu famoso Castelo Krumlovsky Zámek. 

Prosseguindo viagem, chegada a Praga e 

hospedagem no Hotel Alcron ou similar. À 

noite, uma boa dica é jantar numa das típicas e 

famosas cervejarias da cidade.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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 9º e 10º dias – Sáb. e Dom. – PRAGA

Praga é tão fascinante que merece dois city 

tours, que serão feitos, em grande parte, 

caminhando pelo seu belíssimo centro histórico 

e arredores. Visitaremos a Catedral de São Vito, 

o antigo Palácio Real, o bairro de Hradcany, 

a Pequena Praga e a Igreja de Nossa Senhora 

da Vitória. Passaremos pela Cidade Velha e 

veremos a Praça do Relógio Astronômico, a 

Prefeitura, a Igreja de Nossa Senhora de Tyn, a 

Igreja de São Nicolau, o Josefov (o mais antigo 

bairro judeu da Europa), a Ponte Carlos e a 

Torre de Pólvora. Nas horas livres, sugerimos 

uma volta ao belíssimo centro histórico, o 

único da Europa que jamais foi destruído por 

guerras ou tragédias naturais. Comprar os 

finíssimos cristais tchecos ou assistir ao pôr do 

sol caminhando pela Ponte Carlos, são outras 

boas opções. À noite, vale a pena assistir a um 

espetáculo de representação cênica com luzes 

e efeitos especiais originários da cultura tcheca 

no Teatro Negro.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Seg. – PRAGA/ DRESDEN

Sairemos pela manhã rumo à Alemanha. No 

caminho, trafegaremos por pequenas vilas 

e grandes campos agrícolas até Dresden, 

antiga capital da Saxônia. Ao chegarmos, 

faremos um city tour conhecendo os exteriores 

e fachadas das belas edificações da antiga 

Praça do Mercado; a Bruehlsche Terrasses; a 

Praça do Teatro; a Opera House e a Semper 

Gallery - esplêndido exemplo da arquitetura 

alemã. Continuaremos o passeio por outras 

belas construções que justificam o apelido de 

“Florença do Elba”, como o Zwinger (Palácio 

dos Prazeres), o Fürstenzug e a Igreja de 

Nossa Senhora, testemunha da destruição da 

cidade, ao final da Segunda Guerra Mundial. 

Em seguida, hospedagem no Hotel Westin 

Bellevue ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 12º dia – Ter. – DRESDEN/ POTSDAM/ 

BERLIM – Pela manhã, viajaremos em direção 

a histórica Potsdam, que abriga o Parque 

Sanssouci, um dos mais bonitos complexos 

palacianos da Europa, onde apreciaremos seus 

magníficos jardins. Considerado Patrimônio 

Cultural da Humanidade, Potsdam foi palco 

do encontro de Truman, Stalin e Churchill 

para discussão do famoso “Tratado de 

Potsdam”. Na sequência, chegaremos a Berlim, 

cidade que é o maior símbolo desta nação 

reunificada. Aproveite o final da tarde para 

uma caminhada, e comece a se encantar com 

a cidade. Hospedagem no Hotel Palace ou 

similar. À noite, sugerimos um tour by night 

para apreciarmos os monumentos iluminados, 

seguido de uma visita a histórica região 

Potsdamer Platz

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º e 14º dia – Qua. e Qui. – BERLIM

A mais vibrante metrópole alemã ganhará 

dois dias no nosso roteiro. Suas principais 

atrações constarão da visita, como a West 

Side Gallery e o Portão de Brandenburgo, 

marco da divisão das duas Alemanhas. Na ex-

Berlim Oriental, veremos a Gendarmenmarkt, 

a Potsdamerplatz; a famosa Avenida Unter 

Den Linden, a Universidade Humboldt, a 

Ópera de Berlim, Alexanderplatz e o bairro 

de Nikolaiviertel, onde a Berlim dos anos 

30 foi reconstruída. Na ex-Berlim Ocidental, 

percorreremos o Kurfürstendamm e o 

Reichstag - o parlamento da Alemanha. 

Algumas sugestões podem preencher 

o tempo livre, como: fazer compras 

na KaDeWe, uma das maiores lojas de 

departamentos da Europa, visitar o jardim 

zoológico, ou um passeio até a ilha dos 

museus. Os tradicionais cabarés berlinenses 

com seus shows de variedades ao estilo da 

Broadway são a melhor dica para a noite.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

Praga
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  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cias. Aéreas: Swiss; Lufthansa e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
LESTE 21
1. São Paulo/ Frankfurt ou Zurique/  
    Budapeste
2. Varsóvia/ Frankfurt/ São Paulo
LESTE 16
1. São Paulo/ Frankfurt ou Zurique/  
    Budapeste
2. Berlim/ Frankfurt ou 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.
 
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 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

  15º dia – Sex. – BERLIM/ WROCLAW

Saída pela manhã com destino à Polônia, 

conhecida até hoje por sua história e 

generosidade do seu povo. Cruzando a 

fronteira com a Alemanha, passaremos nos 

arredores de vilarejos que ainda conservam 

o estilo de vida da antiga Europa Oriental. 

Prosseguindo, chegaremos a pitoresca Wroclaw, 

possuidora do centro histórico mais antigo 

da Polônia. Em seguida, faremos um tour por 

esta bela cidade, com seus múltiplos canais 

do Rio Odra, formando 12 ilhas interligadas e 

conhecidas como a “Veneza Polonesa”. Logo 

após, hospedagem no Hotel Sofitel ou similar. 

À noite, sugerimos um passeio a pé pela cidade 

velha com suas animadas praças.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

TRIÂNGULO IMPERIAL COM ALEMANHA  

LESTE 16

Possibilidade de regresso ao Brasil no 15º 

dia desde Berlim, com chegada no dia 

seguinte. O embarque terá assistência 

de guia local, visto que o guia brasileiro 

acompanhante seguirá viagem para a 

Polônia com o restante do grupo.

 

 16º dia – Sáb. – WROCLAW/ CRACÓVIA  

Hoje viajaremos em direção à histórica e 

encantadora Cracóvia, que durante seis 

séculos, na Idade Média, foi a capital da 

Polônia. Chegada à Cracóvia e hospedagem 

no Hotel Sheraton ou similar. Ao final 

da tarde, caminhe pelas ruas reservadas a 

pedestres, pontilhada de edifícios históricos, 

onde músicos e artistas de rua criam uma 

atmosfera animada. Aproveite para conhecer 

seu típico artesanato à base de âmbar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Dom. – CRACÓVIA – Única 

cidade polonesa que escapou ilesa à 

destruição das duas guerras mundiais. Em 

nosso tour, visitaremos o seu centro histórico, 

repleto de belas construções medievais, como 

a Praça do Mercado, a Prefeitura, a Catedral 

da Virgem Maria, a antiga residência da 

Família Real, o Castelo de Wawel, construído 

no século XIII, e a Catedral, antiga Sé do 

Cardeal Wojtyla (que veio a ser o Papa João 

Paulo II). À tarde, sugerimos um incrível 

passeio opcional pelas Minas de Sal de 

Wieliczka, com sua Catedral de Sal, lagos 

subterrâneos e o impressionante complexo 

de galerias repletas de estátuas esculpidas 

em sal que retratam as diversas fases da 

história polonesa. À noite, usufrua de um 

dos agradáveis restaurantes ao ar livre na 

imponente praça da cidade velha.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 18º dia – Seg. –  CRACÓVIA/ 

AUSCHWITZ/ CZESTOCHOWA/ VARSÓVIA 

Pela manhã nossa viagem continua até a 

cidade histórica de Oswiecim. Lá visitaremos 

Auschwitz, principal campo de concentração 

nazista, hoje museu e monumento erguido 

em homenagem aos mártires. Na sequência, 

visitaremos Czestochowa, um dos maiores 

centros de peregrinação da Europa. No 

Monastério de Jasna Gora, visitaremos a 

Madona Negra, pintura bizantina da Nossa 

Senhora de Czestochowa, padroeira da 

Polônia. Prosseguindo chegaremos a Varsóvia, 

que foi por diversas vezes destruída durante 

as guerras, para ser reconstruída, tornando-

se uma verdadeira “Fênix Europeia”. 

Hospedagem no Hotel Intercontinental ou 

similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 19º dia – Ter. – VARSÓVIA

Em nosso tour pela capital polonesa, 

visitaremos o Parque Lazienki e o Monumento 

a Chopin - polonês de nascimento, como 

Nicolau Copérnico. Além disso, apreciaremos 

o Palácio sobre as Águas e o Monumento 

aos Mártires da Segunda Guerra Mundial. 

O passeio inclui ainda uma caminhada pelo 

belo centro histórico da cidade velha (Stare 

Miasto). Para a tarde e noite livres, Varsóvia 

oferece boas opções, como fazer compras 

na Nowy Swiat, a principal rua comercial 

da capital, ou explorar o agradável parque 

de Lazienki. À noite, não deixe de assistir a 

um dos concertos das obras do inigualável 

Chopin.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 20º dia – Qua. – VARSÓVIA/ BRASIL

Manhã livre. No início da tarde, traslado ao 

aeroporto para embarque em voo com conexão 

em Frankfurt e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 21º dia – Qui. – BRASIL – Chegada ao 

aeroporto internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!

 



70

EUROPA DO LESTE E RÚSSIA
Do Império Austro-Húngaro às Terras dos Czares

EM CADA REGIÃO VOCÊ VIVENCIARÁ AS DIVERSIDADES HISTÓRICAS E CULTURAIS DO LESTE EUROPEU. A 
descoberta de tradicionais costumes, a beleza de sua arquitetura e a incrível culinária local, com visitas a encantadoras cidades 
medievais. Uma viagem de intensa expressividade.

3 noites na bela Budapeste, 
cidade dividida pelo Danúbio.

3 noites em Viena, capital do 
antigo Império Austro-Húngaro.

3 noites na histórica Praga, 
vivenciando seu maravilhoso 
centro histórico.

1 noite na bela Helsinque,  
a “Filha do Báltico”.

3 noites em São Petersburgo,  
a mais bela cidade russa.

3 noites na imponente Moscou, 
um show de monumentos e 
arquitetura.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Sex. – BRASIL/ BUDAPESTE

Embarque em São Paulo, em voo com conexão 

em Frankfurt ou Zurique e destino a Budapeste. 

Assistência da nossa equipe no aeroporto 

Internacional de São Paulo.

 

 2º dia – Sáb. – BUDAPESTE – Chegada 

a Budapeste, recepção e traslado ao Hotel 

Sofitel ou similar. Restante do dia livre. À noite, 

aproveite para ter um primeiro contato com a 

capital húngara, que é simplesmente linda, em 

uma caminhada de orientação na companhia 

de nosso guia brasileiro.

 

 3º e 4º dias – Dom. e Seg. – BUDAPESTE

Dois dias inteiros para você vivenciar Budapeste. 

Fundada em 1873, após a unificação de três 

cidades, Buda e Óbuda, na margem oeste do 

Danúbio, e Peste, na margem leste. Grande 

parte da arquitetura da cidade é fruto do 

entusiasmo nacionalista que marcou o período 

entre o final do século XIX e o início do XX. 

19 dias –16 noites 
Saídas 2020: Maio 29; Junho 12; Julho 10; Agosto 14 e Setembro 11

Durante nosso city tour veremos: A histórica 

Colina do Castelo, o mirante do Bastião dos 

Pescadores, a Ponte das Correntes, o Monte 

Gellert e a Ilha de Santa Margarida. Veremos 

ainda o Parlamento Nacional e a Praça dos 

Heróis, com esculturas que retratam diversas 

fases do país. Uma boa dica para o período 

livre é conhecer a rua comercial de Vaci Utca 

ou visitar uma tradicional casa de banho, como 

as Termas Gellert. Já os românticos, podem 

aproveitar a noite em um passeio de barco 

pelas águas do Danúbio, seguido de um jantar 

com apresentação musical. Outra boa opção é 

o belo show folclórico de arte húngara.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Ter. – BUDAPESTE/ BRATISLAVA/ 

VIENA – Pela manhã, saída rumo à Áustria, 

outrora sede do Império Austro-Húngaro. No 

trajeto, cruzaremos o Danúbio em direção a 

Bratislava, capital da Eslováquia. Ao chegarmos, 

visitaremos o seu antigo centro histórico, com o 

Viena
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Detalhes que fazem a diferença
Acompanhamento de guia brasileiro 
desde o 1º dia no embarque até o 10º 
dia em Praga e do 11º dia em Helsinque 
ao 19º dia no desembarque no Brasil. 
Exceto durante os traslados de saída 
de Praga e chegada em Helsinque, que 
terá o acompanhamento de guia local 
especializado.

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).

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

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

Trens de alta velocidade desde 
Helsinque a São Petersburgo e de São 
Petersburgo a Moscou para tornar 
nossa viagem mais relaxante.

Atrações:
• As incomparáveis Budapeste, Praga e 
   Viena, com tours especiais para 
   nossos grupos de brasileiros.
• Visitas especiais à bela Bratislava, e à 
   medieval Cesky Krumlov, na 
   República Tcheca.
• O melhor da Rússia, conhecendo 
   todas as principais atrações e 
   visitas de dia inteiro pela bela São 
   Petersburgo e pela imponente 
   capital Moscou.

Ingressos incluídos:
• Budapeste: Mirante do Bastião dos 
   Pescadores.
• Viena: Palácio Schönbrunn.
• Praga: Castelo de Praga.
• São Petersburgo: Museu 
   Hermitage.
• Moscou: Kremlim, Museu da 
   Armaria e Catedral Assunção.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

Palácio Presidencial em estilo gótico, a Catedral, 

a Torre Medieval e seu charmoso comércio. E, 

ainda, seu imponente Castelo, com vista para 

o Danúbio. Após o tempo livre para almoço, 

prosseguiremos rumo à encantadora Viena, 

conhecida pelos seus lindos parques e jardins. 

Hospedagem no Hotel Intercontinental ou 

similar. Restante do dia livre. À noite, sugerimos 

uma caminhada para apreciar a iluminação do 

seu centro histórico.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º e 7º dias – Qua. e Qui. – VIENA

Dois dias completos para visitarmos essa 

cidade fantástica. Em nosso tour trafegando 

pela Ringstrasse, veremos a Ópera de Viena; 

os prédios da Prefeitura e do Parlamento 

com a monumental estátua de Minerva; a 

Rua Graben, famosa pelo comércio; o Palácio 

de Hofburg, que foi sede do poder dos 

Habsburgos; a Catedral Gótica de Stephandom; 

e o Palácio de Schönbrunn. Percorreremos 

os mesmos salões que receberam Napoleão 

Bonaparte e várias gerações dos Habsburgos. 

No tempo livre, não deixe de conhecer a rua 

de pedestres Karntnerstrasse e experimente 

a deliciosa Sachertorte - torta de chocolate 

vienense. 

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Sex. – VIENA/ CESKY KRUMLOV/ 

PRAGA – Hoje embarcaremos em uma viagem 

pela região da Baixa Áustria, trafegando 

por paisagens da Boêmia, rumo à República 

Tcheca. Nosso destino é a cidade de Praga, 

capital tombada pela Unesco como Patrimônio 

da Humanidade, e conhecida como “Cidade 

de Ouro”. No trajeto, visitaremos uma das 

mais belas cidades medievais, Cesky Krumlov 

- cercada pelo Rio Vltava e com sua cidade 

velha praticamente imaculada, com suas belas 

construções renascentistas. Veremos também 

o seu famoso Castelo Krumlovsky Zámek. 

Prosseguindo viagem, chegada a Praga e 

hospedagem no Hotel Hilton ou similar. À 

noite, uma boa dica é jantar numa das típicas e 

famosas cervejarias da cidade.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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 9º e 10º dias – Sáb. e Dom. – PRAGA

Praga é tão fascinante que merece dois city 

tours, que serão feitos, em grande parte, 

caminhando pelo seu belíssimo centro histórico 

e arredores. Visitaremos a Catedral de São Vito, 

o antigo Palácio Real, o bairro de Hradcany, 

a Pequena Praga e a Igreja de Nossa Senhora 

da Vitória. Passaremos pela Cidade Velha e 

veremos a Praça do Relógio Astronômico, a 

Prefeitura, a Igreja de Nossa Senhora de Tyn, a 

Igreja de São Nicolau, o Josefov (o mais antigo 

bairro judeu da Europa), a Ponte Carlos e a 

Torre de Pólvora. Nas horas livres, sugerimos 

uma volta ao belíssimo centro histórico, o 

único da Europa que jamais foi destruído por 

guerras ou tragédias naturais. Comprar os 

finíssimos cristais tchecos ou assistir ao pôr do 

sol caminhando pela Ponte Carlos, são outras 

boas opções. À noite, vale a pena assistir a um 

espetáculo de representação cênica com luzes 

e efeitos especiais originários da cultura tcheca 

no Teatro Negro.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Seg. – PRAGA/ HELSINQUE

Em horário apropriado, com acompanhamento 

de guia local, traslado ao aeroporto para 

embarque em voo com destino a Helsinque, 

capital da Finlândia. Chegada, recepção no 

aeroporto e com o acompanhamento de guia 

local, traslado até o Hotel Haven ou similar. 

Restante do dia livre. Aproveite para vivenciar 

as influências históricas e culturais da capital 

finlandesa.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

Hoje, os passageiros que partem 

para Helsinque se despedem do guia 

acompanhante que seguirá com parte do 

grupo para Dresden e Berlim. O encontro 

com o guia brasileiro da porção Finlândia 

e Rússia será no hotel em Helsinque com 

o acompanhamento dele até o retorno ao 

Brasil.

 

 12º dia – Ter. – HELSINQUE/ SÃO 

PETERSBURGO – São Petersburgo, a antiga 

Leningrado nos espera! Partiremos pela manhã 

em moderno trem de alta velocidade que fará 

o percurso em menos de 3h. Ao cruzarmos a 

fronteira, vamos sentir a verdadeira “alma russa”, 

que vai se mostrando nos cenários descritos em 

clássicos da literatura russa. Chegada à esplêndida 

São Petersburgo, considerada uma das mais 

lindas cidades do mundo. Hospedagem no Hotel 

Corinthia ou similar. Restante do dia livre. Aceite 

o convite do nosso guia brasileiro acompanhante 

para uma caminhada nos arredores do hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º e 14º dias – Qua. e Qui. – SÃO 

PETERSBURGO – O Monumento a Pedro 

o Grande, a Catedral de Santo Isaac, a 

longa Avenida Nevsky, o Palácio do Conde 

Stroganoff, o Palácio de Inverno dos Czares, 

a Praça das Artes, o Museu Russo, o Campo 

de Marte e a bela Catedral de São Salvador 

do Sangue Derramado serão vistos na nossa 

visita panorâmica pela cidade. Em seguida, 

visitaremos o interior do Museu Hermitage, 

considerado o maior do mundo, com um 

acervo invejável, com destaque para as 

pinturas de Leonardo da Vinci e Rembrandt. 

Uma boa dica para o tempo livre é conhecer 

a famosa Catedral de Santo Isaac, hoje 

museu, seguido de um passeio pelo Rio 

Neva. Outra boa opção é visitar o Palácio de 

Peterhof, conhecido como Versailles Russa. 

Já para a noite, sugerimos assistir um dos 

clássicos do famoso balé russo.

2 CAFÉS DA MANHÃ E 1 ALMOÇO INCLUÍDOS.

Praga
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  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cias. Aéreas: Swiss, Lufthansa e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Zurique ou Frankfurt/  
    Budapeste
2. Moscou/ Zurique ou Frankfurt/  
    São Paulo
Emissão no Exterior:
1. Praga/ Helsinque 

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.

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 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

São Petersburgo

  15º dia – Sex. – SÃO PETERSBURGO/ 

MOSCOU – Em horário apropriado,  traslado 

à estação ferroviária para embarque no 

moderníssimo trem de alta velocidade com 

destino a Moscou. Chegada a imponente 

capital russa, um verdadeiro show. Recepção e 

traslado ao Hotel Intercontinental ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º e 17º dias - Sáb e Dom. – MOSCOU

Imagens da Moscou czarista e comunista 

poderão ser captadas durante o nosso city 

tour de dia inteiro. Visitaremos o interior do 

Kremlin, incluindo a Catedral de Assunção - 

onde eram coroados os czares - e o Museu da 

Armaria, com sua exposição de joias, tronos e 

carruagens dos imperadores. Conheceremos a 

Praça Vermelha, cenário de grandiosos desfiles 

militares na época do comunismo; a Catedral 

de São Basílio; o Mausoléu de Lênin; o famoso 

prédio da KGB; a Rua Arbat Nova e os belos 

prédios de Stálin. No tempo livre, visite o metrô 

moscovita, o mais luxuoso do mundo, e o 

centro comercial GUM, com suas abóbadas de 

vidro e muitas lojas sofisticadas. Já o célebre 

Ballet Bolshoi, o incrível show folclórico russo 

ou um passeio de barco pelo Rio Moscou com 

jantar a bordo são as melhores opções para a 

noite.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 18º dia – Seg. – MOSCOU/ BRASIL

Manhã livre e hospedagem até 12h00. À tarde, 

traslado ao aeroporto para embarque em voo 

com conexão em Londres ou Frankfurt com 

destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 19º dia – Ter. – BRASIL – Chegada ao 

aeroporto internacional de São Paulo.

 

Até uma próxima viagem!
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NA ROTA DA ALEMANHA ROMÂNTICA,  
ESLOVÊNIA E CROÁCIA

Os Mais Belos Cenários Europeus

VIAGEM CONHECENDO BELAS E SURPREENDENTES CIDADES, com deslocamentos harmoniosos por regiões que abrigam um rico 
passado histórico, alguns dos mais belos castelos da Europa, e de grandes belezas paisagísticas. Emoção e encantamento a cada instante!

1 noite na agradável Wurzburg.

2 noites na medieval Nuremberg.

1 noite em Augsburg, a mais 
antiga cidade na Rota Romântica.

2 noites em Munique, a alegre 
capital da cerveja e da Baviera.

2 noites em Innsbruck, a capital 
do Tirol Austríaco.

2 noites em Ljubljana, capital da 
Eslovênia.

1 noite no balneário de Opatija.

2 noites em Zagreb, a histórica 
capital.

2 noites na encantadora Split.

3 noites em Dubrovnik, a pérola 
do Adriático.

Finalizando com 2 noites na 
imponente Frankfurt.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Ter. – BRASIL/ FRANKFURT

Assistência da nossa equipe no Aeroporto 

Internacional de São Paulo, para embarque com 

destino a Frankfurt.

 

 2º dia – Qua. – FRANKFURT/ WURZBURG

Chegada, recepção e traslado à bela Wurzburg, 

situada junto ao Rio Main é considerada o 

portão de entrada da charmosa Rota Romântica 

na Alemanha. Hospedagem no Hotel Maritim  

ou similar. Restante do dia livre. Aproveite 

para caminhar por suas ruas repletas de 

cafés e cervejarias, e sentir o clima desta 

agradável cidade. Nosso guia brasileiro o estará 

orientando.

 

 3º dia – Qui. – WURZBURG/ BAMBERG/ 

NUREMBERG – Pela manhã visita à cidade 

dominada pela fortaleza de Marienburg. 

Conheceremos o Palácio de Residenz, antiga 

residência dos príncipes - bispos; a Catedral 

de St. Kilian; a Rathaus, a prefeitura com sua 

23 dias – 20 noites  
Saídas 2020:  Maio 12; Junho 09; Julho 07; Agosto 04 e Setembro 08

Bamberg

fachada renascentista; a Alte Main Brucke, sua 

ponte velha; e o casario do centro histórico. 

Logo após, saída em direção a medieval 

Bamberg. Em nosso tour veremos seus 

principais monumentos que estão localizados 

ao redor da Domplatz, uma das mais lindas 

praças alemãs. Prosseguindo viagem, 

chegaremos a Nuremberg, a segunda maior 

cidade da Baviera e importante centro cultural 

do Renascimento na Europa. Hospedagem no 

Hotel Le Meridien Grand ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Sex. – NUREMBERG – Uma cidade 

que atrai a todos por sua exuberância e pelo 

centro histórico. Em nosso tour, veremos: o 

enorme Frauentor, o soberbo portão; o que 

restou da muralha construída nos sécs. XV e 

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

vitrais; o Hospital do Espírito Santo; o Kaiserburg, 

um complexo de castelos que se destacam e 

o Palácio da Justiça, local onde aconteceram 
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Detalhes que fazem a diferença
Acompanhamento de guia brasileiro 
desde o 1º dia no embarque até o 23º 
dia no desembarque no Brasil.

Voos internacionais e outros trajetos 
no exterior.

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

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

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

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

Atrações:
• Visita às cidades da Rota Romântica 
   de Wurzburg, Bamberg, Nuremberg, 
   Rothenburg e Augsburg.
• City tour completo por Munique e 
   Frankfurt.
• Visita ao Castelo Neuschwanstein 
   em Fussen.
• Visita a afamada Innsbruck.
• A Eslovênia em destaque, com visita 
   a idílica Bled, Ljubljana, sua capital, 
   e Postojna.
• Parque Nacional de Plitvice.
• O complexo do Palácio de 
   Diocleciano em Split.
• A cidade-museu de Trogir.
• Dubrovnik, com sua cidade murada  
   e incrível conjunto arquitetônico.
• E ainda, visitas a Zagreb, a capital 
   croata, e ao Balneário de Opatija.

Ingressos incluídos:
• Wurzburg: Palácio.
• Augsburg: Fuggerei.
• Fussen: Castelo de Neuschwanstein.
• Postojna: Cavernas.
• Zagreb: Parque Nacional de Plitvice.
• Split: Palácio de Diocleciano e a 
   Catedral.
• Trogir: Catedral de São Lourenço.
• Dubrovnik: o Monastério dos 
   Franciscanos, a Catedral e o Palácio 
   do Reitor.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

os famosos “Julgamentos de Nuremberg”. À 

tarde, sugerimos um passeio pela sua agradável 

cidade velha e não deixe de saborear uma das 

especialidades da cozinha franconiana. Aproveite 

para conhecer a sua linda fonte gótica segundo 

a tradição, aqueles que derem três voltas em 

torno do seu anel terão seus desejos realizados. 

À noite, sugerimos um típico jantar medieval 

acompanhado de música.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 5º dia – Sáb. – NUREMBERG/ 

ROTHENBURG/ DINKELSBUHL/ AUGSBURG

Hoje teremos um dia cheio de atrações. Nossa 

primeira visita será à romântica Rothenburg. 

Em nosso tour, veremos a bela edifi cação da 

Rathaus a prefeitura; a St. Jakobs Kirche; a 

Franziskaner Kirche com seus tesouros históricos, 

e o Galgentor, antigo local de execuções. Na 

sequência, visitaremos a antiga Dinkelsbuhl, 

com sua arquitetura muito bem preservada. 

Logo após, prosseguiremos em direção a 

Augsburg. Chegada e hospedagem no Hotel 

Steigenberger Drei Mohren ou similar. À noite, 

sugerimos um jantar no restaurante Die Ecke, que 

está situado num prédio do séc. XVI com lindo 

jardim e foi frequentado por grandes celebridades 

como Brecht e Mozart.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Dom. – AUGSBURG/ MUNIQUE

Pela manhã, visita a Augsburg, a mais 

antiga cidade da Rota Romântica. Em nosso 

city tour, veremos: a magnífi ca Rathaus a 

prefeitura, tida como um belo exemplo da 

arquitetura maneirista; a Maximilianstrasse, 

a rua principal com suas belas fontes; a 

Perlachturm a torre do sino; o Zeuglaus, 

soberbo conjunto de esculturas de bronze; 

as igrejas de St. Ulrich-und-fra, resultante 

da “Paz de Augsburg”, entre protestantes e 

católicos. Visita ao Conjunto Fuggerei, a obra 

assistencial mais antiga da Europa. À tarde, 

chegaremos a Munique, a festeira capital 

mundial da cerveja e da Baviera. Hospedagem 

no Hotel Le Meridien ou similar. Restante 

do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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 7º dia – Seg. – MUNIQUE – Palco da 

principal festa alemã a famosa Oktoberfest, 

Munique é rica em história e cultura. Durante 

a nossa visita veremos: a bela Marienplatz, 

com a coluna de Santa Maria; a Neu Rathaus, 

a nova prefeitura em estilo neogótico; a Altes 

Rathaus, a antiga prefeitura; a majestosa 

Frauenkirche, catedral de Nossa Senhora; a 

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

o magnífico Residenz, antiga residência dos 

Reis da Baviera e o Deutsches Museum, com 

a fama de ser o maior do mundo no âmbito 

científico e tecnológico. Na tarde livre, 

sugerimos um passeio pelo agitado e festivo 

calçadão da cidade. À noite, não deixe de 

conhecer uma das cervejarias com música ao 

vivo, como a tradicional Hofbrauhaus.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Ter. – MUNIQUE/ FUSSEN/ 

NEUSCHWANSTEIN/ INNSBRUCK

Saída pela manhã rumo à cidade de Fussen, 

situada às margens do lago Schwansee aos 

pés dos Alpes Bávaros, para visita ao magnífico 

Castelo de Neuschwanstein, que serviu de 

inspiração para o Castelo da Cinderela e que 

foi idealizado por Ludovic II, Rei da Baviera. 

Na sequência, passaremos pela região de 

Garmisch Partenkirchen, uma das mais famosas 

estâncias de esportes de Inverno da Alemanha, 

rumo a Innsbruck, a charmosa capital do Tirol 

Austríaco. Chegada e hospedagem no Hotel 

Ac by Marriott ou similar. À noite, sugerimos 

um tradicional jantar tirolês acompanhado de 

um belo espetáculo folclórico.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Qua. – INNSBRUCK – Pela manhã, 

faremos um tour pela cidade, que no séc. XV 

foi escolhida pelo imperador Maximiliano I 

como capital imperial. Durante nossa visita, 

veremos a Hofkirch, igreja imperial que guarda 

o notável Mausoléu de Maximiliano I; o 

excepcional Balcão Dourado, local de onde os 

membros da corte assistiam às cerimônias na 

praça; o Palácio Imperial; e a Catedral de São 

Jacob, com o quadro da Madona e o Menino. 

À tarde aproveite para caminhar pela elegante 

e animada Theresienstrasse, com seus elegantes 

cafés e confeitarias.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 10º dia – Qui. – INNSBRUCK/ ALPES 

AUSTRÍACOS/ BLED/ LJUBLJANA

Hoje sairemos em direção a Ljubljana - fundada 

há 2.000 anos e capital da Eslovênia. No 

trajeto, cruzaremos a linda região dos Alpes 

Austríacos e veremos belíssimas paisagens até 

alcançarmos a fronteira eslovena, rumo ao 

vilarejo de uma idílica e praticamente intacta 

natureza, Bled, cercada de montanhas e com 

um lindo lago de águas verde-esmeralda. 

Lá, avistaremos o Monte Triglav, um belo 

castelo medieval e uma antiga igreja barroca. 

Tempo livre para contemplarmos toda esta 

exuberância. Prosseguindo, chegaremos à 

encantadora Ljubljana, para hospedagem no 

Grand Hotel Union ou similar. Noite livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

Ljubljana
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 11º dia – Sex. – LJUBLJANA – Cidade 

medieval que apresenta também características 

modernistas. Pela manhã, no nosso tour, 

veremos: as famosas três pontes, com 

destaque para a Ponte do Dragão - ostenta 

uma escultura de bronze do dragão alado, o 

símbolo da cidade; a fonte barroca de Robba; 

a Catedral de São Nicolau, em estilo barroco; 

e o Castelo de Ljubljana, construído numa 

colina. À tarde, caminhe pela cidade velha, com 

seu agradável conjunto de ruas e charmosas 

praças, margeadas pelo rio Ljubljanica. No mais, 

aproveite o animado ambiente noturno para 

saborear um dos pratos tradicionais da região e 

não deixe de provar o popular drinque local, o 

Zganje, feito à base de ameixas.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Sáb. – LJUBLJANA/ POSTOJNA/ 

OPATIJA – Pela manhã, saída para o encantador 

balneário croata de Opatija. No trajeto, 

visitaremos as impressionantes cavernas de 

Postojna, as maiores do mundo, com 20 km de 

extensão. Na nossa visita, parte deste percurso 

será feito em um trenzinho elétrico. Na sequência, 

saída rumo a Opatija, cidade agraciada com belos 

cenários naturais. Ao chegarmos faremos um tour 

de orientação, onde veremos: a Villa Angiolina, 

em estilo neoclássico; e a Igreja de Santiago, 

antiga abadia beneditina que deu origem à 

cidade (Opatija, em croata, significa abadia). 

Hospedagem no Hotel Milenij ou similar. No 

tempo livre, aproveite para conhecer a agradável 

Praça do Parque.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

  13º dia – Dom. – OPATIJA/ ZAGREB

Manhã livre. Em seguida, sairemos rumo à 

medieval Zagreb, capital da Croácia desde 

1557, e que está dividida em cidade alta e 

baixa, ligadas por um funicular. Chegada e 

hospedagem no Hotel Esplanade ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Seg. – ZAGREB – Hoje visitaremos 

esta importante cidade da Europa Central. 

Durante o nosso tour, passaremos por: a Praça 

Jelacic, o coração da cidade; a Catedral da 

Assunção da Virgem Maria também conhecida 

como a Catedral de São Estevão, onde são 

realizados concertos de órgãos e o Palácio 

Arcebispal. Passaremos ainda pela porta da pedra, 

anexa às fortificações que serviram de defesa 

contra os turcos e que nos conduz à Igreja de 

São Marcos, com seu teto de mosaico; o Palácio 

Presidencial e a Torre Lotrscak, onde está situado 

o funicular e de onde se tem uma bela vista 

panorâmica. Na sequência, faremos um tour pela 

cidade baixa, o bairro moderno e comercial, com 

seus diversos museus, galerias, centros culturais, 

cafés e praças. Na tarde livre, aproveite para 

caminhar e explorar melhor o centro histórico.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

  15º dia – Ter. – ZAGREB/ PARQUE 

NACIONAL DE PLITVICE/ SPLIT – Partindo de 

Zagreb rumo ao litoral conheceremos uma das 

maiores atrações da Croácia, o Parque Nacional 

de Plitvice, localizado num magnífico bosque 

com 16 lagos naturais, conectados entre si, 

formando uma série de encantadoras cachoeiras 

e quedas d’água. Ao longo do passeio, vamos 

sentir o fluir da vida, integrados à natureza, ao 

cruzar saltos, lagos e caminhar em passarelas 

sobre as águas. Após nossa visita, trafegaremos 

através da região montanhosa de Velebit em 

direção à maravilhosa Costa do Adriático. Na 

sequência, chegaremos à histórica Split para 

hospedagem no Hotel Cornaro ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

Opatija
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 16º dia – Qua. – SPLIT/ TROGIR/ SPLIT

Pela manhã, em nosso tour, visitaremos o 

que restou do fabuloso Palácio-Fortaleza 

do Imperador Diocleciano, um conjunto 

que continua a ser um centro pulsante 

da vida comercial e social, pois cerca de 

3.000 pessoas vivem ali. Pelo caminho, 

vamos encontrar grandes tesouros como: o 

Mausoléu, em forma octogonal; o Templo 

de Júpiter, transformado em batistério; 

a Catedral, com sua fonte batismal e a 

escultura em relevo do Rei Zvonimir; o 

Perístilo do Palácio; e o lindo Campanário 

Românico. Logo depois, seguiremos 

até a pequena cidade insular de Trogir, 

fundada pelos gregos. Numa caminhada 

por esta cidade-museu, veremos: a Porta 

Renascentista de Santo Ivan; a Igreja de 

Santa Bárbara; e a Catedral de São Lourenço. 

Finalizaremos nosso passeio, com tempo livre, 

no agradável calçadão à beira mar, para em 

seguida retornar ao hotel. Aproveite para 

relaxar no centro de bem-estar e lazer que o 

hotel oferece.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Qui. – SPLIT/ DUBROVNIK

Hoje, seguindo para Dubrovnik, passaremos 

pela região da cidade de Makarska, habitada 

desde os tempos dos gregos e romanos, 

atualmente um importante balneário da 

Riviera de Makarska. Prosseguindo, chegada 

a Dubrovnik e hospedagem no Hotel 

Hilton Imperial ou similar. À tardinha, 

desfrutaremos de um city tour por esta que 

é considerada Patrimônio da Humanidade. 

Na cidade amuralhada, na larga Stradun 

(principal rua e praça) veremos: a Grande 

Ponte de Onófrio, um antigo reservatório 

abobadado; o Convento de São Francisco, 

que abriga a farmácia mais antiga do mundo; 

o Convento dos Dominicanos; a Torre do 

Relógio; a Igreja de São Brás, patrono da 

cidade; o Palácio Sponja, com vários estilos 

arquitetônicos e o soberbo Palácio do 

Reitor, antiga residência dos governantes da 

república. Noite livre para passeios.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 18º e 19º dias – Sex. e Sáb. – DUBROVNIK

Dois dias livres para você desfrutar da antiga 

Ragusa do Império Romano. Não deixe de 

sentir o clima envolvente de Dubrovnik ao 

caminhar pelas praças pavimentadas com 

mármores, apreciando suas belas edificações. 

Se preferir, aproveite para fazer um tour 

opcional à encantadora Montenegro, 

para visitar um dos mais bem preservados 

complexos medievais, na preciosa Kotor. 

Outra boa opção, é um tour a Medjugorje, 

local de aparição da Virgem Maria, e a 

Mostar, antiga cidade turca com suas 

mesquitas e minaretes, ambas na Bósnia-

Herzegovina. Para as refeições, lembre-se de 

saborear um apetitoso prato de frutos do 

mar acompanhado de um dos tradicionais 

vinhos da Dalmácia e assistir um típico show 

folclórico.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 20º dia – Dom. – DUBROVNIK/ 

FRANKFURT – Manhã livre. No início da 

tarde, traslado ao aeroporto para embarque 

com destino a Frankfurt, considerada um dos 

principais centros econômicos e culturais da 

Europa. Chegada, recepção e hospedagem 

no Hotel Steigenberger Frankfurter Hof 

similar. 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 INCLUÍDO.

 

 21º dia – Seg. – FRANKFURT – Pela manhã, 

faremos nosso tour pela cidade e veremos: 

o Städelsches Kunstintitut, com seu estilo 

neo-renascentista; o centro da cidade antiga 

- Romer, com sua praça medieval e casario 

dos sécs. XV a XVIII; a Altes Rathaus, a velha 

prefeitura; a Igreja de St. Leonhard, com sua 

arquitetura gótica e românica; a Igreja Nikolai, 

com seu carrilhão que toca canções duas 

vezes ao dia, e a soberba Catedral Imperial 

Kaiserdom, detentora de rico acervo. Restante 

do dia livre. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 22º dia – Ter. – FRANKFURT/ BRASIL

Hospedagem até às 12h00. No final da tarde, 

traslado ao aeroporto para embarque com 

destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 23º dia – Qua. – BRASIL – Chegada pela 

manhã ao aeroporto internacional de São 

Paulo.

Até uma próxima viagem!

  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Lufthansa e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Frankfurt
2. Dubrovnik/ Frankfurt
3. 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.

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 emi-
tido 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 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br



swiss.com Made of Switzerland.

Os suíços falam 
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SÉRVIA, BÓSNIA, MONTENEGRO E CROÁCIA
Onde o Ocidente e o Oriente se Encontram

UMA VIAGEM QUE PERCORRE OS MAIS BELOS E INTRIGANTES PAÍSES QUE COMPUNHAM A ANTIGA IUGOSLÁVIA.  
A magia do Oriente em plena Europa e toda encantadora Costa Dálmata.

2 noites em Belgrado, a elegante 
capital Sérvia.
2 noites em Sarajevo, uma das 
mais importante dos Balcãs e 
capital da Bósnia e Herzegovina.
1 noite na bela Mostar, com a 
sua famosa e icônica ponte sobre 
o rio Neretva.
2 noites em Budva, belo 
balneário em Montenegro repleto 
de história e lindas paisagens.
3 noites em Dubrovnik, uma 
cidade amuralhada, encantadora 
sob qualquer ângulo.
2 noites em Split, a bela e histórica 
cidade croata na costa do Adriático.
1 noite na região de Zadar, a 
porta de entrada para a Costa 
Dálmata.
3 noites em Zagreb, a capital 
administrativa, cultural e 
econômica da Croácia.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Dom. – SÃO PAULO/ BELGRADO

Assistência de nossa equipe no aeroporto 

de São Paulo, para embarque em voo com 

conexão em Zurique ou Frankfurt ou Munique 

e destino a Belgrado.

 

 2º dia – Seg. – BELGRADO – Chegada a 

principal cidade da antiga Iugoslávia e capital 

da Sérvia. Uma cidade que se renova a cada 

dia, com muita personalidade e em constante 

evolução, e tudo isso, sem esquecer de seu 

passado, história e tradições. Recepção e 

traslado ao Hotel Hilton ou similar para 

hospedagem. No final da tarde, aproveite o 

convite do nosso guia brasileiro e faça uma 

caminhada nas proximidades do hotel, há 

muito que ver e descobrir.

 

 3º dia – Ter. – BELGRADO – Na confluência 

dos rios Sava e Danúbio, Belgrado é uma 

cidade que encanta. Hoje em nosso tour, 

apreciaremos a monumental fortaleza com 

construções que datam desde o tempo dos 

celtas, entre elas, o belo Parque Kalemegdan. 

19 dias – 16 noites  
Saídas 2020: Maio 10; Junho 14; Julho 12; Agosto 09 e Setembro 06

Belgrado

Outro local de destaque é a Casa das Flores, 

museu onde está o mausoléu do herói nacional 

Josip Broz Tito, líder da resistência antinazista e 

governante da antiga Iugoslávia até 1980. Dos 

monumentos religiosos, o mais importante é a 

igreja de San Sava, fundador da Igreja Ortodoxa 

Sérvia. Na sequência, em uma panorâmica, 

veremos o prédio do parlamento, a Praça da 

República, com o Teatro, a Ópera e o Museu 

Nacional. Tarde e noite livres. Aproveite para 

caminhar pela Rua Knez Mihailova, repleta de 

lojas e cafés. Que tal degustar uma cerveja em 

um “splav” – barcos flutuantes ancorados no 

rio Sava?

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Qua. – BELGRADO/ TOPOLA/ 

DRVENGRAD/ SARAJEVO – Hoje deixaremos 

Belgrado atravessando uma bela região 

campestre com destino a Sarajevo a capital da 

Bósnia Herzegovina. A alma da Sérvia, está nas 

pequenas cidades e vilarejos e Topola é uma 

delas. Em nossa visita, conheceremos a Igreja 

Mausoléu Oplenac, sepulcro de 6 dinastias da 

IU
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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 incluídos.

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

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

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

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

Atrações:
• Belgrado em destaque com um tour 
   que apresenta as principais atrações 
   da cidade.
• Visita a Topola e Drvengrad.
• Bósnia Herzegovina com pernoites 
   na vibrante capital Sarajevo, na mais 
   bela cidade do país, Mostar e visita 
   ao santuário de Medjugorje.
• Em Montenegro, pernoites na 
   histórica Budva com visitas a Kotor, 
   Perast.
• O melhor da Dalmácia conhecendo 
   Split e Dubrovnik.
• Conhecendo a cidade-museu de 
   Trogir e a cidade praiana de 
   Makarska.
• A histórica e charmosa Zadar.
• Visita ao espetacular Parque 
   Nacional de Plitvice.
• Finalizando com pernoites em 
   Zagreb.

Ingressos incluídos:
• Belgrado: Mausoléu de Tito e Igreja 
   de São Sava.
• Topola: Mausoléu da Família Real.
• Drvengrad: Vila Medieval.
• Sarajevo: Mesquita Gazi Husrev-bey 
   e Túnel da Esperança.
• Kotor: Catedral e Museu Marítimo.
• Perast: Passeio de barco à Ilha de 
   Nossa Senhora das Rocas.
• Dubrovnik: Palácio do Reitor, 
   Catedral e Convento de São Francisco. 
• Split: Palácio de Diocleciano e a 
   Catedral.
• Trogir: Catedral de São Lourenço.
• Zadar: Igreja São Donato.
• Plitvice: Parque Nacional.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

antiga família real sérvia. Em seus interiores, 

inúmeros mosaicos surpreendem e fazem 

desta uma das mais belas do país. Seguindo 

viagem, chegaremos a Drvengrad, reprodução 

de uma vila medieval, construída pelo premiado 

cineasta sérvio Emir Kusturica para cenário do 

fi lme “Life is a Miracle”, hoje um parque. Após 

visita e almoço atravessaremos a fronteira rumo 

a Sarajevo. Chegada e hospedagem no Hotel 

Courtyard by Marriott ou similar. Noite livre, 

aproveite para jantar num dos restaurantes do 

centro antigo e experimentar a rakija, um licor 

feito de frutas fermentadas.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Qui. – SARAJEVO – Costuma-se 

dizer que a cidade é o ponto de encontro 

entre o ocidente e o oriente, resultado de 

uma história de guerras e invasões. Uma 

caminhada pelo lindo centro histórico nos 

levará aos mais importantes monumentos, a 

começar pela Ponte Latina sobre o rio Miljacka, 

local do assassinato do Arquiduque Franz 

Ferdinand, fato que marcou o início da Primeira 

Grande Guerra. Visitaremos a mesquita Gazi 

Husrev-bey que convive na mesma área com 

Igrejas cristãs ortodoxas, católicas romanas e 

sinagogas. Neste setor estão também Museus, 

a monumental Biblioteca Nacional e o agitado 

Bascarsija e o mercado principal. Na sequência 

visitaremos o Túnel da Esperança, construído 

pela população durante os anos de cerco a 

Sarajevo entre 1992 e 1995, como uma ligação 

entre a cidade e as montanhas e que salvou 

muitas vidas. Tarde livre. Que tal uma visita ao 

Museu de História de Sarajevo?

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Sex. – SARAJEVO/ MEDJUGORJE/ 

MOSTAR – Hoje partiremos em direção a 

Mostar, um caminho repleto de belas paisagens 

e atrações imperdíveis. No trajeto visitaremos 

a vila de Medjugorje onde desde 1981 até 

os dias atuais existem relatos de aparições da 

Nossa Senhora, fato que transformou a vila no 

principal centro de peregrinação religiosa do 

país. Após a visita, prosseguimento da viagem 

para Mostar, considerada a mais bela cidade da 

Bósnia e a capital da Herzegovina. Localizada 

em um vale cortado pelas águas azuis do 
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rio Neretva a cidade nos revela claramente 

o encontro do ocidente com o oriente onde 

muçulmanos, bósnios, sérvios e croatas 

convivem. Uma caminhada nos levará por entre 

ruelas com casas de pedras que abrigam lojas, 

bares e restaurantes. Os grandes destaques são 

a belíssima Ponte Velha, destruída pelas tropas 

croatas e reconstruída e a Mesquita Koski 

Mehmed Pacha. Hospedagem no Hotel Mepas 

ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Sáb. – MOSTAR/ BUDVA

Saída pela manhã em direção a Budva. 

Chegada e visita iniciando pelo seu expressivo 

centro histórico. Caminhando por suas 

históricas ruas, conheceremos um pouco mais 

da história e principais monumentos da cidade. 

Enormes muralhas protegem o setor antigo, 

numa península que avança pelo mar, com 

ruas de calçamento de pedras que muitas vezes 

desembocam em charmosas praças. A Igreja 

de Santa Maria é a mais antiga construída em 

840. Também a igreja de St. Ivan, a pequenina 

igreja da Santíssima Trindade e o Monastério 

Stanjevici serão apreciados durante o passeio. 

A seguir, hospedagem no Hotel Budva ou 

similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Dom. – BUDVA/ KOTOR/ 

PERAST/ BUDVA – O dia de hoje será 

totalmente dedicado aos encantos de 

Montenegro. Pela manhã, seguiremos até 

a medieval Kotor, localizada às margens da 

Baía de Cátaro e no sopé do Monte Lovcen, 

formando uma paisagem que muito lembra 

os fiordes noruegueses. Uma caminhada 

nos levará ao interior da fortaleza em estilo 

veneziano, com ruas estreitas e pequenas 

praças. Visitaremos a Catedral de São Trifão 

e o Museu Marítimo e logo após seguiremos 

nosso passeio margeando a baía com destino 

a Perast, um vilarejo de pedra às margens 

da baía. Embarcaremos em um passeio de 

barco que nos levará a Ilha artificial de Nossa 

Senhora das Rocas para visita a sua igreja de 

onde avistaremos a Ilha natural de São Jorge. 

Retorno à Perast onde teremos um almoço e 

tempo para fotos deste lúdico vilarejo. O local 

é inspirador. No fim da tarde retorno ao hotel 

para restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Seg. – BUDVA/ CAVTAT/ 

DUBROVNIK – Seguiremos viagem até Cavtat, 

um balneário no extremo sul da Croácia onde 

faremos uma parada para fotos. Após, em 

curta viagem chegaremos a Dubrovnik, também 

conhecida como “A Pérola do Adriático”. 

Hospedagem no Hotel Hilton Imperial ou 

similar. Sinta o clima inebriante da cidade 

ao caminhar pelas ruas pavimentadas com 

mármores, apreciando suas igrejas, palácios e 

sua incrível muralha.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 10º dia – Ter. – DUBROVNIK – Saída para 

city tour onde veremos na amuralhada, a larga 

Stradun (principal rua e praça), com: a Grande 

Fonte de Onófrio, um reservatório construído 

em 1438; o Convento de São Francisco, que 

abriga a farmácia mais antiga do mundo; a 

pitoresca Torre do Relógio; a Igreja de São 

Brás, patrono da cidade e o Palácio Sponja. 

Passaremos pelo Convento dos Dominicanos 

e o Palácio do Reitor, antiga residência dos 

governantes e a belíssima catedral do séc. 

XVII. Na tarde livre, aproveite para caminhar 

por sobre as fortificações e contemplar a vista 

do complexo. E para a noite, escolha um bom 

restaurante e experimente um dos excelentes 

vinhos produzidos na Croácia.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Qua. – DUBROVNIK – O dia de 

hoje será inteiramente livre para desfrutar desta 

fantástica cidade. Acorde um pouco mais tarde, 

tome seu café da manhã tranquilamente e saia 

para uma caminhada pelo centro antigo, perca-

se por entre as ruelas da cidade, descubra 

novos espaços, conheça o comércio local ou 

quem sabe, você se anima para um banho de 

mar? Caso você ainda necessite de alguma 

dica, nosso guia estará pronto para atendê-

los. Mas se preferir explorar outro destino, 

sugerimos passeio opcional a bela Ilha de 

Korcula, uma das mais belas da Costa Dálmata.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Qui. – DUBROVNIK/ 

MAKARSKA/ SPLIT – Hoje, em nosso trajeto 

para Split, cruzaremos o delta do Rio Neretva, 

que se abre num grande vale verdejante para 

então chegarmos a antiga cidade de Makarska, 

habitada desde os tempos dos gregos e 

romanos e atualmente o mais importante 

balneário da belíssima Riviera de Makarska 

na Costa Dálmata onde faremos um breve 

tour de orientação. Caminharemos por entre 

ruelas até a Catedral de São Marco e na 

continuação percorreremos o calçadão a beira 

mar emoldurado por palmeiras, edificações 

antigas, bares, restaurantes e uma bela vista da 

Baía de Makarska, protegida pela Península de 

Sveti Petar. Após almoço em restaurante local, 

seguiremos viagem até Split para hospedagem 

no Hotel Cornaro ou similar. Noite livre, 

aproveite das comodidades que o hotel oferece.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 13º dia – Sex. – SPLIT – Em nosso tour 

pelo centro antigo de Split, visitaremos o que 

remanesce do fabuloso Palácio-Fortaleza do 

Imperador Diocleciano, um vasto conjunto 

palaciano construído há 1.700 anos e que 

continua a ser um centro pulsante da vida 

comercial e social, pois cerca de 3.000 pessoas 
Cavtat
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  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

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

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 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

vivem dentro de seus portais. Nas suas ruas, 

encontraremos: o Mausoléu, em forma 

octogonal; o Templo de Júpiter transformado 

em batistério no séc. VII; a Catedral com sua 

fonte batismal e a escultura em relevo do 

Rei Zvonimir; o Perístilo do Palácio e o lindo 

Campanário Românico. Ao final do nosso tour 

tempo livre para fotos e caminhadas e retorno 

ao hotel. Aqueles que preferirem, poderão 

permanecer no centro antigo, passear junto à 

marina e na animada “Promenade”, escolher 

um bom restaurante para almoço e se deixar 

levar pelo ritmo desta bela cidade.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Sáb. – SPLIT/ TROGIR/ ZADAR 

(PETRČANE) – Muito próximo a Split está 

Trogir, uma cidade insular fundada pelos 

gregos. Caminharemos por entre casas de 

pedra e monumentos de arquitetura românica 

e renascentista. Durante a nossa visita veremos: 

a Porta Renascentista de Santo Ivan; a Igreja 

de Santa Bárbara, do séc. IX e a medieval 

Catedral de São Lourenço. Encerraremos o 

nosso tour no agradável calçadão à beira-

mar. Após tempo livre, prosseguimento para 

Zadar. A cidade fez parte de praticamente 

todos os impérios que dominaram o Adriático: 

o Romano, os Ostrogodos, os Bizantinos e o 

Austro-Húngaro. Após o almoço, iniciaremos 

nossa visita, onde veremos o Órgão do Mar, 

a Igreja de São Donato, o maior edifício pré-

românico da Croácia, as ruínas do Fórum 

Romano e a Catedral de Santa Anastásia. Na 

Praça do Povo está a Torre da Guarda e mais 

adiante a Praça dos Cinco Poços. Ao fim do 

tour, seguiremos para o Falkensteiner Hotel e 

Spa Iadera ou similar localizado em Petrčane, 

bela região praiana nos arredores de Zadar para 

hospedagem.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 15º dia – Dom. – ZADAR/ PLITVICE/ 

ZAGREB – Hoje deixaremos a região litorânea 

seguindo pelo interior do país rumo a capital 

Zagreb. Ao longo deste caminho está o Parque 

Nacional de Plitvice, um dos mais belos da 

Europa considerado Patrimônio Natural da 

Humanidade onde faremos uma visita. Localizado 

num magnífico bosque, com 16 lagos naturais 

conectados entre si, formando uma série de 

cachoeiras e cascatas de águas azuis e límpidas. 

Caminharemos por passarelas de madeira para 

apreciar uma paisagem de tirar o fôlego. Após 

a visita, almoço e seguiremos viagem rumo 

a Zagreb. Chegada e hospedagem no Hotel 

Esplanade ou similar. Fim de tarde e noite 

livres. Aceite o convite de nosso guia para uma 

caminhada de reconhecimento próximo ao 

hotel e escolha um bom restaurante para jantar. 

Em Zagreb a culinária sofreu forte influência da 

cultura Húngara.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 16º dia – Seg. – ZAGREB – Hoje visitaremos 

esta importante cidade da Europa Central. 

Durante o nosso tour, veremos: a Praça Bar 

Jelacic, o coração da cidade; a Catedral da 

Assunção da Virgem Maria também conhecida 

como a Catedral de São Estevão, onde são 

realizados concertos de órgãos e o Palácio 

Arcebispal. Passaremos ainda pela porta da 

pedra, anexa às fortificações que serviram de 

defesa contra os turcos e que nos conduz à 

Igreja de São Marcos, com seu teto de mosaico; 

o Palácio Presidencial e a Torre Lotrscak, onde 

está situado o funicular e de onde se tem 

uma bela vista. Na sequência, faremos um 

tour pela cidade baixa, o bairro moderno e 

comercial, com seus diversos museus, galerias, 

centros culturais, cafés e praças. Na tarde livre, 

aproveite para caminhar e explorar melhor o 

centro histórico ou visitar um dos excelentes 

museus.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Ter. – ZAGREB – Dia livre. 

Aproveite para passear por suas largas e 

arborizadas avenidas, ou explorar a rua 

Tkalciceva, que está repleta de bares e 

restaurantes, onde poderá tomar um café 

ou um drinque, usufruindo da agradável 

atmosfera local. Sugerimos opcionalmente um 

tour a Ljubljana, a interessantíssima capital 

da Eslovênia. Fundada há 2.000 anos, esta 

cidade medieval apresenta um conjunto de 

atrações que encanta a todos. Nosso guia 

acompanhante estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 18º dia – Qua. – ZAGREB/ BRASIL

Manhã livre para passeios complementares. 

Nossos apartamentos estarão disponíveis até 

às 12h00. Em horário apropriado, traslado ao 

aeroporto para embarque em voo com conexão 

em Frankfurt ou Zurique  com destino a São 

Paulo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 19º dia – Qui. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo pela 

manhã.

 

Até uma próxima viagem!
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KOSOVO, ALBÂNIA, MACEDÔNIA E GRÉCIA
O Melhor da Península Balcânica

UMA VIAGEM SINGULAR, CONHECENDO UMA EUROPA AINDA POUCO EXPLORADA e que reserva aos seus visitantes 
experiências únicas ao percorrer cidades  e vilarejos em que o tempo parece não ter passado. Kosovo, Albânia e Macedônia guardam gratas 
surpresas. Tudo isso coroado com norte da Grécia, uma terra de mitos e lendas que vão muito além do imaginário. Você se surpreenderá!

2 noites em Pristina, a 
surpreendente capital do Kosovo.

2 noites na charmosa Prizren, nas 
encostas das montanhas Sharr.

2 noites em Tirana, a enigmática 
capital da Albânia.

2 noites em Ohrid, às margens de 
seu belo lago.

2 noites em Skopje, a esfuziante 
capital da República da Macedônia.

2 noites na festeira cidade de 
Thessaloníki, capital da Macedônia 
Grega.

2 noites em Kalambaka, aos pés 
dos impressionantes penhascos de 
Meteora.

1 noite em Delfos, onde está o mais 
influente oráculo na Antiguidade.

3 noites na esplêndida Atenas, 
berço da civilização ocidental.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Sáb. – BRASIL – Assistência da 

nossa equipe no Aeroporto Internacional de 

São Paulo para embarque em voo com conexão 

em Zurique   e destino a Pristina. 

 2º dia – Dom. – ZURIQUE/ PRISTINA

Chegada a Zurique. Acomodação em estilo 

day use no Hotel Radisson Blu Airport ou 

similar. Em horário apropriado apresentação 

para embarque em voo com destino a Pristina. 

Chegada, recepção e traslado ao Hotel Swiss 

Diamond para jantar e acomodação.

JANTAR INCLUÍDO.   

 

 3º dia – Seg. – PRISTINA – Pela manhã, 

saída para visitar a surpreendente capital do 

Kosovo. Passaremos pela Catedral consagrada 

à Madre Teresa de Calcutá, a santa albanesa 

canonizada em 2016. Passearemos por 

seu boulevard, hoje é a área peatonal mais 

importante de Pristina. Passaremos ainda pela 

Torre do Relógio, o monumento Newborn, 

uma escultura inaugurada em 2008 quando 

21 dias – 18 noites
Saídas 2020: Maio 09; Julho 11 e Setembro 05

Ohrid

o Kosovo se autoproclamou independente 

da Sérvia. Apreciaremos o original edifício 

da Biblioteca Nacional, obra do arquiteto 

Andrija Mutnjakovic. Passaremos ainda pelas 

Mesquitas Fatih e Carshia, prédio mais antigo 

da cidade e iremos ao Mosteiro de Gracanica, 

um extraordinário mosteiro ortodoxo e um dos 

quatro monumentos classificados pela Unesco 

no Kosovo. Ao final, retorno ao hotel e restante 

do dia livre. Aproveite para ir a um dos variados 

cafés e observar o cotidiano local.  

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 

 

 4º dia – Ter. – PRISTINA/ MONASTÉRIO 

VISOKI DECANI/ PRIZREN – Saída em 

direção ao Monastério Visoki Decani, uma 

das mais importantes construções do século 

XIV e considerado Patrimônio da Humanidade 

pela Unesco por seus afrescos do chamado 

renascimento paleólogo na pintura bizantina. 

Continuação da viagem e parada em Djakovica 

para almoço em restaurante local, e após, 

partida em direção a Prizren. Chegada e 
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Detalhes que fazem a diferença
Acompanhamento de guia brasileiro 
desde o 1º dia no embarque até o 21º 
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 nos hotéis (1 mala por pessoa).

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

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

Atrações:
• O melhor do Kosovo, com a capital 
   Pristina e a cultural Prizren.
• A surpreendente Albânia, visitando a 
   capital Tirana e a valente Krüje.
• A peculiar República da Macedônia, 
   com toda a beleza singela de Ohrid, 
   às margens de seu belo lago e 
   Skopje, a sua esfuziante capital.
• A Grécia em todo seu esplendor, 
   vivenciando a animada Thessaloníki 
   e Kalambaka, com visitas aos 
   surpreendentes mosteiros de 
   Meteora e ao impressionante túmulo 
   do Rei Felipe II, pai do Alexandre o 
   Grande.
• A charmosa Arachova e ainda o 
   enigmático oráculo de Delfos.
• Finalizando com a sempre 
   esplêndida Atenas: cidade antiga 
   e moderna, com a incomparável 
   Acrópole, seus belos monumentos e 
   suas vibrantes ruas.

Ingressos incluídos:
• Kosovo: Mosteiro Gracanica; 
   Mosteiro Visoki Decani.
• Krüje: Museu Skenderbeg.
• Tirana: Museu Nacional.
• Ohrid: Igreja São Naum e Santa 
   Sofi a.
• Skopje: Igreja San Salvador e 
   casa Madre Teresa.
• Thessaloníki: Museu 
   Arqueológico.
• Vergina: Visita ao Túmulo do Rei 
   Felipe II.
• Meteora: Visitas a dois 
   monastérios.
• Delfos: Oráculo de Delfos.
• Atenas: Acrópole.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

acomodação no Hotel Premium Park ou 

similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO  INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Qua. – PRIZREN – Principal destino 

turístico do país e situada nas encostas das 

montanhas Sharr, a charmosa Prizren é a 

capital cultural do país. Em nosso city tour 

vamos descobrir através de suas antigas 

construções, a história da cidade ao longo dos 

séculos, inclusive durante os domínios sérvio e 

otomano. Apreciaremos mesquitas do século 

XV e igrejas ortodoxas sérvias medievais. À 

beira do rio Bistrica, veremos muitos bares e 

restaurantes e a Ponte Otomana, toda feita em 

pedra no século XV. Ao fi nal das visitas, retorno 

ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.   

 

 6º dia – Qui. – PRIZREN/ KRÜJE/ TIRANA

Partida em direção a Albânia, um pequeno país 

onde a natureza virgem e os mistérios culturais 

se uniram para criar um lugar único. Durante 

a 1ª Guerra Mundial, o país se transformou 

em um campo de batalha. Ficou submisso ao 

poder de Mussolini e Hitler, e por cerca de 50 

anos, sob o regime stalinista de Enver Hoxha, 

fi cando isolado da comunidade internacional 

até 1992. Atualmente, o país passa por 

grandes transformações e recebe a todos com 

hospitalidade e alegria. Chegada à Krüje, um 

bastião de resistência contra os Otomanos no 

século XV. Visita ao Museu Gjergj Kastriot, 

situado no interior das muralhas do castelo e 

o tradicional mercado, que faz a alegria dos 

turistas. Almoço em restaurante local e após 

continuação até Tirana, a capital albanesa e 

principal centro econômico, social e cultural do 

país. Acomodação no Hotel Plaza ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Sex. – TIRANA –Saída para city 

tour passando pela Praça Skanderbeg; o 

Teatro Nacional; o Museu Histórico; o Palácio 

Cultural, a Mesquita Et’hem Bey, construída 

entre 1798 e 1812; a torre do relógio, e a 

curiosa “Pirâmide”, construída em 1988 como 

um museu durante o período do ditador 

Enver Hoxha. Na década de 80, a Albânia 

mantinha centenas de bunkers, que hoje foram 

transformados em casas comerciais, lojas, cafés 
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e espaços culturais. Visita ao Bunk’Art2, cuja 

exposição mostra a vida e as perseguições 

políticas na época da República Socialista 

Popular da Albânia. Ao final da visita, retorno 

ao hotel e restante do dia livre. Aproveite para 

caminhar e admirar a cidade que atravessa um 

processo de renascimento.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Sáb. – TIRANA/ SÃO NAUM/ 

OHRID – Pela manhã, seguiremos em direção 

ao Monastério de São Naum, fundado por este 

que chegou a região em missão evangelizadora. 

Localizado no alto de um rochedo, tem uma 

vista sob o lago espetacular. O monastério 

e a igreja, sofreram várias transformações, 

mas as colunas em mármore com mil anos e 

algumas inscrições ainda indecifráveis, fazem 

deste lugar uma visão singular. À continuação 

e após trâmites de fronteira, prosseguiremos 

em direção a Ohrid, situada às margens do 

Lago Ohrid, um dos mais profundos e antigos 

do mundo. Chegada e acomodação no Hotel 

Unique ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Dom. – OHRID –Desde Antigas 

civilizações aos regimes socialistas do século 

XIX, a República da Macedônia é um dos 

berços da humanidade e ainda, pouco 

explorado por turistas. Ohrid é patrimônio 

cultural, natural e histórico da humanidade 

desde 1980. Caminharemos apreciando seu 

centro histórico e veremos entre outras atrações 

a imponente Igreja de Santa Sofia, cujo interior 

abriga belíssimos afrescos bizantinos e o Teatro 

Antigo, encontrado após longas escavações. No 

alto de um rochedo, avistaremos a Fortaleza de 

Samuil dominando a linda paisagem. Caminhar 

e observar a arquitetura residencial tardia-

otomana, é uma viagem no tempo. Restante 

do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Seg. – OHRID/ SKOPJE –Saída 

pela manhã em direção ao norte da República 

da Macedônia. Chegaremos ao Mosteiro de 

São Pantaleão, um santo católico que viveu 

no século IV. De grande beleza arquitetônica 

exterior, em seu acervo estão ícones e afrescos 

do século XII. À continuação, atravessando 

vales pontuados por vilarejos, chegaremos 

a Skopje, capital e a maior cidade do país. 

Hospedagem no Hotel Marriott ou similar. 

Restante do dia livre

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Ter. – SKOPJE – Às margens do 

rio Vardar, Skopje é o centro político, cultural 

e econômico do país. Habitada desde o ano 

4000 a.C., no período romano era chamada 

de Scupi. Aqui estiveram além do império 

romano, o bizantino, otomano e fez parte 

da antiga Iugoslávia. Apesar das destruições, 

não apenas pelos homens, mas também 

pela força da natureza, como o terremoto de 

1963, a cidade se reergueu e hoje apresenta 

uma certa modernidade. Uma cidade onde 

cristãos e mulçumanos dividem os mesmos 

espaços. Durante nossa visita veremos: a Ponte 

de Pedra, do século XV; a pontes Eye e Art, 

adornadas por mais de 60 estátuas de bronze; 

o monumento Alexandre o Grande; a Fortaleza; 

a Casa Memorial de Madre Teresa, nascida em 

Skopje em 1910, e o antigo Baazar, local de 

muito movimento, com muitas lojas, artesãos, 

cafés e restaurantes. Após visitas, retorno ao 

hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 12º dia – Qua. – SKOPJE/ THESSALONÍKI

Pela manhã, saída em direção à Grécia, após 

trâmites na fronteira, prosseguimento para 

Thessaloníki, capital da Grécia do Norte. 

Chegada e hospedagem no Hotel Electra 

Palace ou similar. Fundada em 315 a.C. 

por Kassandro, rei da Macedônia, deu o 

nome à cidade para homenagear sua esposa 

Thessaloníki, meio irmã de Alexandre o Grande. 

Desde os primeiros séculos de sua fundação, 

foi uma cidade cosmopolita com um grande 

encanto histórico e cultural. Restante do dia 

livre. Aproveite para em companhia de nosso 

guia brasileiro acompanhante, fazer uma 

caminhada pelos arredores do hotel e já ir se 

ambientando com a vibrante cidade.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Qui. – THESSALONÍKI – City 

tour por esta cidade multicultural, onde 

civilizações gregas, judias, turcas e eslavas 

conviveram harmoniosamente. No ano 305 

d.C., foi sede de César e Augusto Galerio, o 

qual a embelezou com magníficas edificações. 

Veremos a cidade antiga, a igreja bizantina de 

Agios Dimitrios, o arco de Galério, a Rotunda 

e o museu arqueológico antes de terminar 

no dinâmico centro da cidade. Tarde livre 

para compras e atividades independentes. 

A cidade orgulha-se de sua faceta boêmia, 

por ser uma cidade universitária, possui 

grande concentração de bares e restaurantes, 

principalmente no bairro Ladadika, que hoje é 

uma profusão de vielas enfeitadas e coloridos 

bistrôs com mesas ao ar livre. Aqui o antigo 

funde-se com o novo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Sex. – THESSALONÍKI/ VERGINA/ 

KALAMBAKA – Pela manhã, partida rumo a 

Kalambaka. Parada na pequena vila de Vergina 

para visitar os impressionantes túmulos dos reis 

Thessaloníki
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de Macedônia, com destaque para o túmulo do 

Rei Filipe II, pai do Alexandre o Grande, que foi 

assassinado no ano 336 a.C. Estes túmulos foram 

descobertos somente em 1977 e os objetos e 

pinturas encontrados são de altíssima qualidade 

e de grande importância histórica. Hoje, todos 

os objetos encontrados estão em exposição no 

museu, que se encontra ao lado dos túmulos. 

Deste modo, o visitante, ao entrar no museu, é 

como se estivesse entrando na antiga câmara 

tumular e pode ver os túmulos como eles estão 

hoje em dia. Após a visita, seguiremos pela 

rodovia até a cidade de Kalambaka. Hospedagem 

no Hotel Divani Meteora ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 15º dia – Sáb. – KALAMBAKA/ METEORA/ 

KALAMBAKA – Muitas vezes a beleza nasce 

da necessidade. Em nossa visita de hoje, 

veremos como esta frase é um exemplo 

perfeito. A visão dos monastérios construídos 

sobre as rochas sinuosas de Meteora, que 

em grego significa “Suspensos no ar”, é 

impressionante. Tombados pela Unesco como 

Patrimônio da Humanidade, foram construídos 

no século XIII, quando os turcos invadiram a 

Grécia, e obrigaram os sacerdotes ortodoxos 

a se refugiarem nos altos dos rochedos, cujos 

caminhos de acesso, somente eles conheciam. 

Atualmente, quatro deles ainda são habitados. 

Após a visita, retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Dom. – KALAMBAKA/ DELFOS

Em horário apropriado, saída em direção a um 

dos sítios arqueológicos mais interessantes na 

Grécia. O oráculo de Delfos, fundado por volta 

de 750 a.C. e dedicado ao deus Apolo. Foi 

um dos mais famosos e influentes oráculos da 

Antiguidade, atraindo inclusive reis e soberanos 

de regiões vizinhas. Está localizado nas encostas 

do Monte Parnaso, em uma paisagem de 

beleza majestosa e inigualável. As sacerdotisas 

(Pitonisas) de Apolo transmitiam as profecias 

em transes, que eram consideradas verdades 

absolutas. Em seguida, hospedagem no Hotel 

Amália ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 17º dia – Seg. – DELFOS/ ARACHOVA/ 

ATENAS – Saída em direção a Atenas, 

visitaremos durante nosso trajeto, a aldeia 

montanhosa de Arachova, o destino de inverno 

mais cosmopolita da Grécia. Aninhada no 

Monte Parnaso, a 973 metros de altitude, 

proporciona vistas deslumbrantes das 

montanhas ao seu redor. É um charmoso centro 

de esqui, um destino de inverno principal 

para os atenienses. Tempo livre para desfrutar 

de suas charmosas ruas estreitas, com belas 

casas de pedra e fontes, que a tornam um 

lugar aconchegante. Prosseguimento para 

Atenas. Chegada e hospedagem no Hotel 

InterContinental ou similar. Restante do dia 

livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 18º dia – Ter. – ATENAS – Iniciamos nosso 

city tour, mostrando o contraste entre a cidade 

capital da Antiga Grécia e a cidade moderna, 

visitando a majestosa Acrópole e seu notável 

conjunto de monumentos, com destaque 

para o Parthenon. Seguiremos pela parte 

baixa passando o Templo de Zeus, o Arco de 

Adriano, o Parlamento, o Túmulo do soldado 

desconhecido, o Palácio Real e o Estádio 

Olímpico onde foram realizadas as primeiras 

Olimpíadas dos tempos modernos. Restante do 

dia livre. À noite, sugerimos uma caminhada 

pelo aconchegante bairro de Plaka.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 19º dia – Qua. – ATENAS – Dia 

inteiramente livre à sua disposição para usufruir 

da deslumbrante Atenas. As opções são muitas, 

sugerimos uma visita ao Museu Arqueológico 

Nacional com seu magnífico acervo, com 

destaque a notável coleção de estátuas clássicas 

e helênicas. Ou ainda, o incrível Museu da 

Acrópoles. Aproveite também para uma visita 

ao animado bairro de Monastiráki, onde as 

compras de antiguidades, joias e souvenires são 

boas opções. À noite, sugerimos um agradável 

jantar com espetacular vista da Acrópole. Nosso 

guia brasileiro o estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 20º dia – Qui. – ATENAS/ BRASIL – Manhã 

livre. Acomodação até às 12h00. Aproveite 

para as últimas compras, retornar a lugares de 

seu interesse, pois após descobrirmos um lado 

da Europa diferente, com suas surpreendentes 

particularidades, chegou a hora da despedida. 

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto 

para embarque em voo com conexão em 

Zurique ou Frankfurt e destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 21º dia – Sex. – BRASIL – Chegada ao 

Aeroporto Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!

 

  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

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

Como alguns dos países visitados 
viveram anos de isolamento, os hotéis, 
transporte e infraestrutura podem 
não alcançar às suas expectativas, e 
especialmente a qualidade dos hotéis 
nesses países não correspondem à 
qualidade de hotéis de outros países 
europeus mais desenvolvidos. A cada 
ano, os governantes locais investem 
para melhorar o setor hoteleiro e 
turístico. Diante disso, precisamos 
aceitar as eventualidades e junto à 
confirmação de reserva, acompanhará 
o nosso formulário para destinos com 
infraestrutura precária, no qual o 
participante deverá ler e assinar, tendo 
ciência das informações.
 
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: 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 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br
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BULGÁRIA, ROMÊNIA E PARIS
As Pérolas dos Bálcãs e a Elegante Paris

VIAGEM QUE DESTACA O MELHOR DA BULGÁRIA E ROMÊNIA, as pérolas do Balcãs. Com suas históricas e charmosas 
cidades medievais, o esplendor e mistérios da região dos Cárpatos e a exuberante Transilvânia. Finalizando na sempre elegante 
Paris, com uma visita diferenciada. Sentindo a Paris, dos parisienses.

3 noites na histórica Sofia, 
capital da Bulgária.

2 noites em Veliko Tarnovo, 
antiga capital medieval da 
Bulgária.

1 noite na charmosa Sinaia, 
cenário do Castelo Peles, um dos 
mais belos do mundo. 

4 noites na envolvente 
Transilvânia, sendo: 2 em Brasov, 
região do Castelo de Bran e 2 
noites em Sibiu, a cidade-museu.

3 noites em Bucareste, a capital 
da Romênia.

Finalizando com 3 noites na 
sempre elegante e charmosa 
Paris.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Qua. – BRASIL/ SOFIA

Assistência da nossa equipe no Aeroporto 

Internacional de São Paulo para embarque em 

voo com conexão em Paris e destino a Sofia.

 

 2º dia – Qui. – SOFIA – Chegada a Sofia, 

a elegante capital da Bulgária. Recepção, 

traslado e acomodação no Grand Hotel Sofia 

ou similar. Estamos numa das cidades mais 

antigas da Península Balcânica, que impacta 

pelas verdes áreas, pela limpeza das ruas e 

pela quietude do ambiente. No final da tarde, 

aceite o convite do seu guia brasileiro para uma 

caminhada nos arredores do hotel.

 

 3º dia – Sex. – SOFIA – Dia inteiro de visita 

à cidade, nosso tour nos levará a Catedral 

Alexander Nevsky, a maior catedral ortodoxa 

dos Bálcãs e, em sua cripta, o riquíssimo Museu 

de Arte Medieval e Renascentista. Veremos 

ainda a Basílica de Santa Sofia, que deu nome 

à capital e o Museu Nacional de História, com 

19 dias –16 noites  
Saídas 2020: Maio 27 e Setembro 09*

*Vide informações importantes.

Rila

sua rica coleção. Outros destaques são: a 

Igreja de São Jorge, a mais antiga construção 

da cidade e a Mesquita Banya Bashi, com 

seu majestoso minarete. Visitaremos ainda a 

famosa Igreja Boyana, considerada Patrimônio 

Mundial da Humanidade pela UNESCO, 

construção medieval com pinturas incríveis no 

seu interior. Noite livre, aproveite para jantar 

num dos restaurantes típicos e experimentar a 

Kebapcheta, almôndegas alongadas de carne 

de vaca e porco.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 4º dia – Sáb. – SOFIA/ RILA/ SOFIA

Pela manhã, partiremos para um tour de dia 

inteiro aos arredores de Sofia, para visita ao 

famoso Mosteiro de Rila, o mais antigo, maior 

e o mais impactante de todos, devido a sua 

perfeição. Fundado por Ivan Rilski, destaca-se 

pela variedade de suas formas arquitetônicas 

e pela beleza de seus afrescos. Dispõe de três 

museus e o conjunto é listado como Patrimônio 
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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 e domésticos no 
exterior 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 + 5 
refeições ao longo do roteiro.

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

Atrações:
• Tour pela fantástica Sofi a, capital da 
   Bulgária.
• Visita ao célebre Monastério de Rila, 
• Patrimônio da UNESCO.
• Visitas em Veliko Tarnovo e a 
   histórica Plovdiv.
• Destaque para região da Transilvânia 
   com visitas a Brasov, Sighisoara e 
   Sibiu.
• Os mágicos Cárpatos em destaque, 
   com percursos pelas fl orestas 
   romenas.
• Visita ao Castelo Peles e ao Mosteiro 
   de Sinaia.
• Visita ao Castelo de Bran, cenário de 
   muitos fi lmes de vampiros.
• Visita a Sighisoara, cidade natal do 
   príncipe Vlad Tepes, inspirador da 
   lenda do Drácula.
• Visita às principais atrações de 
   Bucareste, capital da Romênia.
• Finalizando com a bela e charmosa 
   Paris, conhecendo a Paris dos 
   parisienses.

Ingressos incluídos:
• Sofi a: Igreja Boyana, Museu 
   Nacional de História; Monastério Rila.
• Sibiu: Museu Bruckethal; Catedral 
   Ortodoxa.
• Bran: Castelo Bran.
• Brasov: Igreja Negra.
• Sinaia: Monastério de Sinaia;   
   Castelo Peles.
• Bucareste: Parlamento.
• Paris: Bateaux Parisiens.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

Mundial pela UNESCO. No trajeto, teremos 

um almoço em uma típica taberna búlgara. À 

tardinha, retorno a Sofi a. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Dom. – SOFIA/ PLOVDIV/ 

VELIKO TARNOVO – Pela manhã sairemos 

para a charmosa Plovdiv, segunda cidade mais 

importante do país, onde convergiam as rotas 

da Ásia Menor para Europa e do Centro da 

Ásia para Grécia. Tendo os conquistadores aí 

deixado as marcas e vestígios de suas culturas, 

que hoje, fazem parte do seu acervo. Visitaremos 

o Anfi teatro Romano, a Mesquita Djoumaya, 

conhecida como a Mesquita da Sexta-feira, 

o Museu Etnográfi co e a Igreja dos Santos 

Constantino e Elena, que surpreende pela beleza 

dos afrescos e ícones. À tarde, seguiremos em 

direção a Veliko Tarnovo, ex-capital do país. 

Chegada e hospedagem no Grand Hotel Yantra 

ou similar. À noite, sugerimos uma degustação 

de vinhos locais, seguido de jantar no agradável 

Hadji Nikolai Inn na cidade velha.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

  6º dia – Seg. – VELIKO TARNOVO

Visita à capital medieval búlgara. As ruínas 

medievais encontram-se nas colinas de 

Tzarevetz e Trapezitza; já as Igrejas de 

São Pedro, São Paulo e a de São Jorge, 

ilustram claramente a arquitetura e a 

pintura eclesiástica daquele tempo e a 

Igreja Patriarcal, decorada com afrescos ao 

estilo modernista, domina toda a cidade. 

Uma grande parte dos edifícios públicos e 

eclesiásticos são obras do célebre arquiteto 

autodidata Nikola Fichev. Entre elas o 

Konak, a Casa do Macaco, o Albergue de 

Hadji Nikoliou. Conheceremos também 

o povoado de Arbanassi com sua célebre 

Igreja Medieval da Natividad, conhecida 

como a Sistina dos Bálcãs. Tempo livre para 

caminhada e compras. Nos meses do verão 

será apresentado um espetáculo de luz e som 

na Cidadela de Tzarevetz, onde se recria a 

dramática história de Tarnovo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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 7º dia – Ter. – VELIKO TARNOVO/ SIBIU

Hoje ingressaremos na Romênia. A diversidade 

de cultura moldada durante os tempos é 

representada pelos suntuosos palácios, castelos 

medievais, museus e cidades que parecem ter 

parado no tempo. Passaremos pelos arredores 

de Bucareste, onde faremos uma parada para 

o almoço e seguiremos viagem em direção 

a Sibiu. Chegada e hospedagem no Hotel 

Ramada ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Qua. – SIBIU – Um dos mais 

importantes centros culturais da Romênia, foi 

Capital Europeia da Cultura em 2007. Suas 

principais atrações estão na parte alta no interior 

das muralhas, foco de nossa visita desta manhã. 

Iniciaremos nosso tour pela Catedral Ortodoxa 

com seu interior repleto de afrescos, na sequência 

passaremos pela Piata Mica ou Praça Menor, onde 

fica a “Ponte das Mentiras”, a lenda diz que se 

você falar alguma mentira nessa ponte, ela cairá. 

Da Piata Mica, há uma passagem para a Piata 

Huet, onde fica a Catedral Evangélica. Já na Praça 

Maior, ou Piata Mare estão a Igreja Jesuíta, a Torre 

do Conselho e o Museu Brukenthal. A praça 

também abriga edificações de estilo barroco e art 

noveau. A tarde será livre para você explorar um 

pouco mais o bairro alto.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 9º dia – Qui. – SIBIU/ SIGHISOARA/ 

BRASOV – Pela manhã, partiremos para uma 

viagem através das encostas dos Cárpatos 

e das florestas adjacentes em uma série de 

interessantes cenários da Transilvânia. Não 

faltarão pequenas aldeias e vilarejos, no 

percurso até Sighisoara, terra natal do Príncipe 

Vlad Tepes o Conde Drácula. Ao chegarmos, 

contemplaremos a cidade amuralhada com 

a Torre do Sino que se destaca no alto da 

colina. Esta joia do século XVI intacta com suas 

nove torres, ruas de pedras, casas burguesas 

e igrejas é uma atração realmente especial. 

Na sequência, prosseguiremos para Brasov. 

Chegada e acomodação no Hotel Aro Palace 

ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 10º dia – Sex. – BRASOV/ POIANA 

BRASOV/ BRAN/ BRASOV – Seguiremos 

para Poiana Brasov, uma das mais procuradas 

estações de esqui da região e logo após, 

visitaremos o Castelo de Bran. A relação entre 

o Príncipe Vlad Tepes e o Conde Drácula 

foi forjada por uma espécie de sincretismo 

cultural popular que inspirou o romancista 

Bram Stoker na criação do personagem 

que imortalizou a imagem do vampiro. O 

romance foi adaptado muitas vezes e o 

livro “O Historiador” de Elizabeth Kostova 

refaz a trilha do Drácula histórico, em meio 

a mosteiros e castelos. O Bran Castle, foi 

construído num importante caminho nas 

montanhas, e usado na defesa contra os 

Otomanos, mais tarde como posto aduaneiro 

e serviu de cenário para vários filmes. O 

seu mais famoso habitante, Vlad Tepes, 

Príncipe da Valáquia, ficou conhecido como 

“O Empalador” pelos métodos que usava 

contra os seus inimigos. Ao término da visita, 

regresso a Brasov. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 11º dia – Sáb. – BRASOV/ SINAIA 

Hoje iniciaremos nosso dia caminhando e 

apreciando os belos monumentos desta 

incrível cidade.  Veremos a Piata Sfatului, 

onde fica a antiga prefeitura, a igreja 

Ortodoxa e um belo conjunto arquitetônico. 

Veremos também a Biserica Neagra 

(Igreja Negra), uma construção gótica 

que ficou escura após um incêndio. Após, 

prosseguimento para Sinaia onde visitaremos 

o Castelo Peles, a “Pérola dos Cárpatos”. 

O castelo encontra-se num belo recanto 

cercado por jardins e seu luxuoso interior 

apresenta uma grande variedade de obras 

de arte. Este foi o primeiro castelo europeu 

totalmente iluminado por eletricidade. 

Visitaremos ainda o Mosteiro, complexo que 

Sighisoara



  Informações IMPORTANTES

GARANTA SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Air France e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Paris/ Sofia
2. Bucareste/ Paris
3. Paris/ São Paulo
 
A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento da 
viagem.
 
Na saída Setembro 09 devido a um 
grande congresso de medicina em 
Sinaia, ficaremos hospedados por 03 
noites em Brasov. Sem prejuízo em 
nossa programação. Solicite roteiro 
detalhado.
 
O mosteiro de Rila tem regras bem 
rígidas para visitação, não sendo 
permitido o uso de bermudas, roupas 
decotadas e vestidos curtos, favor 
observar tais recomendações.
 
Como os dois países visitados nos 
Balcãs viveram anos de isolamento, 
os hotéis, transporte e infraestrutura 
podem não alcançar as suas 
expectativas, e especialmente a 
qualidade dos hotéis nesses dois 
países não correspondem à qualidade 
de hotéis de outros países europeus 
mais desenvolvidos. A cada ano, 
os governantes locais investem 
para melhorar o setor hoteleiro e 
turístico. Diante disso, precisamos 
aceitar as eventualidades, junto à 
confirmação de reserva, acompanhará 
o nosso formulário para destinos com 
infraestrutura precária, no qual o 
participante deverá ler e assinar, tendo 
ciência das informações.
 
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.

abriga duas joias da arquitetura religiosa, 

construídos entre 1690 e 1695. Após, 

prosseguimento para Sinaia. Hospedagem no 

Hotel New Montana ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Dom. – SINAIA/ BUCARESTE

Hoje seguiremos até Bucareste, a linda capital 

Romena. Pela manhã, partiremos em viagem 

atravessando os Cárpatos do Sul e o pitoresco 

Vale do Rio Olt, rumo às planícies do sudeste 

do país. Ao chegarmos a Bucareste, o Arco 

do Triunfo edificado em homenagem aqueles 

que lutaram na I Guerra Mundial, nos conduz 

ao centro da cidade. Hospedagem no Hotel 

Radisson Blu ou similar. Restante do dia 

livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 13º dia – Seg. – BUCARESTE

Conhecida como a “Pequena Paris”, 

Bucareste é uma cidade imponente. Esta 

afirmação fica visível em seu traçado urbano 

com largas avenidas, parques e monumentos. 

Em nosso tour, apreciaremos o imenso prédio 

do parlamento, coroando a Avenida da 

União e seus belos jardins e fontes; a Colina 

Patriarcal, abriga a Catedral ortodoxa; o 

Palácio Patriarcal e a residência do Patriarca, 

elegantes edificações. Na Avenida da Vitória, 

apreciaremos a Praça da Revolução que 

ganhou notoriedade em todo o mundo 

quando transmitido os momentos finais 

de Nicolae Ceausescu no poder, aí estão o 

Ateneu Romeno, o antigo Palácio Real hoje 

Museu de Arte Romena e ainda a biblioteca 

da Universidade. Tarde e noite livres, a dica 

é caminhar pelo centro antigo, repleto 

de galerias de arte, antiquários e cafés. 

Aproveite para conhecer a pitoresca área 

comercial de Hanul cu Tei.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Ter. – BUCARESTE – Dia 

inteiramente livre para desfrutar 

desta encantadora cidade. Sugerimos 

opcionalmente um passeio ao Lago Snagov, 

área de veraneio com belas casas onde está 

um dos palácios utilizados por Ceausescu e 

em uma pequena ilha no lago está a igreja 

medieval onde foi enterrado o príncipe Vlad 

Tepes. Tarde e noite livres.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 15º dia – Qua. – BUCARESTE/ PARIS

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto 

e embarque para Paris, a eterna “Cidade 

Luz”, que continua encantando a todos que 

a visitam com charme e elegância. Chegada e 

traslado para acomodação no Hotel Chateau 

Frontenac ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º e 17º dias – Qui. e Sex. – PARIS

Dois dias inteiros nesta cidade de beleza 

incontestável. Em nosso city tour veremos a 

Paris que mais atrai, e aquela que ainda não 

teve a oportunidade de conhecer. Você irá 

se sentir realmente na Paris dos parisienses. 

Iniciaremos nossa visita pela colina de 

Montmartre, que desde o final do século 

19, já era o polo dos artistas e escritores 

que frequentavam os seus famosos cabarés. 

Veremos a Basílica dedicada ao Sagrado 

Coração, construída em 1875. Chegaremos a 

Praça du Tertre, a 130 m de altura, é o ponto 

mais alto da cidade e traduz o clima boêmio 

que tão bem a caracteriza. Está rodeada de 

pintores, que trabalham ao ar livre, fazendo 

retratos de pessoas ou pintando paisagens. 

As bucólicas ruazinhas do bairro ganham 

outra atmosfera, com ruas calmas, muito 

verde e bonitas casas. Em seguida, faremos 

um passeio de barco pelo rio Sena, enquanto 

almoçamos admirando a beleza dos 

monumentos construídos às suas margens. 

Ao final, regresso ao hotel e restante do dia 

livre.

2 CAFÉS DA MANHÃ E 1 ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 18º dia – Sáb. – PARIS/ BRASIL

Manhã livre. Hospedagem até às 12h00. 

Aproveite para desfrutar dos últimos 

momentos nesta bela e requintada cidade. 

Ao final da tarde, traslado ao aeroporto para 

embarque com destino ao Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 19º dia – Dom. – BRASIL

Chegada pela manhã ao Aeroporto 

Internacional de São Paulo.

Até uma próxima viagem!



92

O MELHOR DA TURQUIA E GRÉCIA
Com Cruzeiro pelas Ilhas Gregas

UMA VIAGEM ATRAVÉS DA HISTÓRIA E LUGARES QUE FORAM O BERÇO DE ANTIGAS CIVILIZAÇÕES. Atrações 
de belezas incontestáveis, que apresentam a Turquia e a Grécia de todos os tempos e sentidos, retratadas na rica diversificação 
cultural, gastronômica e paisagística.

4 noites em Istambul, 
vivenciando todo o seu charme.

2 noites na Capadócia, região de 
paisagens únicas no mundo.

1 noite em Konya, no coração da 
Anatólia Central.

1 noite em Pamukkale, o castelo 
de algodão, com suas piscinas 
térmicas.

1 noite no belo balneário de 
Kusadasi.

Cruzeiro de 4 dias/3 noites 
pelas Ilhas Gregas.

3 noites na histórica Atenas, 
fascinante desde a Antiguidade.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Ter. – BRASIL – Comparecimento 

ao aeroporto internacional de São Paulo para 

assistência de nossa equipe.

 

 2º dia – Qua. – ISTAMBUL – Embarque em 

voo da Turkish Airlines, às primeiras horas do 

dia, com destino à Istambul. Chegada para 

acomodação no Yotel Landside Airport ou 

similar, localização na área do novo aeroporto 

internacional.

 

 3º dia – Qui. – ISTAMBUL/ KAYSERI/ 

CAPADÓCIA – Traslado ao aeroporto para 

embarque com destino a Kayseri. Chegada 

a região da Anatólia, que está situada na 

chamada Ásia Menor. Recepção no aeroporto 

e traslado a Capadócia, antigo centro do 

Império Hitita - 2000 a.C. e posteriormente 

importante centro do cristianismo, sendo 

detentora de numerosas construções 

rupestres. Ao chegarmos, traslado e 

hospedagem no Hotel Kapadokya Lodge 

17 dias – 15 noites 
Saídas 2020: Junho 02; Julho 07; Agosto 11 e 25 e Setembro 08 e 22

ou similar. Opcionalmente, caso seja de seu 

interesse, você poderá admirar esta belíssima 

região de outro ângulo, ao fazer um incrível 

passeio de balão ao amanhecer. Fale com seu 

guia.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 4º dia – Sex. – CAPADÓCIA – Todo o dia 

dedicado para explorar essa fascinante região, 

única no mundo, onde unida à sua fantástica 

paisagem lunar com belas e incomuns 

formações de lava procedente de erupções 

do Monte Erciyas e da ação da erosão, 

encontraremos uma infinidade de pequenos 

povoados e igrejas escavadas na rocha. O 

Vale de Göreme, incrível complexo monástico 

bizantino formado por igrejas escavadas 

na rocha com belíssimos afrescos, os povos 

trogloditas de Pasabag em Zelve, a fortaleza 

natural de Uçhisar, Ortahisar, as chaminés das 

fadas de Ürgüp, as rochas em forma de cone 

coroadas com rochas planas; Avanos, povoado 
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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 domésticos no 
exterior incluídos.

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

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

13 cafés da manhã tipo buffet + 8 
refeições ao longo do roteiro, além de 
todas as refeições durante o cruzeiro, 
excluindo as bebidas.

Acompanhamento de guia local 
especialista em idioma português ou 
espanhol.

Cruzeiro de 4 dias/3 noites com a 
orientação diária do nosso guia brasileiro 
sobre todas as atividades a bordo.
Passeios exclusivos para nosso grupo 
de brasileiros durante o cruzeiro 
com acompanhamento de guia local 
especialista. 

Atrações:
• Visita a bela Capadócia, com suas 
   paisagens únicas.
• Cruzaremos a Turquia conhecendo 
   as cidades de Konya, Pamukkale 
   e Kusadasi, além de visita ao 
   maravilhoso Complexo de Éfeso.
• Agradável cruzeiro pelas Ilhas 
   Gregas, visitando Patmos, Heraklion, 
   Rodes e Santorini.
• A milenar Atenas, com tour 
   completo.
• Istambul em destaque, com visitas às 
   principais atrações, incluindo: 
   Topkapi, a Basílica de Santa Sofi a e a 
   Mesquita Azul

Ingressos incluídos:
• Capadócia: Museu a céu aberto 
   de Goreme, cidade subterrânea.
• Konya: Museu Mevlana.
• Éfeso: Complexo Arqueológico.
• Patmos: Monastério de São João 
   e Gruta do Apocalipse.
• Heraklion: Palácio de Knossos.
• Atenas: Acrópole.
• Istambul: Palácio Topkapi, Santa 
   Sofi a, Mesquita Azul.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

com centros de artesanato e tecelagem. Visita 

a uma cidade subterrânea. Estas cidades foram 

construídas como refúgio pelos cristãos da 

época e se compõem de vários níveis abaixo 

da terra, onde se pode admirar os dormitórios, 

as cozinhas e os refeitórios. Terminamos o dia 

com a visita a um atelier artesanal de tapetes.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 5º dia – Sáb. – CAPADÓCIA/ KONYA

Pela manhã, saída em direção a Konya, antiga 

capital do Império Selêucida e importante 

centro cultural no séc. XII. Chegada e visita ao 

Monastério dos Dervixes Dançantes, fundado 

por Mevlana. Almoço em restaurante local e 

após, seguiremos para acomodação no Hotel 

Dedeman ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 6º dia – Dom. – KONYA/ HIERAPOLIS/ 

PAMUKKALE – Pela manhã, partida rumo 

a Pamukkale. Chegada e visita a Hierápolis, 

antiga cidade fundada por Eumenes II, rei de 

Pérgamo, no século II a.C. O nome Pamukkale, 

que signifi ca “Castelo de Algodão”, maravilha 

natural de gigantescas cascatas brancas, 

estalactites e piscinas naturais formadas ao 

passar dos séculos pelas águas carregadas de 

sais calcários provenientes das fontes termais. 

Em seguida, hospedagem no Hotel Colossae 

Thermal ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Seg. – PAMUKKALE/ ÉFESO/ 

KUSADASI – Saída rumo a Éfeso, a mais bem 

conservada cidade antiga da Ásia Menor, que 

durante os séculos I e II chegou a ter uma 

população de 250.000 habitantes. Essa cidade 

monopolizou a riqueza do Oriente Médio. 

Durante essa excursão visitaremos o Templo 

de Adriano, as Termas Romanas, a Biblioteca, 

o Odeon, o Teatro de Éfeso, etc. Depois visita 

à Casa da Virgem Maria, supostamente foi a 

última moradia da mãe de Jesus. Visita a um 

atelier de peças de couro. E após, seguiremos 

para hospedagem no Hotel La Vista ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.
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 8º dia – Ter. – KUSADASI/ CRUZEIRO 

PELAS ILHAS GREGAS/ PATMOS

Pela manhã, traslado ao porto para embarque 

em navio da Celestyal Cruises para um 

cruzeiro de 4 dias/3 noites. Às 13h00 

estaremos zarpando em direção a Patmos, a 

Jerusalém do Mar Egeu. Com um ambiente 

acolhedor, o navio é ideal para explorar as 

encantadoras Ilhas Gregas, devido a sua 

maior acessibilidade aos portos. Dispõe de 5 

“decks” de passageiros, piano-bar, cassino, 

ginásio, piscina, restaurante, além de um 

serviço de buffet casual na área da piscina. 

Às 16h30 chegaremos a Patmos, coroada 

pelo Mosteiro de São João. Em nosso tour 

conheceremos a Vila de Chora, no trajeto que 

nos conduzirá às fortificações do Mosteiro de 

São João. Em seguida conheceremos a Gruta 

do Apocalipse, onde São João Evangelista 

teria escrito o livro do Apocalipse. Retorno 

ao porto de escala e tempo livre à disposição. 

Retorno ao navio e às 21h30 navegaremos 

rumo a Rodes, a Ilha dos Deuses.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Qua. – RODES/ HERAKLION

Chegada às 7h00. Após o café da manhã 

a bordo, desembarcaremos para uma visita 

a esta ilha habitada desde a antiguidade e 

famosa devido à estátua de Hélios, Deus 

Grego do Sol, conhecida como o Colosso de 

Rodes, uma das Sete Maravilhas do Mundo 

Antigo. No nosso tour pela cidade medieval, 

vamos nos surpreender com as riquezas 

históricas desta cidadela fortificada pelos 

Cavaleiros da Ordem de São João. Ao cruzar 

suas muralhas e caminhar por suas vielas, 

com uma mescla arquitetônica ímpar, vamos 

nos deparar com: Castelos das Cruzadas, 

ruínas dóricas, templos, minaretes de antigas 

mesquitas e o imponente Palácio do Grão-

Mestre, com seus belos mosaicos. Tempo livre 

à disposição. Retorno ao porto de Mandráki 

para embarque, pois às 18h00 rumaremos 

para a mitológica Ilha de Creta.

TODAS AS REFEIÇÕES A BORDO.

 

 10º dia – Qui. – HERAKLION/ 

SANTORINI/ ATENAS – Chegada às 07h00. 

Após o café da manhã, desembarcamos em 

Heraklion, berço da antiga civilização minoica. 

Durante o nosso tour, visitaremos o sítio 

arqueológico do lendário Palácio de Knossos, 

com seu famoso labirinto subterrâneo para 

aprisionar o mitológico Minotauro. Visitaremos 

alguns aposentos reconstruídos e veremos 

alguns artefatos da época. Regresso ao centro 

de Heraklion, onde observamos sua rica 

arquitetura veneziana. Logo após, embarque, 

pois zarpamos às 12h00 com destino à 

belíssima Santorini. Chegada às 16h30 à ilha 

mais fotografada da Grécia, aninhada sobre o 

radiante Mar Egeu. Em nosso tour pela Vila de 

Oia, conheceremos suas típicas casas-cavernas, 

igrejas de domo azul e ainda, construções 

ímpares, debruçadas no penhasco de onde se 

tem magnífica vista. Na sequência, embarque, 

pois às 21h00 navegaremos em direção a 

Atenas.

TODAS AS REFEIÇÕES A BORDO.

 

 11º dia – Sex. – ATENAS – Às 07:00hrs 

chegada no porto de Atenas. Desembarque e, 

logo após, daremos início ao nosso tour. Neste 

passeio teremos a oportunidade de observar 

os contrastes marcantes entre a capital da 

Grécia Clássica e a cidade cosmopolita. Na 

Acrópoles vamos admirar o Templo de Atena 

Nike, bem como o Propileu. Observaremos 

Heraklion



  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Turkish Airlines e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Istambul
2. Istambul/ Kayseri
3. Atenas/ Istambul
4. Istambul/ 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.
 
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.
 
Os únicos navios que oferecem visitas 
por diversas ilhas gregas famosas em 
poucos dias são navios mais antigos e 
as cabines são geralmente pequenas. 
Como o cruzeiro é curto (4 dias/ 3 
noites), as visitas em terra são corridas 
e os guias locais nas ilhas visitadas 
contratados pela Companhia Marítima, 
nem sempre têm o nível dos guias 
contratados em outras cidades pela 
Queensberry.

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.
Levando em conta que as regras 
mudam, às vezes, sem aviso prévio, 
recomendamos a todos manter sempre 
seu certificado em dia e levá-lo junto 
com o passaporte. Consulte seu 
despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a relação de hotéis previstos 
nas páginas 112 a 119. 

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

a bela geometria do Parthenon, assim como 

do templo Erechtheion, com o seu renovado 

pórtico das Cariátides. Veremos ainda a colina 

de Filopappos, os caminhos da Plaka, o Arco 

de Adriano, o Parlamento com o Memorial do 

Soldado Desconhecido e a moderna cidade 

de Atenas, a escolhida pelos Deuses. Ao final, 

traslado ao Hotel Intercontinental ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO A BORDO.

 

 12º e 13º dias – Sáb. e Dom. – ATENAS

Dois dias inteiramente à sua disposição para 

usufruir da deslumbrante Atenas e seus 

arredores. As opções são muitas, sugerimos 

uma visita ao Museu Arqueológico Nacional 

com seu magnífico acervo, com destaque a 

notável coleção de estátuas clássicas e helênicas. 

Um tour opcional a Delfos, considerada na 

antiguidade como morada do Deus Apolo. Ou 

ainda, o incrível Museu da Acrópoles. Aproveite 

também para uma visita ao animado bairro de 

Monastiráki, onde as compras de antiguidades, 

joias e souvenires são boas opções.

2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS.

 

 14º dia – Seg. – ATENAS/ ISTAMBUL

Pela manhã traslado ao aeroporto para 

embarque com destino a Istambul, a antiga 

Constantinopla. Ao chegarmos, teremos almoço 

em restaurante local e logo após, visitaremos o 

Palácio Topkapi, com seus incalculáveis tesouros 

da coroa turca. Em seguida, traslado ao Hotel 

Grand Hyatt ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 15º dia – Ter. – ISTAMBUL – Pela 

manhã, saída para apreciar alguns dos 

mais belos atrativos que a cidade oferece. 

Conheceremos a Mesquita Azul do Sultão 

Ahmeti, revestida em seu interior com 36.000 

azulejos, única no mundo com seis minaretes. 

Na continuação, visitaremos a monumental 

Basílica de Santa Sofia, também designada 

templo da Sabedoria Divina, foi erguida entre 

532 e 537 d.C., constituindo uma das obras 

primas da arquitetura religiosa e o paradigma 

do templo cristão de planta centralizada. 

Visitaremos ainda o Grande Bazar, com sua 

fascinante variedade de produtos, joias, 

tapetes, artesanatos e especiarias. Ao final, 

retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

16º dia – Qua. – ISTAMBUL –Dia livre, 

aproveite esta cidade das fábulas das 1.001 

noites com seus bazares, mesquitas e 

palácios. Caso sua opção seja conhecer um 

pouco mais de Istambul, sugerimos uma 

visita ao lindo Palácio Dolmabahçe, antiga 

residência oficial dos sultões.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 17º dia – Qui. – ISTAMBUL/ BRASIL

Pela manhã, traslado ao aeroporto para 

embarque em voo diurno da Turkish Airlines 

com destino ao Brasil. Chegada no mesmo 

dia ao aeroporto de São Paulo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

Até uma próxima viagem! 

Atenas
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MAGIAS DO MUNDO ANTIGO
Terra Santa e Jordânia

SÉCULOS DE HISTÓRIA, EM UMA JORNADA EXCLUSIVA revivendo os caminhos percorridos por Jesus na Terra Santa. Desfrutando 
do monumental conjunto arquitetônico de Petra e de banhos energizantes no Mar Morto. Viagem de sonhos e descobertas.

2 noites na cosmopolita Tel 
Aviv, na costa do Mediterrâneo.

2 noites em Tiberíades, histórica 
cidade à beira do Mar da Galileia.

2 noites na monumental Petra, 
uma das Sete Maravilhas do 
Mundo Moderno.

1 noite em Aqaba, à beira do 
Mar Vermelho.

2 noites no balneário do Mar 
Morto, para desfrutar de suas 
termas.

4 noites na cidade sagrada de 
Jerusalém.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Qui. – BRASIL – Assistência da 

nossa equipe no Aeroporto Internacional de 

São Paulo. Embarque com conexão em Zurique 

ou Frankfurt  ou Munique ou Roma e destino 

a Tel Aviv.

 

 2º dia – Sex. – TEL AVIV – Chegada a 

segunda maior cidade de Israel, que está 

situada na costa do Mediterrâneo e possui 

um estilo de vida cosmopolita, sendo muito 

procurada por suas praias, cafés, restaurantes 

e requintado comércio. Recepção no 

aeroporto e traslado ao Hotel Dan 
Panorama ou similar. Restante do dia livre.

 

 3º dia – Sáb. – TEL AVIV – Iniciaremos 

nosso dia visitando esta que é a capital 

cultural, industrial e comercial do país. 

Veremos a parte antiga, onde foi fundada nos 

arredores da antiga cidade portuária de Jaffa, 

(ou Yafo, em hebraico). Do alto de Jaffa, 

tem-se uma das mais belas vistas de Tel-Aviv 

banhada pelas águas azuis do Mediterrâneo. 

Faremos uma panorâmica por sua longa faixa 

litorânea, cercada de bares, restaurantes 

16 dias – 13 noites 
Saídas 2020: Maio 14; Junho 18; Julho 16; Agosto 13; Setembro 03 e Outubro 15

descolados e hotéis, mostrando toda sua 

prosperidade. Restante do dia livre. Enquanto 

Jerusalém é a capital e a cidade mais sagrada 

de Israel, Tel Aviv é o coração econômico, 

vibrante e cosmopolita. Aproveite para 

passear pela avenida beira mar, tomar um 

café e observar o estilo de vida local. Visitar 

suas galerias de arte contemporânea, ou 

relaxar tomando um banho nas águas azuis 

do mar. Para compras a cidade não deixa a 

desejar, há várias opções de boutiques e lojas 

de artesanato.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 4º dia – Dom. – TEL AVIV/ CESAREA/ 
HAIFA/ SÃO JOÃO DO ACRE/ TIBERÍADES
Pela manhã, sairemos pela Via Maris 

até Cesárea, construída por Herodes em 

homenagem a Augusto Cesar. Visitaremos 

o Anfiteatro, a Plataforma do Templo, o 

Hipódromo, o Aqueduto e outros achados 

arqueológicos. Prosseguimento até Haifa, 

importante cidade portuária onde teremos 

uma vista panorâmica desde o monte Carmel, 

do Jardim e Santuário Bahai. A continuação, 
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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, 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 + 16 
refeições ao longo do roteiro.

Acompanhamento de guia local 
especialista em idioma português ou 
espanhol.

Atrações:
• City tour pela vibrante e cosmopolita 
   Tel Aviv.
• No caminho para Tiberíades, visita às 
   cidades de Cesárea, Haifa e São João 
   do Acre.
• Dia inteiro de visitas na região da 
   Galileia, incluindo passeio de barco 
   pelo Mar da Galileia e visita a 
   Nazaré.
• Nosso tour pela Jordânia será 
   completo com visita a Amman, 
   Madaba e o Monte Nebo.
• Visita ao impressionante complexo 
   de Petra, uma das Sete Maravilhas 
   do Mundo.
• Aqaba, à beira do Mar Vermelho 
   e passeio pelo fascinante deserto de 
   Wadi Rum.
• Imperdível experiência de 
   hospedagem num balneário no Mar 
   Morto.
• Jerusalém em destaque, com dois 
   dias de visitas e um dia inteiramente 
   livre para desfrutar das atrações que 
   a cidade oferece.

Ingressos incluídos:
• Cesárea: Teatro Romano.
• Acre: Sala dos Cavaleiros; Museu.
• Tiberíades: Montes das Bem-
   Aventuranças; Cafarnaum; Passeio 
   de Barco no Mar da Galileia.
• Amman: Cidadela; Teatro Romano; 
   Mesquita Abdullah.
• Petra: Sítio Arqueológico de Petra.
• Jerusalém: Museu Nacional de 
   Israel; Yad Vashem (memorial do 
   holocausto); Jardim do Getsêmane: 
   Cenáculo.
• Getsêmane: Cenáculo
• Belém: Igreja da Natividade.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

chegaremos a São João do Acre, a cidade 

dos Cruzados, onde visitaremos a Grande 

Fortaleza, importante evidência das Cruzadas. 

Na sequência, viagem até Tiberíades, na beira 

do Mar da Galileia. Chegada e hospedagem 

no Hotel Leonardo Plaza ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 5º dia – Seg. – TIBERÍADES/ MAR 
DA GALILEIA/ NAZARÉ/ TIBERÍADES 
Dia inteiro de visitas na região da Galileia, 

começando pelo Monte das Bem-

Aventuranças, onde Jesus celebrou o Sermão 

da Montanha. Prosseguiremos para Tabgha, 

lugar do milagre da multiplicação dos pães 

e dos peixes, e depois para Cafarnaum, 

com as ruínas da antiga Sinagoga e de um 

povoado onde Jesus e São Pedro viveram. 

Na sequência, faremos um passeio de 

barco pelo Mar da Galileia. Tempo livre 

para almoço e logo após, sairemos em 

direção a Nazaré. Lá visitaremos a Basílica 

da Anunciação, construída no local em 

que o Anjo Gabriel visita Maria. Após esse 

dia riquíssimo em visitas, retornaremos a 

Tiberíades.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 6º dia – Ter. – TIBERÍADES/ AMMAN/ 
PETRA – Pela manhã, saída para visitar 

Yardenit, recanto batismal no Rio Jordão, 

considerado sagrado por ser o local onde Jesus 

foi batizado e que atrai milhares de peregrinos. 

Após, seguiremos em direção a ponte Sheikh 

Hussein, fronteira de Israel com a Jordânia. 

Após os trâmites, já em território jordaniano, 

iremos rumo à Amman, construída sobre sete 

montanhas e cercada de relíquias de antigos 

impérios. Chegada e city tour visitando: a 

Cidadela, com seu grande anfi teatro romano; 

o Templo de Hércules; o Museu Arqueológico; 

a Mesquita do Rei Abdullah, um dos marcos da 

moderna Amman; e a região de Wadi Abdoun. 

Logo após, prosseguiremos em direção a 

Petra, com seu conjunto monumental de 

templos, mosteiros e anfi teatros do início da 

era cristã. Chegada e hospedagem no Hotel 
Moevenpick Resort ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Qua. – PETRA – Saída pela manhã 

para visita a Petra, eleita uma das Sete Maravilhas 

do Mundo, toda esculpida na pedra, sendo o 

testemunho de um povo que viveu no deserto 

da Terra Santa há mais de 2 mil anos. Ao chegar, 

passaremos por um longo desfi ladeiro e, ao 



 9º dia – Sex. – AQABA/ MADABA/ 
MONTE NEBO/ BALNEÁRIO DO MAR 
MORTO – Hoje, seguiremos em direção ao 

balneário do Mar Morto. Trafegaremos parte 

do nosso trajeto pela King’s Road, a mais 

antiga rodovia da Jordânia e que fazia parte 

da Rota da Seda. No percurso, conheceremos 

Madaba, antigo centro bizantino dos mestres 

dos mosaicos. Visitaremos a Igreja Cristã 

Ortodoxa de São Jorge, onde apreciaremos o 

mais antigo mapa da região com Jerusalém, 

Palestina, Jordânia, Israel e Egito, feito 

em mosaico com mais de 2 milhões de 

fragmentos de pedras. Na sequência, 

conheceremos o Monte Nebo, ponto final 

do êxodo dos judeus à procura da Terra 

Prometida de Canaã. A partir do seu topo, 

se avistam o Vale do Jordão e o Mar Morto. 

Prosseguindo, chegaremos ao agradável 

balneário do Mar Morto. Hospedagem no 

Hotel Marriott Dead Sea ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Sáb. – BALNEÁRIO DO MAR 
MORTO – Dia livre à disposição. Aproveite, 

com moderação, para se banhar no Mar Morto, 

que tem altos níveis de salinidade e minerais, 

além de usufruir dos seus banhos terapêuticos 

de lama. Aproveite da boa infraestrutura local 

para relaxar e repor suas energias.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

final, vislumbraremos o fantástico Alkhazneh 

- o Tesouro, principal monumento da Cidade 

Rosada. Visitaremos também: o Mosteiro, a maior 

das edificações; o Teatro Romano, construído 

na época de Cristo; o suntuoso Túmulo Real, 

provavelmente do último Rei Nabateu - Rabel 

II; a Praça dos Sacrifícios; e dezenas de templos, 

tumbas reais e castelos.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Qui. – PETRA/ WADI RUM/ 
AQABA – Saída em direção ao fascinante 

deserto de Wadi Rum, descrito por TE Lawrence 

como uma paisagem vasta, ecoante e divina. 

Vamos nos aventurar em um passeio de 

aproximadamente 2 horas a bordo de um 

veículo 4x4 apreciando paisagens fascinantes 

e histórias de um lugar atemporal marcado 

por uma natureza forte e avassaladora. Assim 

como Petra, Wadi Rum consta na lista dos 

Patrimônios Mundiais da UNESCO e deve esse 

título não apenas às suas impressionantes 

dunas, cavernas, desfiladeiros e arcos rochosos, 

mas também pelo legado cultural, que ilustra 

a evolução de atividades humanas na região. 

A continuação, partida em direção a Aqaba. 

Chegada e acomodação no Hotel Kempinski 
ou similar. Aqaba, é uma cidade costeira 

do extremo sul da Jordânia à beira do Mar 

Vermelho. Uma mistura fascinante de história, 

mistérios e exotismo.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.
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  11º dia – Dom. – BALNEÁRIO DO 
MAR MORTO/ JERUSALÉM – Pela manhã, 

rumaremos em direção a ponte Allenby, 

fronteira natural que separa a Jordânia de 

Israel. Após as formalidades de imigração, já 

em território israelense, seguiremos em direção 

a Jericó, onde estão os vestígios desta que é 

considerada a cidade mais velha do mundo. 

Continuação para Qumram, as covas onde 

foram encontrados os pergaminhos do Mar 

Morto. Prosseguimento para a cidade sagrada 

de Jerusalém, capital de três religiões: judaísmo, 

cristianismo e islamismo. Hospedagem no 

Hotel Mamilla ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 12º dia – Seg. – JERUSALÉM – Hoje 

faremos um tour panorâmico pela parte 

ocidental da cidade, visitando o Museu de 

Israel com o Santuário do Livro, onde se 

encontram os “Pergaminhos do Mar Morto” 

e a grande maquete da cidade nos tempos 

de Herodes. Logo após, iremos conhecer 

“Yad Vashem”, o Memorial do Holocausto. 

À tarde, seguiremos para a cidade bíblica 

de Belém, cidade árabe nas montanhas 

da Judeia. Lá, visitaremos a Basílica da 

Natividade, que foi construída sobre a 

caverna na qual nasceu Jesus. Logo após, 

retorno a Jerusalém.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

Mar Morto



Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Alitalia e outras congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Roma / Tel Aviv
2. Tel Aviv/ 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.

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):
Israel: Taxa de fronteira 
aproximadamente US$ 80. 
Jordânia: Poderá ser requerido 
localmente. Taxa de fronteira aprox. 
US$ 25 (pago localmente). 
Taxas de fronteira: As taxas de 
fronteira estão sujeitas a alteração 
sem aviso prévio e deverão ser pagas 
localmente e em espécie (à vista).
Passaporte Brasileiro: Validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
páginas em branco para os carimbos de 
controle de imigração.

VACINAS: Certificado Internacional 
Contra Febre Amarela (deve ser 
providenciado até 11 dias antes do 
embarque). Consulte seu despachante.

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a Relação de Hotéis Previstos 
nas páginas 112  a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

 13º dia – Ter. – JERUSALÉM – O dia 

de hoje é dedicado à parte oriental da 

cidade, onde está localizada a antiga Cidade 

Murada de Jerusalém. Começaremos com 

uma bela vista da cidade a partir do Monte 

das Oliveiras, seguindo para o Jardim de 

Getsêmane, cenário da traição, com a 

Igreja da Agonia. Entrando por uma das 

portas da cidade murada, começaremos 

um passeio a pé pelos lugares sagrados do 

cristianismo e do judaísmo para visitar o 

Muro das Lamentações, lugar mais sagrado 

do Judaísmo; a mítica Via Dolorosa com as 

estações da cruz e o Santo Sepulcro. Iremos 

ao Bairro Judeu, o Cardo Romano e o Monte 

Sion, com a Abadia da Dormição; a sala da 

Última Ceia e o túmulo do Rei Davi. Passados 

20 séculos, esses locais ainda continuam 

fascinando a humanidade.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 14º dia – Qua. – JERUSALÉM – Dia livre 

para desfrutar de Jerusalém, que encanta por 

sua diversidade cultural e religiosa. Vale a pena 

descobrir as atrações surpreendentes que a 

cidade revela. Opcionalmente sugerimos uma 

excursão para visitar a Fortaleza de Massada – 

última fortificação dos Judeus em suas batalhas 

contra os Romanos. Nosso guia acompanhante 

estará orientando.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 

 15º dia – Qui. – JERUSALÉM/ TEL AVIV
Chegou a hora da despedida. Em horário 

apropriado, traslado ao aeroporto de Tel Aviv 

para embarque em voo com conexão em Zurique 

ou Frankfurt ou Munique ou Roma e destino ao 

Brasil.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 16º dia – Sex. – BRASIL – Chegada pela 

manhã ao Aeroporto Internacional de São Paulo

Até uma próxima viagem!

99

Jerusalém



100

O EXÓTICO MARROCOS IMPERIAL
Aventura, História e Exotismo

UMA VIAGEM DE EXPERIÊNCIAS INESQUECÍVEIS! E ainda mais completa conhecendo Chefchaouen, a mágica cidade azul e 
a surpreendente Tetouan.  Além de cidades imperiais amuralhadas, medinas, praças e souks onde há de tudo: mágicos, acrobatas, 
encantadores de serpentes, músicos e mercadores. Retrato da verdadeira alma marroquina!

2 noites em Tamouda Bay, às 
margens do Mar Mediterrâneo.

2 noites na cinematográfica 
Casablanca, na Costa Atlântica.

3 noites na fascinante Fez, a 
capital cultural do país.

1 noite em Rabat, a histórica 
capital do Marrocos.

3 noites em Marrakech, a cidade 
das “Mil e Uma Noites”.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Qui. – BRASIL – Assistência da 

nossa equipe no Aeroporto Internacional 

de São Paulo para embarque em voo com 

conexão em Madri e destino a Tânger.

 

 2º dia – Sex. – TÂNGER/ TAMOUDA BAY

Chegada a Tânger, a cidade que inspirou 

Matisse e outros pintores. Traslado para 

almoço em restaurante local e após, 

seguiremos viagem em direção ao Hotel 

Banyan Tree Tamouda Bay, um oásis 

de relaxamento e ponto de partida para 

conhecer o surpreendente norte do Marrocos. 

Restante do dia livre. Aproveite para caminhar 

pela praia sentindo a brisa marinha e admirar 

o belo mar Mediterrâneo.  

ALMOÇO INCLUÍDO.

13 dias –11 noites 
Saídas 2020: Setembro 03; Outubro 08

 3º dia – Sáb. – TAMOUDA BAY/ 

CHEFCHAOUEN/ TAMOUDA BAY

Seguiremos em direção à Chefchaouen, no 

meio das montanhas. Um cenário encantador 

que envolve casas, prédios, vielas e  ruas 

pintadas de azul, a impressão é de que o 

céu marroquino encontra a terra em uma 

visão surreal. Uma herança deixada pelos 

judeus que nela viveram. Caminharemos 

por seu centro histórico, cujo destaque é a 

Medina Antiga, Patrimônio da Humanidade. 

Apreciaremos suas movimentadas ruelas, 

sempre animadas por cafés e barracas de 

artesanato que atestam a mistura de cultura 

espanhola e marroquina. Saberemos mais 

sobre a cultura da região das montanhas Riff, 

ao visitar o Museu de Chefchaouen, situado 

em um Kasbah do século XV, e na praça Outa 
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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 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).

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

Acompanhamento de guia local 
especialista em idioma português ou 
espanhol.

Atrações:
• A bela Tamouda Bay no Mediterrâneo, 

nosso ponto de partida para conhecer 
Chefchaouen, a mágica cidade azul 
e Tetouan, uma das mais antigas 
cidades marroquinas.

• Uma imersão na cultura marroquina 
com suas icônicas cidades: 
Casablanca, de infl uência francesa; 
Rabat, a histórica capital do país; a 
fascinante Fez, capital cultural; visita 
à amuralhada Meknes e às ruínas 
romanas de Volubilis.

• Vivenciando toda a beleza de 
Marrakech, a cidade das “Mil e Uma 
Noites”, uma fascinante mescla entre 
as culturas berbere, árabe e africana, 
exalando todo um misticismo.

• Uma viagem permeada de aventura, 
história e exotismo.

Ingressos incluídos:
• Meknes: Palácio de Dar El Kebira, 
   Ruínas de Volubilis.
• Marrakech: Palácio Bahia; Museu 
   Dar Si Said.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

el Hammam, veremos a Grande Mesquita 

da cidade. O almoço em restaurante local e 

após, regressaremos ao hotel. Aproveite para 

usufruir do centro de bem-estar e lazer do 

hotel. 

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 4º dia – Dom. – TAMOUDA BAY/ 

TETOUAN/ CASABLANCA – Pela manhã, 

saída em direção a Tetouan, uma das mais 

antigas e intocadas cidades marroquinas. 

Em nosso city tour veremos seus seculares 

monumentos de arquitetura hispano-

marroquina. A entrada ao centro histórico 

se dá por uma das históricas 7 portas que 

nos levam a avenidas, praças e jardins 

bem cuidados. Na praça Hassan II, fontes, 

quiosques e fl ores se juntam e causam a 

impressão de que estamos na Andaluzia. A 

Medina mostra toda a vivacidade através 

de suas tradições, onde ruas repletas de 

vendedores comercializam os mais variados 

produtos, e mulheres em trajes típicos se 

misturam ao agito que toma conta do local. 

Após visita, regresso ao hotel para tarde livre. 

Após o jantar, teremos traslado ao aeroporto 

para embarque em voo (eventualmente este 

trecho poderá ser realizado em ônibus) com 

destino a Casablanca, a capital econômica do 

Marrocos. Chegada, recepção e traslado ao 

Hotel Kenzi Tower ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 

 

 5º dia – Seg. – CASABLANCA – Manhã 

livre. Após almoço em restaurante local, 

faremos um tour pela cinematográfi ca 

Casablanca, que teve uma grande infl uência 

francesa em sua arquitetura, com edifícios 

brancos e Art Déco, formando um bonito 

panorama com os imponentes edifícios 

de arquitetura marroquina. Veremos: o 

Mercado Central e suas inúmeras lojas; o 

Palácio Real, principal residência do rei; a 

Praça Mohammed V, que abriga os prédios 

mais importantes da cidade; a Mesquita 
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Hassan II, com seu belo minarete e iremos 

para área residencial de Anfa. Na sequência, 

seguiremos para o Boulevard da Corniche, 

com belo visual de suas praias e do Atlântico. 

Após retorno ao hotel. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 6º dia – Ter. – CASABLANCA/ MEKNES/ 

FEZ – Pela manhã, saíremos em direção 

à cidade histórica de Meknes. Uma das 

cidades imperiais do Marrocos que mantém 

em seu centro histórico, a simplicidade das 

construções originais mantidas ao longo 

dos séculos. Meknes é cercada por uma 

muralha de 40km, construída há 350 anos, 

que protegem seus monumentos. Devido 

à grande quantidade de mesquitas, foi 

chamada de “cidade dos cem minaretes”. O 

portão Bab Mansour, é imenso e um dos mais 

bonitos de todo o país. A Place Hedim, está 

sempre animada com mercadores e artistas 

que exibem suas artes. O Palácio Dar Jamai, 

possui um bonito jardim andaluz com objetos 

que mostram a riqueza cultural do reino 

de Marrocos. Ao final da visita, seguiremos 

viagem em direção a mais bem preservada 

das cidades imperiais, Fez, a capital cultural 

e espiritual do país. Hospedagem no Hotel 

Marriott Jnan Palace ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Qua. – FEZ – Hoje visitaremos 

esta cidade carregada de história, cultura 

e exotismo. Fundada aos finais do século 

VIII, é o coração espiritual do Marrocos. 

Conheceremos a Fez antiga, a cidade 

medieval labiríntica e preservada, com sua 

surreal Medina Fez El-Bali, considerada 

Patrimônio da Humanidade. Veremos ainda, 

a Mesquita Kairouyiene e a Universidade mais 

antiga do mundo, Al-Kairawiin, fundada em 

859 d.C., e o Mausoléu de Moulay Idriss, 

construído no século X. À tarde, visitaremos 

a Fez dos finais do século XIII, fundada 

Rabat

pelos Meriníes. Veremos as grandes portas 

do Palácio Real, rodeadas de azulejos e 

madeira de cedro. Iremos à La Ville Nouvelle, 

fundada pelos franceses em 1920, e onde se 

concentram restaurantes, esplanadas, hotéis 

e casarões de luxo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 8º dia – Qui. – FEZ/ VOLUBILIS/ FEZ

Saída em direção às ruínas de Volubilis, que 

foi uma cidade romana, e hoje seu conjunto 

forma um sítio arqueológico relevante, 

classificado como Patrimônio da Humanidade. 

Está localizada muito próxima a Moulay 

Idriss, a cidade santa de Marrocos. Volubilis 

durante o Império Romano, foi uma próspera 

cidade, que se desenvolveu graças ao 

comércio de trigo, azeite e animais. Calcula-

se que no século III sua população fosse 

aproximadamente de 20.000 habitantes. É 

o sítio arqueológico mais bem preservado 

do Norte de África, e as escavações não 



 11º dia – Dom. – MARRAKECH – Vamos 

vivenciar esta bela cidade das “Mil e Uma Noites”, 

uma das capitais do antigo império marroquino. 

Marrakech é uma fascinante mescla entre as 

culturas berbere, árabe e africana, e exala todo 

um misticismo. Durante nosso city tour veremos: 

as Muralhas da Cidade, do séc. XII, com as suas 

portas; o Minarete da Mesquita Koutoubia; 

os Jardins Menara; o Palácio Bahia – com suas 

belas fontes e jardins e o Museu Dar Si Said. 

Conheceremos também a Praça Djema El Fna, 

que fervilha de animação, com seus encantadores 

de serpentes, acrobatas, músicos e dançarinos. 

Nos souks, artesãos fabricam objetos de couro, 

prata, latão, cerâmica, joias, e os tecelões, seus 

afamados tapetes. Após, regresso ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Seg. – MARRAKECH – Dia livre 

para atividades independentes.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Ter. – MARRAKECH/ BRASIL

Chegou ao fim a nossa viagem de 

conhecimento e aventuras por este país exótico 

e acolhedor. Em horário apropriado, traslado ao 

aeroporto para embarque em voo com conexão 

em Madri e destino a São Paulo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Qua. – BRASIL – Chegada  pela 

manhã ao Aeroporto Internacional de São 

Paulo.

Até uma próxima viagem!

Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir seu lugar na viagem com 
tranquilidade. 

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: IBÉRIA (e outras congêneres).
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ cnx Madri/ Tânger
2. Marrakech/ cnx Madri/ São Paulo
Emissão no exterior: 
Tetouan/ Casablanca  
 
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.
 
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: 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 112  a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

revelaram apenas os grandes monumentos 

como: fórum, basílica, arco do triunfo, é 

possível observar também os fornos, os 

lagares, lojas e banhos, as casas pobres e as 

ricas. Ao final da visita, retorno ao hotel em 

Fez.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 9º dia – Sex. – FEZ/ RABAT – Hoje 

seguiremos para a Rabat, a capital do Reino 

de Marrocos, que possui um ambiente 

cosmopolita e moderno, mas também uma 

forte carga histórica. À chegada, teremos  city 

tour e veremos: o Casbá Oulaya, um labirinto 

de ruelas e casas pintadas de branco e azul. A 

Torre Hassan, iniciada em 1195, e projetada 

para ser o maior minarete do mundo, hoje resta 

uma esplanada com centenas de colunas, que 

dão a dimensão do que seria o complexo. Ao 

lado temos o mausoléu do rei Mohammed V, 

pai do Marrocos moderno. Iremos admirar a 

arborização de suas praças e parques, como 

na área em que está o Palácio Real, com um 

belo jardim andaluz. Em seguida, hospedagem 

no Hotel Sofitel Jardin des Roses ou similar. 

Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 10º dia – Sáb. – RABAT/ MARRAKECH

Em horário apropriado, partida em 

direção a Marrakech, encantadora cidade 

imperial fundada no séc. XI. Chegada para 

hospedagem no Hotel Le Savoy Grand ou 

similar.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
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LÍBANO E EGITO
Arte, Cultura e Beleza

UMA VIAGEM POR DOIS PAÍSES QUE EXALAM MAGIA, MISTÉRIOS E UMA HISTÓRIA INFINDÁVEL. O Líbano é um 
pequeno tesouro, que oferece um mosaico de atrações, caracterizado por uma diversidade de culturas, tradições e religiões. Já o 
Egito, com cruzeiro pelo lendário e mítico rio Nilo, é uma fonte inesgotável de estudos, a cada momento uma nova descoberta.

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

4 noites no Cairo, cidade de 
riquezas milenares e fascinante 
desde a Antiguidade.

1 noite em Luxor, testemunha do 
apogeu da Era dos Faraós.

Maravilhoso cruzeiro no 
Rio Nilo de 5 dias/4 noites, 
descobrindo os tesouros desta 
região inigualável.

1 noite em Istambul na ida 
e outra na volta, para deixar a 
viagem mais relaxante.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Qui. – BRASIL – Comparecimento 

ao Aeroporto Internacional de São Paulo para 

assistência da nossa equipe no aeroporto.

 

 2º dia – Sex. – BRASIL/ ISTAMBUL

Embarque em voo da Turkish Airlines ao 

amanhecer com destino a Istambul. Chegada 

e acomodação no Yotel Airport Landside ou 

similar, localizado na área do aeroporto.

 

 3º dia – Sáb. – ISTAMBUL/ BEIRUTE

Em horário apropriado, apresentação no balcão 

da Turkish Airlines para embarque em voo 

com destino a Beirute. Chegada, recepção 

no aeroporto e traslado ao Hotel Phoenicia 

Intercontinental ou similar. Restante do dia 

livre. Aproveite para explorar a área próxima do 

hotel e se ambientar com a charmosa capital do 

Líbano, caminhar e observar seus contrastes. Uma 

cidade que encanta pela mistura de elementos do 

Oriente e do Ocidente.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

18 dias – 16 noites 
Saídas 2020: Maio 21; Julho 02; Agosto 06; Setembro 03 e Outubro 08  

 4º dia – Dom. – BEIRUTE/ JEITA/ BEIRUTE 

O Líbano é 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, bulevares 

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 antigas 

construções. Visitaremos o Museu Nacional, um 

dos mais importantes do Oriente Médio. Após 

a visita, 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. Retorno ao hotel e noite 

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 
incluídos.

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

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

16 cafés da manhã tipo buffet nos 
hotéis + 12 refeições ao longo do 
roteiro.

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

Atrações:
• Beirute, a charmosa capital do 
   Líbano.
• 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 Baalbek e 
   Anjar, que guardam ricos 
   patrimônios históricos.
• A cidade do Cairo, caótica e 
   exótica, nosso ponto de partida 
   para essa grande viagem pelas 
   belezas singulares do Egito.
• Visita ao Museu Egípcio e a 
   Memphis e Sakkara.
• Maravilhoso cruzeiro admirando a 
   marcante beleza do lendário e mítico 
   rio Nilo de 5 dias/ 4 noites.
• Uma viagem de sonhos e 
   descobertas, para ser vivida 
   intensamente.

Ingressos incluídos:
• Beirute: Museu Nacional; 
   Degustação de vinho.
• Cairo: Museu Egípcio; Sítio 
   arqueológico de Gizé.
• Luxor, Kom Ombo, Assuã: templos 
   e monumentos conforme descritivo 
   do programa.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

 5º dia – Seg. – BEIRUTE/ BAALBEK/ ANJAR/ 

BEIRUTE – Hoje, atravessando o Monte Líbano, 

iremos em direção ao Vale de Bekaa, a região 

agrícola mais importante do país. Conheceremos 

cidades como: Baalbek, uma antiga cidade 

fenícia, chamada de Heliópolis pelos gregos e que 

se tornou uma colônia romana e um dos mais 

famosos santuários, 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 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.

 6º dia – Ter. – BEIRUTE/ HARISSA/ 

BYBLOS/ BEIRUTE – O Líbano é cenário 

de histórias lendárias, confl itos e fé. Hoje 

trafegando ao longo da costa e chegaremos ao 

santuário 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 após 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.



 9º dia – Sex. – CAIRO/ SAKKARA/ 

MEMPHIS/ CAIRO – Pela manhã, saída 

em direção a Sakkara, onde se encontra a 

antiga e impressionante pirâmide escalonada 

construída no ano 2667 a.C. Visitaremos 

ainda Memphis, a capital do Egito Antigo, 

onde veremos: o colosso de Ramsés II 

esculpido em alabastro e as ruínas do 

Templo de Ptah. Após, seguiremos para 

admirar um dos mistérios que mais intrigam 

a humanidade, as pirâmides e esfinges. 

Existem cerca de 120 pirâmides conhecidas, 

mas as três principais são Quéops, Quéfren 

e Miquerinos, conjunto este guardado pela 

Esfinge, com um corpo de leão e cabeça de 

faraó. Após almoço em restaurante local, 

retorno ao hotel e restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Sáb. – CAIRO – Faraós, esfinges, 

lendas, o rio Nilo faz do Egito um dos 

lugares mais fascinantes para contemplar 

a passagem do tempo. Cairo, a capital 

egípcia, surpreende por suas atrações 

que veremos durante o nosso city tour. 

 7º 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.

 

 8º dia – Qui. – BEIRUTE/ CAIRO – Em 

horário apropriado, traslado ao aeroporto e 

embarque em voo com destino ao fascinante 

Egito, fonte inesgotável de estudo, com 

novas descobertas sendo feitas a todo 

momento. Chegada, recepção e traslado 

à cidade do Cairo. Hospedagem no Hotel 

Four Seasons at First Residence ou similar. 

Restante do dia livre. À noite, sugerimos 

assistir à maravilhosa apresentação de som e 

luz nas pirâmides de Giza.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

Visitaremos o Museu Egípcio, que possui o 

mais importante acervo arqueológico dos 

tempos dos faraós, são sarcófagos, estátuas, 

joias, utensílios, múmias, objetos e partes 

de grandes monumentos transportados até 

aqui ao longo dos anos, verdadeiros tesouros. 

Após, seguiremos para a Cidadela do Cairo, 

uma fortificação fundada em 1176, pelo 

líder muçulmano Saladino e que foi sede 

do governo egípcio por quase 700 anos. 

A continuação, conheceremos o imenso 

mercado de Khan el Khalili, no coração da 

cidade antiga, em atividade há mais de 1000 

anos. Centenas de tendas estão espalhadas 

por ruelas estreitas que vendem as mais 

variadas mercadorias. Após nossas visitas, 

retorno ao hotel.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Dom. – CAIRO/ LUXOR

A continuação de nossa jornada por este 

país que possui um legado incalculável, 

teremos nosso traslado para o aeroporto e 

embarque em voo com destino a Luxor, que 

guarda incríveis riquezas históricas. Chegada, 
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  Informações IMPORTANTES

GARANTA A SUA RESERVA  
SEM DESGASTES: 
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir o seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Turkish Airlines, e outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagem.
1. São Paulo/ Istambul
2. Istambul/ Beirute
3. Cairo/ Istambul
4. Istambul/ São Paulo
Emissões no exterior:
1. Beirute/ Cairo
2. Cairo/ Luxor
3. Assuã/ Cairo
 
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.
 
A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento da 
viagem.
 
As gorjetas durante o cruzeiro pelo rio 
Nilo (aprox. US$ 40 por pessoa) serão 
pagas diretamente a bordo do navio.
 
Para a conexão da ida, utilizaremos para 
breve descanso o Yotel Airport Landside 
Hotel, localizado dentro da área do 
aeroporto, sendo assim, faremos uso 
somente da bagagem de mão, devido 
o despacho das malas seguirem direto 
para o aeroporto de destino. Para mais 
informações, consulte seu agente de 
viagens.
 
DOCUMENTAÇÃO:
VISTOS (PARA PORTADORES DE 
PASSAPORTE BRASILEIRO):
Egito: Enviar cópia colorida escaneada 
do passaporte (boa qualidade).
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 páginas112 a 119.

recepção no aeroporto e já daremos início às 

nossas visitas com os Templos de Luxor, obra 

dos Faraós Amenófis III e Ramsés II, onde se 

encontra o pátio com as fantásticas colunas 

de Amenhotep III. Após, traslado ao Hotel 

Hilton ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Seg. – LUXOR/ CRUZEIRO NO 

NILO – Iniciaremos o dia visitando o Templo 

de Karnak, é o maior de todo o Egito. Sua 

construção demorou quase 2 mil anos e foi 

dedicado ao deus sol, Amon-Rá, os antigos 

egípcios acreditavam que aqui era onde o 

seu deus vivia. A seguir, traslado para o porto 

e embarque em um agradável cruzeiro pelo 

mítico rio Nilo, que proporciona a incrível 

experiência de visitar os antigos templos 

faraônicos, apreciar belas paisagens, observar 

a rotina de seus camponeses ao longo do rio, 

enquanto desfruta de confortáveis cabines, 

saborosa gastronomia e entretenimentos a 

bordo.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 13º dia – Ter. – LUXOR/ ESNA/ EDFU

Após o café da manhã a bordo, visitaremos 

o Vale dos Reis e das Rainhas, imenso sítio 

arqueológico onde estão um conjunto de 

63 tumbas construídas sob uma montanha 

rochosa, cujo cume é em forma de pirâmide. 

Visitaremos o Templo de Hatshepsut, um 

dos mais belos do Egito Antigo, construído 

por ordem da rainha-faraó, que foi uma das 

mulheres mais poderosas da antiguidade e o 

Colosso de Memnon, duas enormes estátuas 

de pedra que pertenceram a um dos maiores 

complexos arquitetônicos e religiosos de 

Luxor. Medindo cerca de 18 metros de altura, 

representam o faraó Amenhotep III, que 

reinou o Egito antigo cerca de 3.400 anos 

atrás. Após as visitas, Retorno ao navio e 

almoço enquanto navegamos em direção a 

Edfu, passando pela eclusa de Esna.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 14º dia – Qua. – EDFU/ KOM OMBO/ 

ASSUÃ – Após o café da manhã a bordo, 

saída para visitar o templo dedicado ao deus 

Hórus, construído na era de Ptolomeu III e 

IV, por volta de 100 a.C. Retorno ao navio 

para almoço a bordo enquanto navegamos 

em direção a Kom Ombo. À tarde, saída 

para visitar o Templo de Kom Ombo, erguido 

durante o reinado da Dinastia Ptolemaica. 

Retorno ao navio, aproveite para observar 

cenários do cotidiano dos camponeses 

ao longo do rio enquanto navegamos em 

direção a Assuã. Nesta noite, após o jantar 

a bordo, desfrute da festa Galabeya, onde 

haverá a possibilidade de vestir os trajes 

tradicionais egípcios.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 15º dia – Qui. – ASSUÃ – Após o café da 

manhã a bordo, saída para visitar a Grande 

Barragem, uma grandiosa obra de engenharia 

alimentada pelo Nilo, seu reservatório formou 

o Lago Nasser. Iremos ao Templo de Philae, 

que foi dedicado à deusa Ísis. Este templo, 

foi quase perdido sob as águas da represa, 

mas em uma façanha de engenharia, foi 

removido cada bloco do grande complexo 

e montado em um terreno mais alto da 

ilha Agilka. Retorno ao navio e almoço a 

bordo. À tarde, faremos um passeio pelo 

rio em felucca, barco de madeira tradicional 

com velas, que ainda hoje é utilizado como 

meio de transporte. Jantar a bordo e após, 

apreciaremos uma apresentação da dança do 

ventre.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 16º dia – Sex. – ASSUÃ/ CAIRO – Café 

da manhã a bordo, em horário apropriado, 

traslado ao aeroporto para embarque em voo 

com destino ao Cairo. Chegada, recepção e 

hospedagem no Hotel Four Seasons at First 

Residence ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Sáb. – CAIRO/ ISTAMBUL

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto 

para embarque em voo com destino a 

Istambul. Chegada, recepção e acomodação 

no Yotel Landside Airport  ou similar, 

localizado na área do aeroporto.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 18º dia – Dom. – ISTAMBUL/ BRASIL

Após termos vividos momentos únicos e 

repletos de emoções enriquecedoras, chegou 

o momento do nosso retorno. Em horário 

apropriado, apresentação no balcão da cia 

aérea para embarque em voo de regresso 

ao Brasil com chegada no início da noite do 

mesmo dia.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

Até uma próxima viagem!
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A REDESCOBERTA DA EUROPA
Armênia, Geórgia e Azerbaijão, via Dubai

UMA VIAGEM INESQUECÍVEL PELAS SINGULARIDADES DAS CIDADES VISITADAS, riqueza das atrações e 
surpreendentes monumentos tombados pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, e pelas suas exuberantes paisagens. 
Viagem de sonhos e descobertas!

4 noites em Yerevan, a capital 
da Armênia, uma das mais antigas 
cidades do mundo.

4 noites na encantadora capital 
da Geórgia, Tbilisi, com seus 
1500 anos.

3 noites na enigmática e bela 
Baku, capital do Azerbaijão.

4 noites na sempre fascinante e 
arrojada Dubai.

Síntese do Roteiro:  1º dia – Sáb. – BRASIL – Comparecimento 

ao aeroporto Internacional de São Paulo. 

Assistência da nossa equipe no aeroporto.

 

 2º dia – Dom. – BRASIL/ DUBAI

Embarque em voo da Emirates Airlines às 

primeiras horas da manhã, com destino a 

Dubai. Chegada e acomodação no Dubai 

International Airport Hotel ou similar.

 

 3º dia – Seg. – DUBAI/ YEREVAN – Em 

horário apropriado, apresentação para embarque 

em voo da Emirates Airlines com destino 

à Yerevan. Chegada à capital da Armênia. 

Recepção, traslado e hospedagem no Hotel 

Hyatt Place ou similar. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 4º dia – Ter. – YEREVAN – Pela manhã, 

saída para conhecer esta lendária cidade, 

possuidora de uma história milenar. Seguiremos 

17 dias – 15 noites 
Saídas 2020: Maio 09; Julho 11; Agosto 08 e Setembro 12

Geghard

para visitar a Fortaleza das Pequenas 

Andorinhas- Tsitsernakaberd, um memorial 

dedicado às vítimas do genocídio armênio 

em 1915. Conheceremos seu precioso centro 

histórico, que mescla harmoniosamente o 

antigo e o novo. Veremos a Praça da República 

com os principais edifícios governamentais 

e sua graciosa fonte que apresenta todas 

as noites um espetáculo de luzes e música 

contracenando com suas águas dançantes. 

Apreciaremos a fabulosa Cascatas de Yerevan 

- é um espetáculo à parte, com suas várias 

esculturas, terraços, fontes, estátuas, galeria 

de arte e belos jardins. Restante do dia livre. 

Sugerimos opcionalmente visita ao Monastério 

Khor Virap.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 5º dia – Qua. – YEREVAN/ ECHMIADZIN/ 

ZVARTNOTS/ YEREVAN – Hoje seguiremos 

para Echmiadzin, considerado o centro 
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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 domésticos no 
exterior incluídos.

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

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

15 cafés da manhã tipo buffet nos 
hotéis + 5 refeições ao longo do roteiro.

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

Atrações:
• City tour a milenar Yerevan.
• Tour a Armênia Central para 
   conhecer o Mosteiro de Geghard e o 
   templo pagão de Garni.
• Trajeto terrestre entre Yerevan e 
   Tbilisi, usufruindo de atrativos como: 
   o complexo de Haghpat.
• Caminhada pelo histórico centro 
   antigo de Tbilisi repleto de atrações.
• Visita a medieval Signagi e a região 
   dos vinhos georgianos.
• Tour a Mtskheta, berço do 
   cristianismo na Geórgia.
• Baku, tour completo incluindo 
   a Torre das Donzelas e o Palácio 
   Shirvanshah’s.
• Toda a pluralidade da moderna e 
   sempre fascinante Dubai, que não 
   para de se reinventar.

Ingressos incluídos:
• Armênia: Concerto vocal em Garni; 
   Matenadaran; Memorial 
   Tsitsernakaberd; Igrejas Echmiadzin e 
   Zvartnots.
• Geórgia: Museu Janashia; Basílica 
   Anchiskhati; Museu Etnográfi co 
   de Signagi; Igreja Jvari; Catedral 
   Svetitskhoveli; Degustação.
• Azerbaijão: Palácio Real 
   Shirvanshah’s.
• Dubai: Dubai Frame e Water Canal.

Cobertura Trip Protector + 
Cartão de Seguro April.
Por favor, consulte a cobertura e 
benefícios da April na página 116.

espiritual dos armênios. Veremos a 

Catedral Mãe Sé, centro preeminente de 

autoridade na Igreja Apostólica Armênia, 

datada do ano 303 d.C., é considerada a 

mais antiga catedral cristã no mundo. Em 

seguida, visitaremos os vestígios da Catedral 

Zvartnots, do século VII e uma das obras 

mais extraordinárias da arquitetura religiosa 

em forma circular. Ambas são consideradas 

Patrimônio Mundial pela Unesco. Retorno e 

restante do dia livre. Aproveite para caminhar 

pela agradável área destinada somente aos 

pedestres, com cafés, restaurantes e lojas. 

Não deixe de experimentar um autêntico 

conhaque Ararat, considerado um dos 

melhores pelos apreciadores desta bebida.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 6º dia – Qui. – YEREVAN/ GEGHARD/ 

GARNÍ/ YEREVAN – Após o café da manhã, 

seguiremos em direção ao Monastério 

Geghard, é uma construção única do século 

VII, por estar incrustada na montanha e 

rodeada por rochedos. Após admirarmos 

esta maravilha, chegaremos ao Templo 

de Garní, construído entre montanhas no 

século I, é um dos poucos templos pagãos 

da Armênia. O templo de estilo helenístico, 

é uma surpreendente viagem no tempo que 

se destaca pelos seus banhos romanos e 

seus mosaicos. O local possui uma acústica 

estupenda, onde são realizados pequenos 

concertos vocais de música medieval armênia, 

o qual iremos apreciar. Após almoço em 

restaurante local, retorno a Yerevan e visita 

a Matenadarán, um instituto científi co e 

museu, onde conservam os tesouros da 

ciência armênia e valiosos manuscritos desde 

o século V. Após almoço em restaurante local, 

retorno ao hotel em Yerevan. Restante do 

dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 7º dia – Sex. – YEREVAN/ TBILISI

Hoje saíremos em direção a Tbilisi, na 

Geórgia. Seguiremos em direção a costa 

noroeste admirando as lindas paisagens. 

Almoço durante nosso trajeto, após 



para ir para a parte antiga da cidade, onde 

se encontram as lojas que oferecem os 

chamados “cloisonné” – arte tradicional e 

antiga para decorar objetos e considerada 

uma das melhores lembrancinhas do país. 

Visite também as interessantes lojas de 

tapetes locais.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 9º dia – Dom. – TBLISI/ SIGNAGI/ TBILISI

Iniciaremos nosso dia hoje indo em direção 

a parte mais fértil da Geórgia, conhecida 

como berço da viticultura e vinificação. 

Terra tangida de sol e do duro trabalho para 

desenvolver as cerca de 500 variedades de 

uvas em suas vindimas. A história, cultura 

e estilo de vida dos georgianos estão muito 

incorporadas ao vinho. Veremos o venerado 

Mosteiro Bodbe, local de peregrinação, 

devido à sua associação com St. Nino, o 

apóstolo da Geórgia. Visitaremos Signagi, 

uma bonita e típica cidade do interior. 

prosseguiremos em direção à fronteira 

Sadakhlo. Após as formalidades, troca de 

ônibus e guia, prosseguiremos em direção 

a Tbilisi. Chegada hospedagem no Hotel 

Biltmore ou similar.

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

INCLUÍDOS.

 

 8º dia – Sáb. – TBILISI – A mistura de 

culturas, o aroma das especiarias, diferentes 

povos reunidos em suas ruas e esquinas, 

partilhando dos mesmos jardins, tornam 

Tbilisi a capital e a maior cidade da Geórgia, 

um dos lugares mais interessantes para 

conhecermos. Durante o nosso tour, a pé, 

pela sua autêntica e vibrante cidade antiga, 

veremos belos balcões-varanda, praças, 

pontes cortando o Rio Kura, e com destaque 

para a Basílica Anchiskhati, do século VI. 

Veremos o museu Janashia, um dos principais 

museus e que exibe os principais achados 

arqueológicos do país. Tarde livre. Aproveite 

Cercada por muralhas e há séculos habitada 

por comerciantes e artesãos, onde numerosos 

viajantes passavam pois fazia parte da 

lendária Rota da Seda. Caminharemos por 

suas charmosas ruas medievais, apreciando 

as suas famosas varandas de madeira 

ricamente decoradas. Desfrutaremos de vistas 

deslumbrantes sobre o Vale Alazani, cercado 

pelas altas montanhas do Cáucaso. Após 

nosso almoço em agradável propriedade, 

retornaremos ao nosso hotel. Restante do dia 

livre.

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 10º dia – Seg. – TBILISI/ MTSKHETA/ 

TBILISI – Iniciaremos o nosso dia visitando 

Mtskheta, antiga cidade de extraordinária 

importância, que foi capital do início do 

Reino de Ibéria (hoje Geórgia Oriental). 

Na confluência dos rios Mtkvari e Aragvi. 

Veremos O mosteiro ortodoxo Jvari, do século 

VI, construído sobre uma colina e visitaremos 
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Baku



  Informações IMPORTANTES

GARANTA SUA RESERVA  
SEM DESGASTES:
Inscreva-se na excursão com 
antecedência mínima de 90 dias para 
garantir seu lugar na viagem com 
tranquilidade.

PARTE AÉREA PREVISTA:
Cia. Aérea: Emirates Airlines outras 
congêneres.
Inscreva-se no plano de milhagens.
1. São Paulo/ Dubai
2. Dubai/ Yerevan
3. Baku/ Dubai
4. Dubai/ São Paulo
Emissão no exterior:
Tbilisi/ Baku  

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.
 
A ordem das visitas programadas 
poderá sofrer alterações, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento da 
viagem.
 
Na ida, para o pernoite em Dubai, 
faremos uso somente da bagagem de 
mão, devido o despacho das bagagens 
seguirem direto para o aeroporto de 
destino. Ou seja, as bagagens serão 
despachadas em São Paulo para 
Yerevan. Mais informações, consulte 
seu agente de viagens.

VISTOS (PARA PORTADORES DE 
PASSAPORTE BRASILEIRO):
Dubai: O visto de entrada será 
concedido à chegada no Aeroporto de 
Dubai, na passagem pela Imigração.
Azerbaijão: Visto obrigatório através do 
seu despachante ou diretamente no site 
oficial: https://evisa.gov.az/en/apply-step1  
Importante: Devido não haver 
acordo bilateral entre a Armênia e 
o Azerbaijão, o Departamento de 
Imigração e Aduana do Azerbaijão, 
NÃO emite visto autorizando a entrada 
no país para passageiros com nome/
sobrenome de origem armênia. 
Consulte seu despachante.
Passaporte Brasileiro: validade 
mínima de 6 meses e mínimo de três 
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).

Vide as Condições Gerais e Específicas, 
bem como a relação de hotéis previstos 
nas páginas 112 a 119.

PREÇOS, DATAS DE SAÍDAS E
ROTEIRO ATUALIZADOS:
Por favor, consulte nosso site:
www.queensberry.com.br

a Catedral Svetitskhoveli, maravilha 

arquitetônica georgiano que remonta ao 

século XI e tem servido como centro religioso 

do país por centenas de anos. Ambos estão 

incluídos na lista de Património Mundial da 

UNESCO. Em seguida, iremos conhecer uma 

tradicional vinícola, onde teremos degustação 

e almoço. Após, retorno ao hotel e restante 

do dia livre

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

 

 11º dia – Ter. – TBILISI/ BAKU

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto 

para embarque em voo com destino ao 

Azerbaijão. Chegada a Baku, recepção e 

traslado ao Hotel Four Seasons ou similar 

ou similar. Restante do dia livre. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 12º dia – Qua. – BAKU – Saída para 

visitar Baku, a próspera capital do Azerbaijão. 

Seguiremos ao Parque Dagustu, com muito 

verde e flores. Faremos um tour panorâmico 

pelo bonito Boulevard Baku para apreciar 

entre outras construções, o Complexo 

Esportivo do Parque Aquático, a Praça 

Bayraq Meydani e o Baku Crystal Hall. A 

continuação passaremos pelo Museu do 

Tapete e o novo Shopping Caspian Mall. 

Veremos seus principais edifícios, entre 

eles: a Casa do Governo, o Museu de Arte 

Moderna e o edifício que abriga a Suprema 

Corte. Na cidade antiga, visitaremos o 

Palácio Shirvanshah’s, tombado pela Unesco 

e após, faremos uma breve caminhada até a 

torre persa Sassânida, chamada de Torre da 

Donzela, onde finalizaremos a nossa visita. 

Àqueles que desejarem poderão permanecer 

no centro histórico, retornando ao hotel por 

conta própria. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 13º dia – Qui. – BAKU – Dia livre. 

Sugerimos opcionalmente conhecer 

a Península Absheron, para visitar o 

extraordinário Zoroastrian Ateshgah - Templo 

do Fogo, um santuário do zoroastrismo que 

mantém o fogo sagrado. À noite, sugerimos 

uma visita a Fontain Square, a mais bela 

fonte de Baku e um dos pontos de lazer da 

cidade.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 14º dia – Sex. – BAKU/ DUBAI – Em 

horário apropriado, traslado ao aeroporto 

para embarque em voo com destino a Dubai. 

Chegada, recepção e traslado ao Hotel 

Sheraton Mall of Emirates ou similar. 

Dubai é uma cidade que surpreende a todo 

momento, sempre surge um edifício de 

arquitetura arrojada, uma nova atração, ou 

um shopping descomunal. Restante do dia 

livre. Restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 15º dia – Sáb. – DUBAI – Dubai 

impressiona, seja por sua rica cultura ou por 

suas construções inovadoras. Em nosso tour 

panorâmico veremos uma nova Dubai. Saída 

em direção ao Burj Khalifa, o maior prédio 

do mundo, na Boulevard Street veremos 

a Casa da Ópera com sua arquitetura que 

lembra antigas embarcações. Faremos um 

breve passeio em barco pelo Dubai Water 

Canal  admirando suntuosas construções 

até o bairro de Marina Dubai. Visita o 

Souk Madinat Jumeirah, com toda sua 

exuberância. À continuação, seguiremos 

em direção ao novo marco arquitetônico 

da cidade, o Dubai Frame, edifício de 150 

metros de altura em formato de uma moldura 

e que proporciona vistas panorâmicas 

incríveis. Ao final do passeio, embarcaremos 

em uma Abra – típica embarcação, para 

atravessar o Creek – braço do mar que divide 

a cidade entre os bairros de Bur Dubai e o 

Deira. Iremos ainda aos tradicionais mercados 

do ouro e das especiarias. Retorno ao hotel e 

restante do dia livre.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 16º dia – Dom. – DUBAI – Dia 

inteiramente livre para você usufruir, a seu 

gosto, do melhor de Dubai. Nosso guia 

brasileiro estará lhe dando todo o apoio 

necessário. Atrações não faltam, entre outras 

sugerimos: visitar Abu Dhabi, a riquíssima 

capital dos Emirados Árabes Unidos; passeio 

panorâmico de hidroavião ou helicóptero, 

vislumbrando os contrastes da moderna 

Dubai; Miracle Garden, o maior parque com 

esculturas feitos em flores e Global Village, 

uma grande feira de países, onde mostram 

sua cultura, comida e costumes.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 

 17º dia – Seg. – DUBAI/ BRASIL

Pela manhã, traslado ao aeroporto para 

embarque em voo diurno da Emirates Airlines 

com destino ao Brasil. Chegada no mesmo 

dia ao Aeroporto Internacional de São Paulo.

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.

 Até uma próxima viagem!
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RELAÇÃO DE HOTÉIS PREVISTOS 
   CIDADES    HOTÉIS                               CATEGORIA  CIDADES          HOTÉIS                 CATEGORIA 

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.

Amboise Le Clos d’Amboise Primeira Superior
Aqaba Kempinski Luxo Moderado
Atenas Electra Metropolis

Elia Ermou
InterContinental
Sofitel Airport

Primeira Superior**
Primeira Superior**
Luxo Moderado
Primeira Superior

Augsburg Steigenberger Drei 
Mohren

Primeira Superior

Avignon Cloitre Saint Louis Primeira (+)
Baku Four Seasons Luxo
Barcelona Condes de Barcelona Primeira Superior
Bath Apex City Primeira**
Beirute InterContinental 

Phoenicia
Luxo

Belfast Hastings Grand Central Primeira Superior
Belgrado Hilton Primeira Superior**
Bergen Bors

Norge by Scandic
Radisson Blu Royal

Primeira
Primeira
Primeira Superior

Berlim InterContinental
Palace
The Westin Grand    

Luxo
Luxo
Luxo Moderado

Bilbao Carlton Primeira

Bolzano Greif
Park Laurin

Primeira
Primeira Superior

Bordeaux De Seze Primeira Superior
Brasov Aro Palace Primeira Superior**
Brescia Vittoria Primeira
Bucareste Radisson Blu Primeira Superior**
Budapeste Hilton

InterContinental
Kempinski
Sofitel

Primeira Superior
Luxo Moderado
Luxo
Luxo (-)

Budva Budva Primeira**
Burgos NH Collection Palácio de 

Burgos
Primeira Superior

Cáceres Exe Agora Primeira
Cairo Four Seasons at First 

Residence
Luxo

Capadócia Kapadokya Lodge Turística Superior (+)
Carcassone Mercure Porta de la Cite Primeira (+)
Casablanca Kenzi Tower Primeira Superior
Chaves Forte São Francisco Primeira superior**
Copenhague Marriott

Villa
Primeira Superior
Primeira Superior**

Córdoba Eurostars Palace Primeira Superior
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RELAÇÃO DE HOTÉIS PREVISTOS
CIDADES         HOTÉIS  CATEGORIA CIDADES         HOTÉIS  CATEGORIA

Covilhã Pousada da Serra da 
Estrela

Primeira Superior**

Cracóvia Radisson Blu
Sheraton Grand

Luxo
Luxo

Deauville Royal Barrière Luxo
Delfos Amália Primeira Moderada
Dijon Grand Hotel La Cloche Primeira Superior
Dresden Westin Bellevue Primeira Superior (+)
Dubai Dubai International 

Airport
Sheraton Mall of 
Emirates

Primeira Superior**

Primeira Superior

Dublin Conrad Luxo (-)
Dubrovnik Hilton Imperial Luxo
Edimburgo Radisson Blu Primeira Superior
Estocolmo At Six

Sheraton
Primeira Superior
Luxo

Estrasburgo Sofitel Grand Ile Primeira Superior
Évora M’AR de AR Muralhas Primeira Superior
Fez Marriott Jnan Palace Primeira
Florença Cerretani

Grand Hotel Adriatico
Mercure Center

Primeira Superior
Primeira
Primeira Superior**

Frankfurt InterContinental
Steigenberger Airport
Steigenberger Frankfur-
ter Hof

Luxo Moderado
Primeira Superior
Luxo

Galway The Galmont Primeira Superior
Gijón Parador de Gijón Primeira Moderada 

(+)
Glasgow Apex City

Radisson Red
Primeira**
Primeira Superior

Helsinque Haven Luxo
Innsbruck AC Hotel Primeira Superior
Interlaken Metropole

Royal-St. Georges
Primeira
Primeira Moderada

Inverness Best Western Palace
Kingsmills
Mercure

Primeira Moderada
Primeira
Primeira Moderada

Istambul Grand Hyatt
Yotel Airport (Landside)

Luxo
Primeira**

Jerusalém The Mamilla Luxo
Kalambaka Divani Meteora Primeira Moderada
Killarney Plaza Primeira Superior
Konya Dedeman Primeira Superior**
Kusadasi La Vista Primeira Superior**
La Coruña Melia Maria Pita Primeira**
Lanzarote Grand Teguise Playa Primeira Superior
La Rochelle Mercure Rochelle Primeira
Las Palmas, Gran 
Canarias Island

Design Plus Bex  Primeira Superior

León NH Collection Plaza 
Mayor

Primeira Superior

Limoges Mercure Royal Limousin Primeira Moderada
Lisboa Sofitel Luxo
Liverpool Hard Days Night

Hilton City Centre
Primeira Superior
Primeira Superior

Ljubljana Grand Union Primeira Superior
Loen Alexandra Primeira Superior
Lofthus Ullensvang Primeira Superior
Londres Hard Rock Primeira Superior
Lucerna Astoria

Montana Ar Deco
Radisson Blu
Schweizerhof

Primeira Superior
Luxo Moderado
Primeira Superior
Luxo Moderado

Luxor Hilton Primeira Superior
Lyon Sofitel Bellecour Luxo Moderado
Madri Emperador Primeira Superior
Mar Morto Jordan Valley Marriott 

Resort
Primeira Superior

Marrakech Le Savoy Grand Primeira Superior**
Milão Grand Visconti Palace

NH Collection President
Sheraton Diana Majestic

Primeira Superior
Primeira Superior
Primeira Superior

Moltrasio Grand Imperiale Primeira Moderada
Montpellier Pullman Centre Primeira
Montreux Royal Plaza Luxo Moderado
Moscou Intercontinental Luxo
Mostar Mepas Primeira**

Munique Le Meridien Luxo Moderado
Nice Westminster Primeira Superior
Nuremberg Le Meridien Grand Primeira Superior
Ohrid Unique Primeira**
Opatija Milenij

Sveti Jakov
Primeira**
Primeira**

Oslo Clarion The Hub
Grand Hotel

Primeira Superior
Luxo

Palermo Mercure Excelsior Primeira Moderada(+)
Palma de  
Mallorca

Gran Meliá Victoria Primeira Superior**

Pamukkale Colossae Primeira**
Paris Chateau Frontenac

Hilton Opera
Warwick

Primeira
Primeira Superior
Primeira Superior

Petra Moevenpick Resort Luxo (-)
Poitiers (Chasse-
neuil du Poitou)

Le Clos de la Ribaudiere Primeira

Porto Crowne Plaza Luxo Moderado
Praga Alcron

Hilton Old Town
InterContinental

Luxo
Primeira Superior
Luxo Moderado

Pristina Swiss Diamond Luxo Moderado
Prizren Premium Park Primeira**
Rabat Sofitel Jardin des Roses Luxo
Reims Best Western de la Paix

Grand Continental
Primeira Superior
Turística Superior (+)

Riga Grand Hotel Kempinski Luxo
Roma Rose Garden Primeira Superior
Saint Malo Le Nouveau Monde Primeira Superior
Salamanca Catalonia Plaza Mayor Primeira
Salzburg Imlauer Bräu

Sheraton Grand
Primeira
Primeira Superior

Sarajevo Courtyard by Marriott Primeira
Sarlat De Selves Primeira**
Santiago de
Compostela

San Francisco Hotel 
Monumento

Primeira Superior

Sibiu Ramada Primeira Superior
Siena Grand Hotel Continental

NH Excelsior
Luxo
Primeira

Sinaia New Montana Turística Superior
Siracusa Ortea Palace Luxo
Skopje Marriott Primeira Superior**
Sofia Grand Sofia Primeira Superior
Sorrento Hilton

Parco dei Principi
Primeira Superior
Primeira

Split Cornaro Primeira**
St. Moritz Steffani Primeira
São Petersburgo Corinthia Primeira Superior
Stratford-Upon-
-Avon

Double Tree By Hilton Primeira

Tallinn Swissotel Luxo
Tamouda Bay Banyan Tree Primeira Superior
Taormina L’Hotel Villa Diodoro

NH Collection
Primeira
Luxo

Tbilisi Biltmore
Sheraton Grand

Primeira Superior**
Primeira Superior

Tel Aviv Dan Panorama Primeira
Tenerife The Ritz-Carlton, Abama Luxo
Thessaloníki Electra Palace Primeira Superior
Tiberíades Leonardo Plaza Primeira Superior
Tirana The Plaza Primeira Superior
Toulouse Crowne Plaza Primeira
Varsóvia InterContinental Luxo
Veliko Tarnovo Grand Yantra Primeira**
Veneza Bauer Il Palazzo Luxo
Viena InterContinental

Mercure Westbahnhof
Primeira Superior
Primeira (-)

Vilamoura Tivoli Marina Algarve 
Resort

Luxo

Vilnius Kempinski Cathedral 
Square

Luxo

Wroclaw Sofitel Old Town Luxo
Würzburg Maritim

Melchior Park
Primeira Superior
Primeira**

Yerevan Hyatt Place Primeira
York The Grand Luxo (-)
Zadar (Petrcane) Falkensteiner Spa Iadera Luxo Moderado
Zagreb Esplanade Luxo

 
 



114

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 2020 

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 – 2020” 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



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 fi delização 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 
identifi cação antes mesmo do seu próximo embarque. Mais de 12.100 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
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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.



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
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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

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 confi rmada, 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.

FORMA DE PAGAMENTO PARA COMPRA ANTECIPADA
(Sujeito a alteração ou suspensão sem aviso prévio)
Para clientes dispostos a efetuar a sua inscrição com alguns meses de 
antecedência, oferecemos pagamento em até 8 vezes conforme tabela abaixo.
No credi-cheque: 20% de entrada com taxas + saldo em parcelas iguais (30 
dias, 60 dias, etc.). No cartão de crédito: 30% de entrada com taxas + saldo 
em parcelas iguais no cartão (30 dias, 60 dias, etc.).

 

Abr

1 + 6
1 + 5
1 + 4
1 + 4

-
-
-
-
-
-
-

Mês da saída do tour
Mês da Inscrição
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET

Mai

1 + 7
1 + 6
1 + 5
1 + 4
1 + 4

-
-
-
-
-
-

Jun

1 + 7
1 + 7
1 + 6
1 + 5
1 + 4
1 + 4

-
-
-
-
-

Jul

1 + 7
1 + 7
1 + 7
1 + 6
1 + 5
1 + 4
1 + 4

-
-
-
-

Ago

1 + 7
1 + 7
1 + 7
1 + 7
1 + 6
1 + 5
1 + 4
1 + 4

-
-
-

Set

1 + 7
1 + 7 
1 + 7
1 + 7
1 + 7
1 + 6
1 + 5
1 + 4
1 + 4

-
-

Out

1 + 7
1 + 7 
1 + 7
1 + 7
1 + 7
1 + 7
1 + 6
1 + 5
1 + 4
1 + 4

-

Nov

1 + 7
1 + 7 
1 + 7
1 + 7
1 + 7 
1 + 7
1 + 7
1 + 6
1 + 5
1 + 4
1 + 4

Número de parcelas

No caso do passageiro resolver antecipar seu embarque, será cobrada 
uma taxa de 2% sobre o preço total para cada mês que o embarque 
for antecipado, além de qualquer diferencial de preço entre o programa 
contratado e o programa fi nalmente escolhido.

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

FINANCIAMENTO
Para quem quiser pagar em maior número de parcelas, oferecemos 
fi nanciamento (com juros) em até 10 vezes (1 + 9) através de cheques pré-
datados.
 
CANCELAMENTO
Ver cláusula 9.4 nas Condições Gerais na página 119.
 
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 primeira 

ou superior, ou turística em cidades onde não tenha outra categoria, 
ocupando apartamentos duplos standard com banheiro privativo, com 
taxas incluídas.

• Cabines externas no navio da Celestial Cruises (cruzeiro Ilhas Gregas), no 
cruzeiro rio Nilo e durante as travessias: Copenhague/Oslo e Estocolmo/
Helsinque.

• A bordo do trem El Costa Verde Express ocupando cabine dupla com cama 
matrimonial (1,25cm x 1,85cm) com visitas e passeios conforme especifi cados 
no respectivo itinerário, com assistência em espanhol, pensão completa nos 
vagões restaurantes e em restaurantes locais especialmente elegidos.

• Café da manhã tipo buffet diariamente.
• Refeições especifi cadas em cada programa, sendo normalmente do tipo 

“Table D’Hote” - menu fi xo.

• Visitas em ônibus privativos com guias locais falando português ou 
espanhol, e eventualmente inglês (em cidades não há guias de idioma 
português ou espanhol).

• Visitas em barco, cablecar e trens conforme indicado nos respectivos 
itinerários.

• Passagens de trem (ALLEGRO, AVE, TGV, SAPSAN) conforme indicado nos 
respectivos itinerários).

• Traslados dos aeroportos aos hotéis (e vv.) em ônibus privativo, mini ônibus 
ou van, com assistência de guias locais falando português ou espanhol.

• Ferry boat no trajeto: Tallinn/Helsinque.
• 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 defi nidos 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 profi ssional acompanhante, falando português durante toda a parte 
terrestre (mínimo de 15 passageiros).

OS PREÇOS NÃO INCLUEM
• Taxas de embarque nos aeroportos. (Ver custo na tabela de preços).
• Refeições não mencionadas como incluídas.
• Bebidas e outras despesas de caráter pessoal.
• Passeios opcionais.
• Gorjetas para carregadores de malas que excedam a um volume por 

pessoa.
• Gastos com passaportes e vistos.
• Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo.
• Gorjetas a bordo do navio da Celestial Cruises no roteiro “O Melhor 

da Turquia e Grécia” e no cruzeiro rio Nilo no roteiro “Líbano e Egito”: 
aprox. US$ 40 por pessoa/ por navio.

• A tradicional gorjeta (não obrigatória) ao guia permanente no fi nal 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.
Esta proteção abrange exclusivamente os serviços aéreos, terrestres ou 
marítimos cuja compra tenha sido feita através da Queensberry e cujo valor 
possa ser comprovado à seguradora. Serviços ou taxas não comprados 
ou pagos a Queensberry, mesmo em nome do passageiro, para o mesmo 
evento, não poderão ser acrescidos a apólice.
 
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 fi nal da viagem.
 
MARCAÇÃO DE ASSENTOS
As tarifas de grupo não dão direito a marcação específi ca 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 118 e 119)
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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 por cada Cia. Aérea.

CONDIÇÕES GERAIS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS  2020 
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.

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 
passageiro. Em caso de incapacidade de carga do ônibus, 
microônibus, van ou carro, não serão aceitos malas excedentes.

A versão para assinatura deste contrato encontra-se com seu agente de viagens. Solicite.
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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 As partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a forma 
de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos 
como válidas e plenamente eficazes, ainda que seja 
estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora 
dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo art. 10 da 
Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil.

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

11.7 O presente regulamento se encontra disponível no site da 
Operadora www.queensberry.com.br e registrado no 1º 
Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de 
São Paulo sob o n.º 3.645.692 em 18 de Julho de 2019.
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