
 
 

TURISMO WEEK – GBM – GRUPOS BRASILEIROS NO MUNDO 
CIRCUITO ANDINO - PLUS 

   
A privilegiada natureza do Chile e da Argentina, com seus lagos, mares, balneários, vinícolas e a majestosa 

cordilheira dos Andes, está presente nesta inesquecível viagem. 
 
RESERVAS:  Somente entre os dias Set.24 a Set.30 

DURAÇÃO:  14 dias/ 13 noites 
SAÍDA 2012:  Quarta-feira, Dez.26  
GUIA:   Brasileiro 
VISITANDO: Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Puerto Montt, Puerto Varas, Cruzeiro pelos Lagos 

Andinos, Bariloche e Buenos Aires. 
 
ATRAÇÕES: 

 Uma belíssima viagem, rica em atrações pelo Chile e Argentina, explorando as 
deslumbrantes regiões dos lagos, balneários, vinícolas e a maravilhosa Cordilheira dos 
Andes, além das já consagradas Santiago e Buenos Aires. 

 4 noites em Santiago, com visitas a Valparaíso, cidade do séc. XVI, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO e Viña Del Mar, conhecida como a “Cidade Jardim”. 

 2 noites em Puerto Varas, charmosa cidade à beira do lago Llanquihue, conhecida como 

“Cidade das Rosas” e com uma soberba vista do extinto vulcão Osorno. 
 Visita a Puerto Montt, situada entre o Oceano Pacífico e os Lagos Andinos. 
 Deslumbrante trajeto entre o Chile e a Argentina, usufruindo um agradável cruzeiro pelos 

famosos: Lago de Todos os Santos, Lago Frias e Lago Nahuel Huapi, além de 
percorrermos alguns trechos em ônibus pela Cordilheira dos Andes, vislumbrando 
paisagens maravilhosas. 

 3 noites em Bariloche, importante e badalada estação de esqui, situada junto ao lindo 
Lago Nahuel Huapí e adornada de chalés em estilo alpino. 

 4 noites em Buenos Aires, com sua charmosa arquitetura em estilo europeu, sua 
efervescente vida noturna e um paraíso para a compras. 

 
ROTEIRO 

 
1° DIA – DEZ.26 - QUA. – BRASIL/ SANTIAGO 

Assistência da nossa equipe no Aeroporto Internacional de São Paulo para embarque em voo com destino a 
Santiago. Chegada, recepção e traslado ao Hotel Crowne Plaza ou similar.  
 
2° DIA – DEZ.27 - QUI. – SANTIAGO/ VALLE DE MAIPO/ SANTIAGO 
Pela manhã, visita à cidade passando pelos seus principais pontos turísticos: o Palácio de La Moneda, sede 
do governo; a Plaza de Armas; a Catedral; o Morro Santa Lúcia, local de fundação da cidade em 1541, o 
bairro boêmio de Bella Vista, que dá acesso ao Cerro San Cristóbal, de onde se descortina uma bela vista da 
cidade e da Cordilheira dos Andes; e os bairros residenciais de Santa Maria de Manquehue e Vitacura de Las 
Condes, com suas belas casas, parques e centros comerciais. Em seguida, sairemos em direção ao Valle de 
Maipo para visitarmos a Vinha Concha y Toro, fundada em 1883, uma das pioneiras e principais vinícolas 
chilenas, com 750 hectares plantados com as mais nobres cepas francesas – Chardonay, Merlot, Sauvignon 
Blanc, Pinot Noir, entre outros - com direito à degustação. Após a visita, retorno a Santiago. 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 

 
3° DIA – DEZ .28 - SEX. – SANTIAGO/ VALPARAÍSO/ VIÑA DEL MAR/ SANTIAGO 
Saída pela manhã para uma excursão de dia inteiro a Valparaíso e Viña Del Mar. Após um agradável trajeto 
por lindos vales e vista da Cordilheira da Costa, chegada a pitoresca Valparaíso, cidade do séc. XVI, 
declarada pela UNESCO Patrimônio da Humanidade, além de segunda cidade do país e principal porto 
comercial, que conserva ainda hoje seu senhoril estilo europeu. Visita à cidade e à Casa-Museu de Pablo 
Neruda e continuação à beira mar, para conhecermos Viña Del Mar, capital do turismo chileno e conhecida 



 
como “Cidade Jardim”, com o seu famoso balneário de lindas praias, modernas construções e seus bem 
cuidados parques e jardins. À tardinha, regresso à Santiago. À noite, aproveite para conhecer as 
aconchegantes ruas arborizadas com muitas cafeterias e restaurantes do bairro da Providência. 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 
 
4° DIA – DEZ.29 - SAB. – SANTIAGO 
Hoje, teremos um dia inteiramente livre em Santiago. Opcionalmente, sugerimos uma excursão de dia 
inteiro à Cordilheira dos Andes até Portillo, situado a 2.900m de altitude. Esta é uma das mais importantes 

estações de esportes de inverno chilenas e possui uma paisagem deslumbrante. No regresso, iremos à 
Viña Von Siebenthal, visitando suas instalações e conhecendo seus métodos de cultivo, que seguem os 
princípios da agricultura orgânica, além, é claro, da tradicional degustação dos produtos.  
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
5° DIA – DEZ.30 - DOM. – SANTIAGO/ PUERTO MONTT/ PUERTO VARAS 
Pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Puerto Montt, cidade situada entre o Oceano 
Pacífico e os belos Lagos Andinos. Ao chegarmos, faremos uma visita à cidade, conhecendo: a Plaza de Armas; 
a Catedral; a Colina de Melipulli, com uma bela vista panorâmica dos balneários de Pelluco e o Puerto de 
Angelmó, com típica feira de artesanato. Logo após, prosseguimento à charmosa Puerto Varas, situada na orla 
do Llanquihue – o maior lago do Chile – e com uma soberba vista do Vulcão Osorno. Hospedagem no Hotel 
Gran Colonos Del Sur ou similar. 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 

 
6° DIA – DEZ.31 - SEG. – PUERTO VARAS 
Hoje teremos todo um dia livre para desfrutar de Puerto Varas, com seu charme todo particular, onde se pode 
desfrutar de bons bares, cafés e restaurantes além, é claro, da esplêndida atmosfera criada pela sua 
privilegiada natureza. Opcionalmente, sugerimos uma visita ao majestoso Vulcão Osorno em um belíssimo 

passeio em teleféricos até os seus mirantes, desfrutando de paisagens inigualáveis. Jantar comemorativo de 
Réveillon. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO E JANTAR 
 
7° DIA – JAN.01 - TER. – PUERTO VARAS/ PETROHUÉ/ PEULLA/ BARILOCHE 
Hoje, viajaremos por uma das mais deslumbrantes rotas internacionais, a que liga o Chile à Argentina, 
atravessando a impressionante região da Cordilheira dos Andes. Saída pela manhã, beirando o lago 
Llanquihue e tendo como cenário o majestoso vulcão Osorno, com destino a Petrohué, onde visitaremos os 
Saltos de Petrohué, belas formas de rocha vulcânica banhadas por quedas d’água verde-esmeralda. 

Embarcaremos, a seguir, em um passeio de barco pelo belo Lago de Todos os Santos, conhecido como Lago 
Esmeralda devido à cor de suas águas, que refletem a deslumbrante paisagem da região. Desembarque e 
prosseguimento a Peulla, uma vila ecológica, um paraíso para os amantes da natureza. Após o almoço, 
seguiremos em ônibus na direção de Puerto Frias, cruzando a Cordilheira dos Andes, para dar início a 
nossa visita aos lagos argentinos. Navegaremos pelo Lago Frias e logo após continuaremos em ônibus até 
Puerto Blest. Na sequência, travessia do Lago Nahuel-Huapi até Puerto Pañuelo. Logo veremos encravada 
entre as majestosas montanhas a pitoresca Bariloche. Chegada e hospedagem no Hotel Cacique Inacayal 
ou similar. 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 
 
8° E 9° DIAS – JAN.02 E 03 - QUA. E QUI. – BARILOCHE 
Dois dias inteiros para você desfrutar esta cidade de sonhos, importante estação de esqui, situada junto ao lindo 
Lago Nahuel-Huapi e adornada de chalés em estilo alpino. Inicialmente, faremos um tour de orientação pela cidade 

percorrendo: a Praia Bonita, Bahia López, Lago Moreno, Lago Escondido, a Península de Llao Llao, a Capela de San 
Eduardo, Cerro Campanário e Puerto Moreno. À tarde, desfrutaremos da famosa estação de ski de Cerro Catedral 
com suas incríveis vistas do lago e das montanhas ao redor. No seu tempo livre, aproveite para visitar o centro 
comercial da cidade onde é possível encontrar lojas de artesanato, peças de lã, couro, caxemira e chocolate 
artesanal. Que tal, aproveitando a atmosfera da cidade, desfrutar de uma fondue em um de seus restaurantes 
típicos? 
2 CAFÉS DA MANHÃ E 1 ALMOÇO INCLUÍDOS. 



 
 
10° DIA – JAN.04 - SEX. - BARILOCHE/ BUENOS AIRES 
Pela manhã, traslado ao aeroporto e embarque com destino a Buenos Aires. Chegada a esta cidade com sua 
charmosa arquitetura em estilo europeu e sua efervescente vida noturna. Recepção e traslado ao Hotel 
Sheraton ou similar. Restante do dia livre. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
11° DIA – JAN.05 - SAB. - BUENOS AIRES 

Pela manhã, visita à vibrante metrópole portenha, conhecendo: o Obelisco da Av. 9 de Julho, erguido em 
comemoração aos 400 anos da fundação da cidade; os belos jardins de Palermo, com suas badaladas 
Palermo Hollywood e Palermo Soho, o sofisticado bairro de La Recoleta, famoso por ser sede de inúmeras 
embaixadas e pelo cemitério onde foi sepultada Eva Perón. Na sequência, seguiremos até o bairro de La 
Boca, onde se estabeleceram os primeiros imigrantes italianos. Lá conheceremos o famoso Camiñito, com 
suas casas multicoloridas; o Estádio La Bombonera, do Boca Juniors, time mais popular do país; e o 
antigo porto de Riachuelo, onde Onássis começou a formar sua imensa fortuna. Na região da Plaza de 
Mayo veremos: o Cabildo, primeira Prefeitura, que data da época da colonização; a Casa Rosada, sede do 
governo argentino e a Catedral Metropolitana. Restante do dia livre. Aproveite para caminhar pelo 
calçadão da Calle Florida ou conhecer Puerto Madero, antiga zona portuária revitalizada. 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 
 
12° DIA – JAN. 06 - DOM. – BUENOS AIRES 

Hoje seguiremos em direção ao norte de Buenos Aires, onde se encontram os chiques bairros residenciais de 
Martinez, La Lucila e San Isidro. Em nosso tour por San Isidro, veremos suas mansões de arquitetura típica, 
ruas de pedra, e um belo centro histórico, coroado por sua Catedral neogótica, além de casarios históricos e 
uma reserva ambiental repleta de ilhas situadas às margens do Rio Paraná. O delta do Tigre, o segundo 
maior do mundo, depois do delta do Nilo, é formado por um arquipélago fluvial e ali foi montado um 
complexo com diversas opções de compras e entretenimento. Tempo livre e logo após retorno a Buenos 
Aires. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
13° DIA – JAN.07 - SEG. – BUENOS AIRES 
Dia livre para quem gosta da prática do nosso esporte predileto: compras e mais compras, aproveite a 
grande vantagem cambial a nosso favor. Não deixe de usufruir da deliciosa gastronomia portenha em seus 
diversificados cafés e restaurantes e de assistir a um dos famosos shows de tango no Tango Porteño. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 
14° DIA – JAN.08 - TER. – BUENOS AIRES/ BRASIL 
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil. Chegada ao Aeroporto 
Internacional de São Paulo. Até uma próxima viagem! 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
 

***ESPECIAL TURISMO WEEK 2012*** 
PREÇO PARTE AÉREA E TERRESTRE, POR PESSOA EM DÓLARES AMERICANOS 

VÁLIDO PARA COMPRAS DE SET.24 A 30 
COM 20% DE DESCONTO 

 

GBM CIRCUITO ANDINO 

Preço somente parte aérea + terrestre, por pessoa, em Dólares 

Saída Individual Duplo Triplo 

DEZ.26, 2012 
de 5725 
por 4580 

de 4395 
por 3516 

de 4270 
por 3416 

Taxa de embarque por pessoa (líquido, a ser incluídas no valor da entrada) = US$ 



 
100 (valor aproximado) 

 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

 

Cidade Hotéis Categoria 

Santiago Crowne Plaza Primeira Superior 

Puerto Varas Colonos del Sur Primeira Superior 

Bariloche Cacique Inacayal Primeira Superior 

Buenos Aires Sheraton Buenos Aires Luxo Moderada 

 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
No caso desta saída não alcançar o mínimo de 15 pessoas inscritas e pagas até 45 dias antes do embarque, 
nós reservamos o direito de cancelar as saídas e transferir o cliente para a próxima saída do mesmo roteiro 
ou, se o cliente preferir, devolver o valor pago. 
 
Parte Aérea Prevista 
Cia Aérea: LAN e outras congêneres 

Inscreva-se no plano de milhagens. 
1. São Paulo/ Santiago 
2. Santiago/ Puerto Montt 
3. Bariloche/ Buenos Aires 
4. Buenos Aires/ São Paulo 
 
Garanta sua reserva aérea sem desgastes 
Inscreva-se na excursão com antecedência mínima de 60 dias para garantir o valor das classes promocionais 
de grupo. Após este prazo, poderão ocorrer adicionais em função da falta de disponibilidade da classe 
utilizada dos nossos bloqueios. Solicite sua reserva com a maior antecedência possível. 
 
Acompanhamento de guia brasileiro desde o 1º dia no embarque até o 14º dia no desembarque no Brasil. 
Na saída de Dez 26 teremos incluído um jantar comemorativo de réveillon em Puerto Varas. 

 
Cartão de Seguro e Assistência Assist Card 

A excursão inclui o plano Classic Reloaded, consulte-nos sobre as apólices deste plano. 
 
Documentação  

 Os passageiros de nacionalidade brasileira poderão fazer uso de carteira de identidade civil em 
perfeitas condições e emitidas dentro de 10 anos. Por se tratar de países limítrofes, não sendo, 
portanto, obrigatório o uso de passaporte. 

 
Detalhes que fazem a diferença 

 O traçado deste roteiro possibilita um total aproveitamento do tempo, com deslocamentos 
harmoniosos e de grande beleza paisagística. 

 Acompanhamento de guia brasileiro profissional, além de guias locais nas principais cidades. 
 A melhor seleção de hotéis de primeira categoria, bem localizados. 

 Café da manhã tipo buffet durante toda a viagem. 
 Refeições incluídas conforme mencionadas no programa. 
 Ônibus e serviços exclusivos para o nosso grupo de brasileiros, exceto na travessia dos lagos 

andinos. 
 Cartão de Seguro e Assistência Internacional – Assist-Card. 



 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 
GRUPOS BRASILEIROS NO MUNDO 

Estas informações devem ser lidas junto com as 
“Condições Gerais” (www.queensberry.com.br) 

 
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. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS TURISMO 
WEEK 
1) Pagamento à Vista. 
2) Parcelado sendo: 
 Cartões de crédito da bandeira VISA emitidos no 

Brasil: em até 12 vezes, sendo 25% entrada a 
vista + taxas (cheque ou deposito bancário) e 
saldo em 11 vezes iguais. 

 Cartões de crédito das bandeiras American 
Express, Mastercard e Diners emitidos no Brasil: 
em até 10 vezes, sendo 25% entrada a vista + 
taxas (cheque ou deposito bancário) e saldo em 9 
vezes iguais. 

 Financiamento em cheque sem juros: Em até 10 
vezes, sendo 25% entrada a vista + taxas (cheque 
ou deposito bancário) e saldo em 9 vezes iguais  

As opções para pagamento parcelado poderão ser 
alteradas sem aviso prévio – para mais parcelas ou para 
menos parcelas. As alternativas disponíveis serão 
comunicadas na hora da confirmação da reserva. 
Financiamento restrito a pessoa física e está sujeito a 
aprovação de crédito. 
 
No caso de inscrições para saídas ainda não “garantidas” 
na data da inscrição, a inscrição será aceita contra 
pagamento de um sinal de 5% do preço total do 
programa. Este sinal será devolvido integralmente no 
caso de desistência antes da comunicação da garantia 
da saída, ou no evento de cancelamento da saída. Assim 
que a saída for garantida, o pagamento (descontando o 
sinal) deverá ser efetuado até 72 horas após a 
comunicação. 
 
PAGAMENTO - VENDAS ON LINE 
Para clientes que compraram estes programas "on line" 
através da sua agência de viagem, o pagamento será 
efetuado exclusivamente nos cartões de crédito em reais 
em até oito parcelas iguais. 
 
FINANCIAMENTO EM 10 VEZES 
Para quem quiser pagar em maior número de parcelas, 
oferecemos financiamento (com juros) em até 10 vezes 
através de cheques pré-datados. 
 
CANCELAMENTO 
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as 
seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente 
cobradas: 
1)Taxa administrativa    2% 
2)Pena compensatória 
   Cancelamento até 30 dias do embarque  3% 
   Cancelamento a menos de 30 dias do embarque 10% 

3) Qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada 
pelas Companhias Aéreas e/ ou Marítimas, ou pelos 
hotéis e outros fornecedores terrestres. Os valores 
destas multas aumentam substancialmente na medida 
que o cancelamento acontece mais perto da data de 
embarque, podendo chegar a 100% do valor total. Em 
certos casos, especialmente no caso de reservas para 
datas nobres, como Réveillon, Carnaval, férias e 
feriados, e reservas em resorts durante a alta 
temporada, estas taxas ou multas poderão ser cobradas 
no evento de qualquer cancelamento efetuado depois do 
pagamento do sinal  ou depósito. Uma previsão das 
possíveis multas será fornecida a pedido. 
No caso de cancelamento após o início da viagem, 
devolveremos somente os valores que conseguirmos 
recuperar dos fornecedores envolvidos. 
Programas que incluem cruzeiro marítimo com 
Princess Cruises: 
A parte do custo total que se refere ao cruzeiro 
marítimo sofrerá, no caso de cancelamento, as 
seguintes multas aplicadas pela própria Princess 
Cruises: ("Joias do Mar do Caribe "; "Joias da China e do 
Sudeste Asiático"; "Joias dos Mares do Sul";  
"Tahiti – O Paraiso em Grande Estilo").  
• 74 a 57 dias antes do embarque US$ 250.00 (valor do 
deposito) 
• De 56 a 29 dias antes do embarque: 50% do valor 
• De 28 a 15 dias antes do embarque: 75% do valor 
• Menos de 15 dias antes do embarque: 100% do valor 
OBS: CONSULTE-NOS SOBRE VALORES DE PROTEÇÃO 
CONTRA CANCELAMENTO DOS CRUZEIROS PRINCESS 
CRUISES, QUE PODERÃO SER ADQUIRIDOS  QUANDO 
DA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA, ATÉ 75 DIAS ANTES 
DO INÍCIO DO CRUZEIRO. 
 
OS PREÇOS 
Os preços dos programas nesta brochura estão 
publicados na “tabela de preços” ou no site 
www.queensberry.com.br  
 
OS PREÇOS INCLUEM 
• Passagem aérea em classe econômica, desde São 
Paulo. 
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares de 
categoria primeira, superior ou luxo, salvo exceções em 
categoria turística, ocupando apartamentos duplos 
standard com banheiro privativo, com taxas incluídas. 
• Cabines duplas externas, dois leitos baixos durante os 
cruzeiros marítimos e fluviais.  
• Café da manhã tipo buffet diariamente, exceto quando 
indicado o contrário nos itinerários  
• Refeições especificadas em cada programa, sendo 
normalmente do tipo “Table D‘Hote” - menu fixo. 
• Pensão completa durante os cruzeiros marítimos e 
fluviais. 
• Visitas em ônibus privativos com guias locais falando 
português ou espanhol ou eventualmente em inglês. 
• Passagem de navio conforme mencionado nos 
itinerários. 
• Traslados dos aeroportos aos hotéis (e vv.) em ônibus 
privativo, mini-ônibus ou van, com assistência de guias 

http://www.queensberry.com.br/
http://www.queensberry.com.br/


 
locais falando português ou espanhol, ou eventualmente 
falando inglês. 
• Passagem no trem categoria turística: Eurostar 
(Londres/Paris) e AVE ( Madrid/Barcelona).  
• Gorjetas aos guias locais e carregadores nos hotéis 
(uma mala por pessoa). 
• Franquia de bagagem aérea: 2 volumes de 32 (kgs) 
cada um, nos trechos de/para o  Brasil (conforme 
regulamento da ANAC) nos roteiros de Ásia, África do 
Norte e Sul; 
América do Norte,  Oriente Médio; 2 volumes de 23kg 
nos roteiros de Austrália   e Nova Zelândia. Nos demais 
voos, somente 1 volume de 20 (kgs) + 1 valise de mão 
de até 5kg. Nos roteiros de América do Sul somente 1 
volume de 20kg + 1 volume de mão de até 5kg. 
• Cartão de Seguro e Assistência Internacional Assist-
Card - Classic Reloaded. 
• Guia profissional 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 Amalotus  – Cruzeiro rio 
Mekong – aprox. US$ 10.00 por pessoa/por dia. 
• Gorjetas a bordo dos navios da Princess Cruises - US$ 
12.00 por dia, serão debitadas pela companhia marítima 
localmente. 

• A tradicional gorjeta (não obrigatória) ao guia 
permanente no final da viagem. 
 
ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 
Todas as tarifas publicadas em nossas tabelas de preços 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, seja em 
função do aumento do custo de qualquer um dos itens 
que compõem a viagem ou de alterações dos câmbios. 
 
ADVERTÊNCIAS 
Os passaportes deverão ter uma validade de pelo menos 
6 meses além da data do final da viagem; Para viagens 
à África do Sul o passaporte deverá ter 2 páginas em 
branco para utilização da Imigração. 
As carteiras de identidade (Viagens à Argentina e Chile), 
deverão ser civis (emitidas pelas Secretarias de 
Segurança Pública), estar em perfeitas condições de 
conservação e dentro do prazo máximo de 10 anos da 
data de emissão. 
 
MARCAÇÃO DE ASSENTOS 
As tarifas de grupo não dão direito a marcação 
específica de assentos nas aeronaves. As companhias 
aéreas designam um bloco de assentos ao grupo, 
somente após a emissão dos bilhetes aéreos (realizada 
em média 30 dias antes do embarque), a serem 
marcados individualmente no check-in no aeroporto.  
 
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM  
A documentação de viagem será entregue 
aproximadamente 10 dias antes do início da mesma , 
desde que totalmente paga e os formulários enviados 
quando da efetivação de reservas, devidamente 
assinados e devolvidos. 

 

 
 


