
 
 

TURISMO WEEK – GBM – GRUPOS BRASILEIROS NO MUNDO 
JOIAS DO MAR DO CARIBE (COM CRUZEIRO NO LUXUOSO ISLAND PRINCESS) 

 
A permanente assistência e orientação do nosso guia brasileiro a bordo e os passeios exclusivos já 

programados para nosso grupo de brasileiros, garantem um melhor aproveitamento  
da viagem. 

 

RESERVAS:  Somente entre os dias Set.24 a Set.30 
DURAÇÃO:  18 dias/ 15 noites 
SAÍDA 2012:  Dez.28  
GUIA:   Brasileiro 
VISITANDO: Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena das Índias, Canal do Panamá, Panama City, 

Limón-Costa Rica, Grand Cayman e Miami Beach. 
 
ATRAÇÕES: 

 Belíssimo cruzeiro de 11 dias/10 noites a bordo do luxuoso transatlântico Island Princess, navegando 
pelo Mar do Caribe e o fabuloso Canal do Panamá, visitando arquipélagos paradisíacos e pitorescas 
cidades. Decorado com extremo bom gosto, com espaçosas cabines, proporcionando um ambiente 
elegante, confortável e informal. Prepare-se para desfrutar de dias maravilhosos. 

• No Island Princess, usufrua de atrações como shows em 2 teatros, sala de leitura, golfe e squash 

virtual, 3 bares, 4 restaurantes, 2 piscinas, internet-café, área fitness, Spa e cassino, além de room 
service 24 horas e nightclub.  

• Durante o nosso cruzeiro, visitaremos: Aruba, lindíssimo território holandês no Caribe; Cartagena, 
principal porto do Caribe colonial hispânico no séc. XVI; o Panamá, com seu incrível Canal ligando os 
oceanos Atlântico e Pacífico e Panama City, com suas charmosas construções históricas; Limón, na 
Costa Rica, nosso porto de acesso para explorar este país, que possui a maior biodiversidade da 
terra; e a pitoresca Grand Cayman, a maior das Ilhas Cayman. 

• São oferecidas, opcionalmente, em cada um dos portos visitados, opções diferenciadas de atividades 
aquáticas como passeios de barco e excursões para mergulho ou simplesmente aproveitar as praias. 

• 1 noite na calorosa Fort Lauderdale, para explorarmos seu canal intercostal e 4 noites na latina 
Miami, um paraíso para as compras. 

• Com certeza esta viagem será uma experiência incrível, onde você se deliciará com alguns dos 
maiores paraísos tropicais do planeta. 

 

ROTEIRO 

 
1° DIA – DEZ.28 – SEX. - BRASIL 
Embarque no Aeroporto Internacional de São Paulo com destino a Miami. Assistência da nossa equipe nos 
aeroportos de São Paulo ou Rio de Janeiro. 
 
2º DIA – DEZ.29 – SAB. - MIAMI/ FORT LAUDERDALE 
Chegada ao aeroporto de Miami. Após os trâmites alfandegários para o desembarque, traslado ao Hotel Hyatt 
Pier 66 ou similar em Fort Lauderdale para saborearmos um delicioso café da manhã tipo buffet americano e 
hospedagem. À tarde, desfrutaremos de um passeio em um Water Taxi –  
pelos canais da cidade, fazendo uma parada em Las Olas Boulevard, zona histórica da cidade. Em seguida, 
retorno ao hotel e restante do dia livre. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 
3º DIA – DEZ.30 – DOM. - FORT LAUDERDALE 
Hoje, teremos uma manhã livre para desfrutar da atmosfera calorosa e descontraída de Fort Lauderdale. No 
final da manhã, traslado ao porto para embarque no nosso maravilhoso cruzeiro. Será difícil não ficar 
impressionado, ainda no cais, com a beleza dos transatlânticos da Princess Cruises. Após o check-in, desfaça 
as malas e instale-se na sua cabine. Às 17h00 é hora de dizer “até breve” a Fort Lauderdale, de preferência 
do convés do navio, com seu drinque preferido para celebrar o início deste maravilhoso cruzeiro. Desfrute do 



 
pôr do sol. Antes de se preparar para o jantar, aproveite para relaxar um pouco. À noite, após o jantar, 
caminhe a bordo, procurando ambientar-se com as fascinantes instalações e a variedade de 
entretenimentos. Certamente nosso guia o estará acompanhando. Bons sonhos, pois você vivenciará 
momentos alegres e inesquecíveis, ao visitar desde arquipélagos paradisíacos a pitorescas cidades no Mar do 
Caribe. 
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
4º E 5° DIAS – DEZ.31 E JAN.01 – SEG. E TER. - ISLAND PRINCESS (EM NAVEGAÇÃO)  

Desfrutaremos daquele merecido relaxamento a bordo do nosso transatlântico, para depois aproveitarmos 
verdadeiros paraísos que visitaremos. Acorde cedo e passeie ao redor de todo o navio, enquanto o Island 
Princess desliza em grande estilo pelo Oceano Atlântico e Mar do Caribe em direção à charmosa Aruba. 
Participe da programação elaborada para você explorar todas as áreas do nosso navio. Aproveite o fitness 
center para perder aquelas calorias adquiridas antes da viagem, depois curta uma das piscinas enquanto o 
sol brilha no horizonte ou simplesmente descanse nas espreguiçadeiras lendo um bom livro. À noite, não 
deixe de assistir a um dos ótimos filmes exibidos no famoso “Cinema sob as Estrelas” ou vivencie o belo 
espetáculo em cartaz no “Princess Theater”. E os dias de navegação são os mais indicados para convites 
como o do coquetel oferecido pelo capitão. O traje deverá ser de elegante a clássico, afinal é a noite de 
“glamour” a bordo do nosso maravilhoso transatlântico. 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
6º DIA – JAN.02 – QUA. - ARUBA 

Pela manhã, às 7h00, o nosso imponente navio atracará em Aruba, a ilha caribenha holandesa que é um 
verdadeiro paraíso tropical, um cenário de cartão postal. Logo após, início do nosso tour por Oranjestad, sua 
capital, uma cidade cinematográfica com suas coloridas e encantadoras construções coloniais holandesas 
mescladas com a influência indígena local. Durante a nossa visita, conheceremos: a bela avenida à beira-
mar, com suas principais praias Eagle Beach e Palm Beach, semelhante a uma mini Cancun; o farol da 
Califórnia, o ponto mais alto da ilha. Em seguida, tempo livre para usufruir das águas azuis cristalinas do 
mar do caribe. Prosseguindo avistaremos as tipicamente caribenhas árvores divi-divi, finalizando no seu 
charmoso comércio. As 12h30 retornaremos ao navio, uma vez que às 13h00 começaremos a navegar em 
direção à colonial Cartagena, tombada pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade. À noite, 
após um delicioso jantar divirta-se com um dos espetáculos noturnos e deixe-se embalar pelo ritmo 
agradável do nosso cruzeiro. 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
7º DIA – JAN.03 – QUI. - CARTAGENA 

Hoje, às 9h00, desembarcaremos na belíssima Cartagena, na Colômbia, principal porto do Caribe e joia da 
arquitetura colonial hispânica do séc. XVI. A cidade, apelidada de La Heróica, já foi, no passado, um dos 
alvos preferidos dos piratas, tida por estes como uma arca do tesouro – sobreviveu a 18 ataques quando era 
colônia espanhola. Rica, porém muito bem protegida, com suas fortalezas e fortificações. Em nosso tour, 
teremos a oportunidade de avistar a Fortaleza de San Felipe, a mais importante obra de engenharia colonial 
espanhola das Américas. Em seguida, entraremos na sua majestosa cidade amuralhada, onde ficaremos 
maravilhados com as inúmeras e bem preservadas construções antigas, ex-bases militares e casinhas com 
lindas sacadas floridas. Veremos, ainda, na Plaza de Bolívar, a estátua do líder revolucionário; a Plaza de Los 
Coches, antiga região de comércio de escravos; o Palácio da Inquisição, onde os hereges eram julgados. 
Para finalizar o nosso city tour, visitaremos o típico mercado de Las Bovedas, com seu artesanato de 
diversas regiões da Colômbia. No seu tempo livre, aproveite para um passeio de carruagem pelas suas 
charmosas ruas estreitas com edificações seculares e praças imponentes. Embarque às 14h30. Logo após, 
zarparemos em direção ao incrível Canal do Panamá, uma das maiores criações da engenharia do séc. XX 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 

 
8º DIA – JAN.04 – SEX. - CANAL DO PANAMÁ/ PANAMÁ 
Neste dia, ao amanhecer, navegaremos pelo Panamá, um país istmo que liga o continente americano. 
Primeiramente, faremos um tour cênico pelo lago Gatún, cercado por uma natureza intocada e exuberante, 
cujas águas alimentam as comportas que permitem a comunicação entre os dois oceanos, por estar 26m 
acima do nível do mar. Após o desembarque, seguiremos em ônibus margeando o seu famoso canal rumo a 



 
Panamá City. Em nosso city tour pelo centro histórico da cidade, avistaremos seu casario colonial e igrejas, 
testemunhas do glorioso passado desta cidade, fundada em 1519. No Casco Antiguo, passearemos pela 
Praça da Catedral e por Las Bovedas, de onde veremos a cidade moderna. Tempo livre, aproveite para 
conhecer o típico comércio local. Logo após, iremos conhecer o grande monumento de engenharia do país: o 
centro de observação do Canal do Panamá. Tendo demorado 10 anos para ser concluído pelos americanos 
devido à sua complexidade, o extraordinário Canal interoceânico do Panamá, no seu percurso de 80 km de 
comprimento, liga as quentes e agradáveis águas do Caribe aos agitados mares do oceano Pacífico. Nos 
dirigiremos ao melhor local para observarmos a barragem de Miraflores, a mais alta das 3 comportas que 

nivelam as marés para permitir a passagem dos grandes navios do oceano Atlântico ao Pacífico. Em seguida, 
traslado de regresso ao porto de Colón para embarque até as 19h30. Experimente os espetaculares 
restaurantes de especialidades – acessíveis por uma taxa adicional – o Sabatini’s, trattoria italiana e o Bayou 
Café, de culinária típica creole de Nova Orleans. Bons sonhos, pois amanhã, teremos um dia riquíssimo em 
atrações ao desembarcarmos em Puerto Limón, na espetacular Costa Rica. 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
9º DIA – JAN.05 – SAB. - LIMÓN  
Chegada às 07h00 em Puerto Limón na Costa Rica, para explorarmos um dos mais belos destinos do Caribe. 
A Costa Rica é um país com uma grande diversidade de paisagens e uma idílica combinação de florestas 
tropicais com praias de finas areias brancas e grandes barreiras de corais. Hoje, nosso dia será dedicado às 
belezas naturais costa-riquenhas – país que possui uma multiplicidade ímpar de espécies e ecossistemas. 
Iremos à floresta tropical de Veragua; ali, seguiremos em um passeio onde serão exibidos animais da 

floresta além de conhecermos o projeto de exploração e conservação da vida selvagem feito no local. Em 
seguida, embarcaremos em uma gôndola para passeio por um rio que segue pela mata Atlântica virgem até 
chegarmos à Trilha dos Gigantes, porção da floresta onde se encontram as árvores gigantes. Veremos ainda, 
a sua bela cachoeira de 20m de altura e, finalmente, conheceremos o instituto de pesquisas biológicas. Após 
vislumbrarmos verdadeiros santuários naturais, retorno a Puerto Limón para embarque até às 17h30, pois às 
18h00 nosso navio estará seguindo rumo à paradisíaca Grand Cayman. 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
10º DIA – JAN.06 – DOM. - ISLAND PRINCESS (EM NAVEGAÇÃO)  
Aproveite este fantástico mundo flutuante e preocupe-se apenas com a brisa do mar. Caso tenha saudades 
dos seus familiares e amigos, há internet-café a bordo, para você enviar as suas fotos e e-mails. Haverá 
música na piscina, nos bares, na boate e shows comparados aos da Broadway e Las Vegas. Portanto, deleite-
se a bordo e vivencie momentos de relaxamento enquanto nos aproximamos de Grand Cayman. Sinta-se 
preenchido por essa sensação de bem estar! 

TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
11º DIA – JAN.07 – SEG. - GRAND CAYMAN 
Hoje, às 09h00, ancoraremos em Grand Cayman, uma das Ilhas Cayman. Após o desembarque, seguiremos 
em direção a Georgetown para um tour de orientação de aproximadamente 1 hora pela maior cidade destas 
deslumbrantes ilhas. A bordo de um bondinho, veremos os maiores atrativos do seu centro histórico e 
ouviremos de nossos guias as famosas histórias dos piratas que aterrorizaram a região. Em seguida, 
conheceremos o seu destacado centro financeiro, onde estão situados os mais de 600 bancos que tornaram o 
local tão famoso. Prosseguindo, faremos uma encantadora visita a uma fazenda de tartarugas marinhas para 
conhecermos de perto estes graciosos animais. Tempo livre, aproveite para fazer compras no seu 
interessante comércio ou conhecer a deslumbrante Seven Mile Beach, com seu cenário paradisíaco composto 
da fina areia branca caribenha e águas azuis cintilantes, onde é possível desfrutar de opções de esportes 
aquáticos, como mergulho e snorkel.  Às 15h30 embarcaremos no nosso navio e, logo após, estaremos 
navegando. Poderemos, então, repor nossas energias em meio às suas comodidades. Aproveite para fazer 

uma ótima refeição e assistir a um dos espetáculos ou simplesmente tomar um bom drink com os amigos 
feitos nesta mágica viagem. 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
12º DIA – JAN.08 – TER. - ISLAND PRINCESS (EM NAVEGAÇÃO) 



 
Nesse último dia de navegação, não deixe de experimentar e curtir cada uma das opções desse incrível 
transatlântico. Aproveite para se deleitar com todas aquelas delícias que lhe deram água na boca, sem 
culpas. Se estique ao sol na beira da piscina apreciando a beleza única do Mar do Caribe e não deixe de 
fazer uma última visita ao Lotus Spa. À noite, desfrute em grande estilo do último jantar no Island 
Princess, enquanto nos aproximamos de Fort Lauderdale, destino final de nosso magnífico cruzeiro. 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
13º DIA – JAN.09 – QUA. - FORT LAUDERDALE/ MIAMI 
Após o nosso delicioso café da manhã a bordo, chegou a hora de nos despedirmos deste maravilhoso 

transatlântico que nos proporcionou dias tão inesquecíveis. Desembarque aproximadamente às 09h30 e, 
aproveitando que estamos em Fort Lauderdale, visitaremos o Sawgrass Mall, o maior outlet da Flórida. Na 
sequência, seguiremos para Miami para hospedagem no Hotel Hyatt Biscayne Bay. Restante do dia livre. 
CAFÉ DA MANHÃ A BORDO. 
 
14° DIA – JAN.10 – QUI. - MIAMI 
Hoje pela manhã desfrutaremos de um city tour pela agitada Miami, conhecendo: o sofisticado bairro de 
Coral Gables; a elegante e sofisticada área de Coconut Grove; a Pequena Havana, com suas características 
cubanas; a belíssima Baía de Key Biscaine e finalizando em Miami Beach, com  seu famoso distrito Art Déco 
e a pulsante Ocean Drive. Restante do dia livre. Nosso guia brasileiro o estará orientando. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
15º E 16º DIAS – JAN.11 E 12 – SEX. E SAB. - MIAMI 

Dois dias livres para desfrutarmos da efervescente Miami, a mais latina das cidades norte-americanas. Não 
deixe, em seu tempo livre, de aproveitar das inúmeras opções de compras e lazer disponíveis ou, 
simplesmente, relaxe em suas belas praias. Opcionalmente sugerimos uma visita de dia inteiro à paradisíaca 
Key West. 
2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS. 
 
17º DIA – JAN.13 – DOM. - MIAMI/ SÃO PAULO 
Manhã livre e hospedagem até às 12h00. À tarde, traslado ao aeroporto para embarque com destino a São 
Paulo. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
18º DIA – JAN.14 – SEG. - SÃO PAULO 
Chegada ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Até uma próxima viagem! 
 

 
***ESPECIAL TURISMO WEEK 2012*** 

PREÇO PARTE AÉREA, TERRESTRE E MARÍTIMA, POR PESSOA EM DÓLARES AMERICANOS 
VÁLIDO PARA COMPRAS DE SET.24 A 30 

COM 20% DE DESCONTO 

 

GBM JOIAS DO MAR DO CARIBE 

Preço somente parte aérea + terrestre + marítima, por pessoa, em DÓLARES 

Saída Individual Duplo Triplo 

DEZ.28, 2012 
de 8225 
por 6580 

De 6390 
por 5112 

de 5800  
por 4640 

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

96 (valor aproximado) 

Taxas portuárias/ governamentais (líquidas, a serem incluídas no valor da 
entrada): dividindo cabine dupla/ tripla = US$ 551; ocupando cabine individual = 

US$701; ocupando cabine individual com varanda = US$ 801. 

 
 



 
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

 

Cidade Hotéis Categoria 

Fort Lauderdale Hyatt Pier 66 Primeira Superior 

Miami Hyatt Biscayne Bay Primeira Superior 

Cruzeiro Island Princess - 

 

 
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: American Airlines e outras congêneres 
Inscreva-se no plano de milhagens. 
1. São Paulo/ Miami 
2. Miami/ 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 Brasil até o 18º dia no desembarque no Brasil. 

As gorjetas no navio (total em torno de US$ 11,00 por pessoa, por dia) serão debitadas em sua conta de bordo 
diariamente e pagas na última noite do cruzeiro. 

O tour incluindo a cidade do Panamá, devido a tramites legais, será realizado através da Princess Cruises, 
podendo não vir a ser exclusivo para nosso grupo de brasileiros. 

A Princess Cruises reserva-se o direito de alterar o itinerário sem aviso prévio, caso julgue necessário para 
garantir o bom andamento do cruzeiro. 

 
Documentação 
Portadores de passaporte brasileiro (com validade mínima de 6 meses): Consulte seu despachante. 
Visto: Estados Unidos 
Vacina: Nenhuma 
 
Cartão de Seguro e Assistência Assist Card 

 A excursão inclui o plano Classic Reloaded, consulte-nos sobre as apólices deste plano. 
 
Detalhes que fazem a diferença 

 Melhor aproveitamento da viagem, com maior tempo de permanência nas cidades visitadas e 
deslocamentos harmoniosos. 

 Acompanhamento de guia brasileiro profissional, além de guias locais nas cidades visitadas. 
 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. 
 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. 

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


 
• 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 
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. 

 

 
 


