
 
 

TURISMO WEEK – GBM – GRUPOS BRASILEIROS NO MUNDO 
O FASCINANTE MEXICO 

 
As contrastantes e mágicas paisagens do México, alternando entre templos de antigas culturas, cidades 

coloniais e balneários famosos compõem o cenário desta inesquecível viagem. 
 

RESERVAS:  Somente entre os dias Set.24 a Set.30 

DURAÇÃO:  17 dias/ 14 noites 
SAÍDA 2012:  Dez.18  
GUIA:   Brasileiro 

VISITANDO: Guadalajara, Acapulco, Taxco, Cuernavaca, Cidade do México, Teotihuacán, Mérida, 

Uxmal, Chichén-Itzá e Cancún. 
 
ATRAÇÕES: 

 O melhor do exuberante México Colonial, com 2 noites na histórica Guadalajara, 2 noites em Mérida 
com sua belíssima arquitetura colonial espanhola e 1 noite em Taxco, a “Capital da Prata”, além de 
visita a Cuernavaca. 

 3 noites na Cidade do México, incluindo visita a Teotihuacán – um dos maiores tesouros 
arqueológicos do mundo – e à Basílica da Virgem de Guadalupe. 

 O melhor da província de Yucatán, visitando Uxmal, a “cidade perdida dos maias” e o mais famoso 

sítio arqueológico do México – Chichén-Itzá, eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo. 
 Os badalados e famosos balneários mexicanos, com 2 noites em Acapulco e grand finale com 3 noites 

em Cancún, no caribe mexicano, com variadas opções para passeios: Xcaret – o paraíso maia, Tulum 
e Xel-Há, a encantadora Isla Mujeres, etc. 

 As contrastantes e magníficas paisagens do México compõem o cenário desta lindíssima viagem, que 
certamente corresponderá a todas as suas expectativas. 

 
ROTEIRO 

 
1º DIA – DEZ.18 - TER. – BRASIL – Assistência da nossa equipe aos passageiros no aeroporto de São 
Paulo para embarque com conexão na Cidade do México e destino a Guadalajara. 
 
2° DIA – DEZ.19 - QUA. – GUADALAJARA 
Chegada pela manhã, na segunda maior cidade do México, terra dos mariachis e dos sombreros mexicanos. 

Recepção e traslado ao Hotel Morales ou similar. À tarde, sairemos para visitar o Instituto Cultural Cabañas, o 
maior prédio colonial das Américas, que abriga os famosos murais de Orozco – tombado pela UNESCO como 
Patrimônio Cultural da Humanidade. Aproveite o restante do tempo para caminhar pela Plaza Tapatia – área só 
para pedestres, repleta de praças floridas com fontes e históricos prédios coloniais – e conviva com este povo 
alegre e hospitaleiro. Certamente nosso guia brasileiro o estará acompanhando nesta jornada. 
 
3° DIA – DEZ.20 – QUI. – GUADALAJARA/ TLAQUEPAQUE 
Hoje, visitaremos a encantadora Guadalajara, capital do estado de Jalisco, que mantém todo o charme dos 
prédios e praças coloniais no seu centro histórico. Sua arquitetura, influenciada pelos estilos gótico-
renascentista, neoclássico, barroco e moderno, cria um ambiente progressista e distinto. Conheceremos: o 
Palácio Nacional e a Catedral. Passaremos, ainda, pelo Estádio de Jalisco (Brasil Tricampeão em 1970). A 
seguir, saída em direção a Tlaquepaque, pequeno vilarejo e um dos maiores produtores de artesanato do 
México. Tempo livre para caminhar por suas típicas ruelas, fazer compras e, ainda, visitar a sua tradicional 

igreja. Retorno a Guadalajara no final da tarde. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
4º DIA – DEZ.21 - SEX. – GUADALAJARA/ ACAPULCO 
Pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque com conexão na Cidade do México e destino a Acapulco, o 
mais famoso balneário do México, que atrai turistas e personalidades de todo o mundo, que fazem da antiga 
aldeia de pescadores o seu refúgio. Chegada a Acapulco e hospedagem no Hotel Emporio ou similar. Restante 



 
do dia livre. Sugerimos um cruzeiro pela famosa baía de Acapulco, considerada uma das mais belas do mundo. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
5º DIA – DEZ.22 – SAB. – ACAPULCO 
Manhã livre para você aproveitar as tépidas águas do Pacífico. À tarde, city tour ao longo da Costa de 
Acapulco, conhecida como a “Pérola do Pacífico”, até La Quebrada, cenário real dos filmes de Elvis Presley, 
onde os famosos clavadistas dão arriscados mergulhos em direção ao mar junto aos rochedos. No final da 
tarde, contemplando o maravilhoso pôr do sol no Oceano Pacífico, aproveite para saborear o típico drinque 

Coco Loco. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
6º DIA – DEZ.23 - DOM. – ACAPULCO/ TAXCO 
Hoje partiremos em direção a Taxco, a “Capital da Prata”, tombada pela UNESCO como Patrimônio Histórico 
Mundial. Chegada e hospedagem no Hotel Monte Taxco ou similar. À tarde, visita a esta pitoresca cidade, 
contornada pela belíssima Sierra Madre, passeando por suas típicas ruelas de pedra e “plazuelas” repletas de 
lojas com seus finos e afamados trabalhos em prata. Conheceremos, também, a pitoresca Catedral de Santa 
Prisca, construída no séc. XVIII em estilo barroco em homenagem à padroeira da cidade. 
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
7º DIA – DEZ.24 - SEG. – TAXCO/ CUERNAVACA/ CIDADE DO MÉXICO 

Pela manhã, saída rumo a Cuernavaca, a cidade da Eterna Primavera, para visitarmos a catedral mais antiga 

do México e o Palácio de Cortés. Logo após, seguiremos para a Cidade do México, construída sobre as ruínas de 
Tenochtitlán – uma das maiores cidades da civilização asteca. Chegada e hospedagem no Hotel Fiesta Americana 
Reforma ou similar. Restante do dia livre. A ordem e os dias das visitas publicadas poderão sofrer alterações, 
visando um melhor aproveitamento dos passeios incluídos. Jantar comemorativo de Natal. 
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
8º DIA – DEZ.25 – TER. – CIDADE DO MÉXICO 
Hoje visitaremos a Capital Federal do México mais conhecida como Cidade do México, uma das maiores 
metrópoles do mundo, repleta de influência colonial asteca e espanhola, conhecendo: o Zócalo – declarado 
monumento histórico nacional; a Catedral Metropolitana em estilo barroco; o Templo Mayor; o Palácio 
Nacional, decorado com murais pintados por Diego Rivera; a Plaza de la Constituición; o Parque 
Chapultepec e o elegante bairro de Las Lomas. Logo após, visitaremos o Museu de Antropologia, um dos 
mais importantes do gênero no mundo, com a história completa das civilizações pré-colombianas do 

México como astecas, maias, olmecas e zapotecas. Tarde livre, aproveite para explorar o efervescente 
comércio local. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
9° DIA – DEZ.26 – QUA. – CIDADE DO MÉXICO 
Pela manhã, saída para visita à Basílica da Virgem de Guadalupe, a padroeira do México. Logo após, 
seguiremos para Teotihuacán, um dos tesouros arqueológicos mais impressionantes do mundo. Nesta 
misteriosa cidade, desenterrada no início do século passado, conheceremos as famosas pirâmides da Lua e 
do Sol e o Templo de Quetzacoatl. À tarde, retorno ao hotel. Aproveite para visitar o animado mercado de La 
Ciudadela. 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 
 
10º DIA – DEZ.27 – QUI. – CIDADE DO MÉXICO/ MÉRIDA 
Pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Mérida, capital da Província de Yucatán, 

conhecida como a “Cidade Branca”. Chegada e, logo após, faremos um tour de orientação pela monumental 
Mérida, uma das cidades coloniais mais bonitas e hospitaleiras do México, fundada em 1542. Veremos a Plaza 
Mayor; a Catedral de San Ildefonso, a mais antiga das Américas; o Palácio do Governo, com seus maravilhosos 
murais; o Arco de San Juan, um dos portões de entrada, erguido pelos espanhóis; o Paseo Montejo, uma das 
mais elegantes avenidas com as mansões dos “Barões do Sisal”. Em seguida, hospedagem no Hotel Fiesta 
Americana ou similar. Restante do dia livre. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 



 
 
11º DIA – DEZ.28 – SEX. – MÉRIDA/ UXMAL 
Saída pela Península de Yucatán, a região turística mais desenvolvida do México e o berço da civilização 
maia, uma das mais notáveis de toda a Antiguidade, com amplo conhecimento nos ramos da arquitetura, 
matemática e astronomia. Passaremos pela Rota Puuc, onde se concentram as ruínas de vários povoados 
maias até chegada a Uxmal, uma das suas mais grandiosas cidades. Caminhando por alamedas, visitaremos 
a Grande Pirâmide, o Palácio do Pombal, o Templo das Tartarugas, o Palácio do Governador e, finalmente, a 
espetacular Pirâmide do Mágico, com sua incomum base oval. À tarde, retorno a Mérida. 

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 
 
12º DIA – DEZ.29 - SAB. – MÉRIDA/ CHICHÉNITZÁ/ CANCÚN 
Após o café da manhã, saída com destino a Cancún. No caminho, visitaremos Chichén-Itzá – o mais famoso sítio 
arqueológico do México e recentemente eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo. São duas cidades distintas, 
uma que foi governada pelos maias entre os sécs. VI e X, e outra que surgiu por volta do ano 1000 d.C. sob o 
domínio tolteca-maia. Surpreenda-se com a Pirâmide Kukulkán, o Templo dos Guerreiros, o Templo do Jaguar e 
o Poço Sagrado. Após esta deslumbrante visita, seguiremos em direção a Cancún, o mais destacado centro de 
turismo e lazer da América Latina. Hospedagem no Hotel Fiesta Americana Condesa ou similar. 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 
 
13º E 14° DIAS – DEZ.30 E 31 – DOM. E SEG. – CANCÚN 
Dois dias inteiros para você curtir Cancún, no Caribe mexicano. Entre as diversas sugestões de passeio podemos 

destacar Xcaret, o Paraíso Maia, com direito a passeio em um misterioso rio subterrâneo através de belas cavernas 
com sua natureza exuberante: golfinhos, lindas praias e jardins. Outra visita imperdível é um passeio de barco até 
Islas Mujeres, a “Pérola do Caribe Mexicano”, onde se pode mergulhar, mesmo sem ter experiência, vendo de 
perto as tartarugas marinhas, ou simplesmente desfrutar da paradisíaca praia exclusiva da ilha. E mais... uma 
visita às ruínas de Tulúm, mil anos de história maia e a lagoa de Xel-Há, santuário da natureza com suas águas 
transparentes e uma infinidade de espécies de peixes multicoloridos, são também ótimas opções. A escolha é sua! 
Para as noites de Cancún não faltam opções, que vão desde o animadíssimo Los Pericos até restaurantes elegantes 
ou, ainda, o Hard Rock Café. A ordem e os dias das visitas publicadas poderão sofrer alterações, visando um 
melhor aproveitamento dos passeios incluídos. Jantar comemorativo de Réveillon em Cancún. 
2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS. 
 
15º DIA – JAN.01 - TER. – CANCÚN 
Hospedagem até as 12h00. À tarde, traslado ao aeroporto para embarque via Cidade do México com destino 
ao Brasil. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
16° DIA – JAN.02 - QUA. – BRASIL 
Chegada ao Aeroporto Internacional de São Paulo. 
 
 

***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 O FASCINANTE MEXICO 

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

Saída Individual Duplo Triplo Criança (*) 

DEZ.18, 2012 
de 6415 
por 5132 

de 5225 
por 4180 

de 5225 
por 4282 

de 4660 
por 3728 

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

*Criança(s) entre 8 e 11 anos acomodadas em cama extra dividindo apto com dois adultos. 



 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

 

Cidade Hotéis Categoria 

Guadalajara Morales Histórico & Colonial Primeira Superior 

Acapulco 
Crowne Plaza ou Emporio ou 

Fiesta Americana Villas 

Luxo Moderado/ Primeira/ 

Luxo Moderado 

Taxco Monte Taxco Turística Superior 

Cidade do México Fiesta Americana Reforma Primeira 

Mérida Fiesta Americana Merida Luxo Moderado 

Cancun Fiesta Americana Condesa Luxo Moderado 

 
 
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: Aero México e outras congêneres 
Inscreva-se no plano de milhagens. 
1. São Paulo/ Cidade do México/ Guadalajara 
2. Guadalajara/ Cidade do México/ Acapulco 
3. Cidade do México/ Mérida 
4. Cancún/ Cidade do México/ 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 do 1º dia no embarque até o 16º dia no desembarque no Brasil. 

 
A ordem e os dias das visitas publicadas poderão sofrer alterações, visando um melhor aproveitamento dos 
passeios incluídos. 
 
Na saída de Dez. 18 estarão incluídos os jantares comemorativos de Natal na Cidade do México e de Réveillon 
em Cancún. 
 
Documentação 
Portadores de passaporte brasileiro (com validade mínima de 6 meses): Consulte seu despachante. 
Visto: México (os passageiros que possuírem visto americano com validade superior a 6 meses em seu 
passaporte não necessitarão da obtenção do visto mexicano). O visto poderá ser obtido através do sistema 
de autorização eletrônica disponível no site do Consulado Mexicano. 
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. 

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


 
• 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 
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. 

 

 
 


