
 
 

TURISMO WEEK – GBM – GRUPOS BRASILEIROS NO MUNDO 
O MELHOR DA EUROPA 

 
Uma viagem de sonho e magia para ser vivida intensamente com Grupos Brasileiros no Mundo da 

Queensberry Viagens. 
 
RESERVAS:  Somente entre os dias Set.24 a Set.30 
DURAÇÃO:  17 dias/ 14 noites 

SAÍDA 2012:  Dez.17  
GUIA:   Brasileiro 
VISITANDO: Roma, Vaticano, Assis, Siena, Florença, Pádua, Veneza, Verona, Milão, Londres e 

Paris. 
 
ATRAÇÕES: 

• Um roteiro de curta duração, ideal para quem deseja conhecer ou rever Paris, Roma e as 
encantadoras cidades italianas de Florença, Veneza e Milão, além da vibrante Londres. 

• 3 noites em Roma, onde visitaremos seus clássicos monumentos, verdadeiros marcos da 
história antiga. 

• 2 noites em Florença, verdadeira joia da arte e da cultura ocidental. 
• 2 noites em Veneza, uma cidade única e a mais romântica da Europa. 
• 1 noite em Milão, a capital da rica região da Lombardia e grande centro da moda e das 

finanças. 
• 3 noites na aristocrática, mas vibrante, Londres, fazendo o percurso de Londres-Paris no 

magnífico Eurostar, o trem que atravessa o Eurotúnel sob o Canal da Mancha. 
• 3 noites em Paris, exuberante e sedutora “Cidade Luz”, verdadeiro show de beleza e 

elegância. 
• E mais... visitas ao Vaticano, com sua extasiante Basílica de São Pedro; à medieval 

Assis, terra natal de São Francisco de Assis; Siena, uma verdadeira joia renascentista; 
Pádua, com sua famosa Basílica de Santo Antônio; e Verona, palco da trágica história de 
amor entre Romeu e Julieta. 

• Enfim, uma viagem de muitas emoções e encantamento. 
 
ROTEIRO 

 
1º DIA – DEZ.17 - SEG. – BRASIL/ ROMA 

 Assistência da nossa equipe nos aeroportos de São Paulo ou Rio de Janeiro. Embarque em São Paulo em voo 
com destino a Roma. 
 
2º DIA – DEZ.18 - TER. – ROMA 
Chegada à monumental Roma. Recepção e traslado ao Hotel NH Giustiniano ou similar. Após o nosso café da 
manhã, faremos um primeiro contato com esta cidade de beleza soberana espalhada por sete colinas e cortada 
pelo rio Tibre, palco dos maiores movimentos religiosos, artísticos, históricos e culturais do ocidente há mais de 
dois milênios. Durante o nosso tour, conheceremos alguns dos seus principais monumentos, praças, igrejas e 
fontes, que há muito tempo vêm encantando a todos os seus visitantes. Retorno ao hotel para hospedagem. 
Restante do dia livre. À noite, que tal um passeio a pé no ritmo “dolce far niente” pela cidade, conhecendo as 
famosas Fontana di Trevi, Piazza Navona e Piazza di Spagna iluminadas? Aproveite para se deliciar com a farta 
cozinha italiana. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 
3º DIA – DEZ.19 – QUA - ROMA E VATICANO 
Pela manhã, continuação de nossa visita por esta cidade que é, ao mesmo tempo, várias: de diferentes eras 
e tempos superpostos em suave harmonia. Veremos todos os tesouros das várias Romas, que incluem: a 
Roma Imperial, com o legendário  Coliseu, o Arco de Constantino, as ruínas do Fórum Romano e das Termas 
de Caracalla. A Roma Poética, das praças e fontes, com destaque para a esplendorosa Fontana di Trevi, a 
mais filmada e fotografada do mundo. A Roma do Charme e da Elegância, com a festejada Via Vêneto e 



 
 

seus cafés; a Via del Corso, com seu comércio sofisticado e o histórico e sempre na moda, bairro do 
Trastevere, com suas famosas trattorias. A Roma Gloriosa e Cristã, com suas mais de 500 igrejas e o 
magnífico Vaticano, o menor estado do planeta e um dos mais poderosos. Ficaremos extasiados na 
Basílica de São Pedro, conhecendo a bela Pietà de Michelângelo. Restante do dia livre. À noite, sugerimos 
um tour de Roma Iluminada, seguido de jantar numa trattoria típica, no festivo bairro de Trastevere. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
4º DIA – DEZ.20 – QUI. – ROMA 

Dia livre. Sugerimos uma visita a Nápoles e Pompeia. Durante este tour, conheceremos a espetacular 
Nápoles, com sua bela baía e rico patrimônio de ruínas antigas e palácios de diversas épocas. Conheceremos 
a impressionante Pompeia, cidade greco-romana que foi totalmente destruída no ano 79 d.C. na erupção do 
vulcão Vesúvio. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
5º DIA – DEZ.21 – SEX. – ROMA/ ASSIS/ SIENA/ FLORENÇA  
Pela manhã, saída em direção a Assis – um dos mais importantes centros de peregrinação religiosa do mundo. 
Ao percorrermos as históricas ruas desta cidade medieval, vamos a cada instante nos deparar com recordações 
da vida e dos milagres de São Francisco. Durante o nosso tour de orientação, visitaremos a famosa Basílica de 
São Francisco, repleta de maravilhosos tesouros doados para louvar o mais adorado santo da Igreja Católica. 
Prosseguindo em direção ao coração da região da Toscana, alcançaremos Siena. Verdadeira joia renascentista, 
Siena é famosa pela sua encantadora arquitetura em tons ocre, percebida na Piazza Del Campo, circundada por 

palácios, prédios medievais e a Torre do Relógio, onde se realiza o Palio, a tradicional corrida de cavalos 
medievais. Logo após, partiremos em direção à capital da Toscana, Florença, grande centro da cultura européia. 
Hospedagem no Hotel Cerretani ou similar. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
6º DIA – DEZ.22 - SAB. – FLORENÇA  
Pela manhã, visita à cidade das artes que gerou grandes gênios da humanidade, como Leonardo Da Vinci, 
Michelângelo, Botticelli, Giotto, Galileu, Maquiavel e Dante. City tour completo, incluindo a luminosa Piazza Della 
Signoria, com sua profusão de monumentos; o magnífico Duomo e seus mármores multicoloridos, as Portas do 
Paraíso no Batistério; a igreja da Santa Croce, o Pallazzo Vecchio, com sua imponente torre; a Ponte Vecchio, 
sobre o rio Arno e o tradicional mercado da Palha. À tarde, sugerimos uma visita à Galleria dell’ Academia – 
onde encontra-se o Davi, de Michelângelo. À noite, sugerimos um passeio pelo centro histórico com seus 
monumentos iluminados. Aproveite para jantar na Piazza Della Signoria, os restaurantes oferecem o que há de 
melhor da cozinha toscana. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
7º DIA – DEZ.23 - DOM. – FLORENÇA/ PÁDUA/ VENEZA 
Pela manhã, trafegaremos pela imponente auto-estrada do Sol em direção à antiga cidade de Pádua, na região 
de Vêneto, para conhecer a famosa Basílica de Santo Antônio, com suas cúpulas bizantinas e importante 
santuário de peregrinação na Itália. Continuando viagem em curto espaço de tempo, estaremos em Veneza, 
que no séc. XII foi uma cidade-estado independente e a nação mais rica da Europa. Hospedagem no Hotel 
Saturnia International ou similar. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
8º DIA – DEZ.24 – SEG. – VENEZA 
A Sereníssima, a única e incomparável cidade que flutua na história, montada sobre as lagunas que brotam do 
mar Adriático. Tour pela mais romântica cidade europeia – e de todo o mundo - inclui 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; a Ponte dos Suspiros; o grandioso cenário do Gran Canale com seus majestosos 
palácios e a bela Ponte de Rialto. Tarde livre. Um passeio de vaporetto ou de gôndola é a melhor dica para 
provocar doces delírios e sonhos românticos. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
9º DIA – DEZ.25 - TER. – VENEZA/ VERONA/ MILÃO 



 
 

Pela manhã, saída em direção a Milão. No trajeto, conheceremos Verona, palco da trágica história de amor 
entre Romeu e Julieta. Faremos uma caminhada orientativa acompanhado do nosso guia brasileiro por esta 
cidade, rica em palácios e monumentos. Em seguida, continuação para Milão. Chegada e hospedagem no Grand 
Hotel Visconti Palace ou similar. À tarde, visita a esta bela cidade fundada pelos romanos em 220 a.C., e capital 
da rica região da Lombardia, que é a mais importante do Norte da Itália. Veremos o Duomo, a maior e mais 
bela catedral gótica do mundo; o Teatro Scala, templo da música erudita; e a Galeria Vittorio Emmanuele, uma 
sofisticada rua coberta, com piso de mármore, vitrais e as melhores lojas, restaurantes e cafés da cidade. À 
noite, aproveite para caminhar pelo centro histórico apreciando o Duomo iluminado. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
10º DIA – DEZ.26 - QUA. – MILÃO/ LONDRES 
Traslado ao aeroporto de Milão para embarque em voo com destino a Londres. Chegada a tradicional e 
aristocrática capital inglesa, com seus famosos castelos e palácios. Recepção e traslado ao Hotel Thistle 
Marble Arch ou similar. Restante do dia livre. À noite sugerimos uma visita a London Eye, uma fantástica 
roda gigante localizada a beira do Tâmisa, na sequencia faremos um tour para apreciarmos a cidade toda 
iluminada. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
11º E 12º DIAS – DEZ.27 E 28 – QUI. E SEX. – LONDRES 
Dois dias inteiros nesta que é a maior cidade européia. As cabines de telefone vermelhas, os ônibus de dois 
andares, os guardas de trânsito, a mão contrária nas ruas, os soldados da Guarda Britânica. Todos são 

símbolos únicos que qualquer cidadão do mundo associa a Londres. No nosso tour pela cidade, veremos: 
Hyde Park, St. James Park, Palácio de Buckingham (com a troca da guarda, sempre que possível), Big Ben e 
o Parlamento Inglês, Abadia de Westminster, Ponte de Londres, Piccadily Circus e a vibrante área dos 
teatros, Oxford e Regent Street. Dentre tantos programas, não deixe de passear nos ônibus double-decker, 
ir a um musical nos teatros seculares desta cidade inigualável ou fazer um tour ao Castelo de Windsor, uma 
das residências oficiais da família real. 
2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS. 
 
13º DIA – DEZ.29 – SAB - LONDRES/ PARIS 
Pela manhã, traslado à estação St. Pancras para embarque no Eurostar – o trem que faz o percurso Londres-
Paris em menos de três horas, atravessando o Eurotúnel, sob o Canal da Mancha. Chegada a Paris, a 
eternamente mágica “Cidade Luz”. Recepção e traslado para hospedagem no Hotel Millenium Opera ou 
similar. Restante do dia livre. À noite, sugerimos um jantar na pitoresca Place Du Tertre, em Montmartre, ou 
um passeio em bateau pelo rio Sena para apreciar a iluminação dos seus palácios e monumentos. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
14º DIA – DEZ.30 – DOM – PARIS 
Pela manhã, visitaremos as grandes atrações de Paris. Faremos um city tour passando pela Torre Eiffel, 
Catedral de Notre-Dame, Ponte Neuf, Hotel de Ville – prefeitura, rio Sena, Museus do Louvre e D’Orsay, Arco 
do Triunfo e Avenida Champs-Elysées, Ilhas de La Cité e St. Louis, o Jardim de Luxemburgo, além dos 
charmosos bairros Le Marais e Bastille. Teremos contato com a vida cultural e boêmia de St. Germain-des-
Prés e Montparnasse. Enfim, Paris é a capital do charme, da elegância, dos sabores, da cultura, da liberdade 
e de todos os encantos europeus. Restante do dia livre. Sugerimos uma visita aos famosos museus de Paris, 
especialmente o monumental Museu do Louvre ou o Museu D’Orsay. À noite, uma ótima opção é assistir a 
um show ao estilo Belle Époque no tradicional Moulin Rouge. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
15º DIA – DEZ.31 - SEG. – PARIS 

Dia livre. Pela manhã, sugerimos uma visita ao Palácio de Versalhes, suntuosa construção que retrata a 
história da monarquia e da monumental e secular arquitetura francesa, tendo sido construído por Luís XIV, a 
partir de 1668. Vamos conhecer o seu magnífico interior – com destaque para o salão de espelhos, seus 
jardins e fontes. À tarde, em Paris, aproveite para subir na Torre Eiffel, se deleitar com a paisagem e sentir 
todo o encanto da cidade. Para finalizar o dia, sugerimos um passeio pelos charmosos Quartier Latin e St. 
Germain-des-Prés, animados por seus bistrôs e cafés, e não deixe de desfrutar do prazer de sentar nos 



 
 

famosos Les Deux Magots ou Café de Flore. Teremos incluídas a festividades de Réveillon no afamado 
Bateaux Parisiens, navegando no Rio Sena. 
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
16º DIA – JAN.01 – TER. – PARIS/ BRASIL 
Manhã livre. Hospedagem até as 12h00. No final da tarde, traslado ao aeroporto para embarque em voo 
com conexão em Roma e destino ao Brasil. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 
17º DIA – JAN.02 - QUA. – BRASIL 
Chegada pela manhã ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Até uma próxima viagem! 
 
 

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

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

 

GBM O MELHOR DA EUROPA 

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

Saída Individual Duplo Triplo 

DEZ.17, 2012 
de 7855 
por 6284 

de 5975 
por 4780 

de 5890 
por 4712 

Taxa de embarque por pessoa (líquido, a ser incluídas no valor da entrada) = EUR 
98 (valor aproximado) 

 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

 

Cidade Hotéis Categoria 

Roma NH Giustiniano Primeira Superior 

Florença Cerratani Primeira Superior 

Veneza Saturnia & International Primeira Superior 

Milão Grand Hotel Visconti Palace Primeira Superior 

Londres Thistle Marble Arch Primeira 

Paris Pullman Montparnasse Primeira Superior 

 
 
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 

Cias Aéreas: Alitalia e outras congêneres 
Inscreva-se no plano de milhagens. 
1. São Paulo/ Roma 
2. Milão/ Londres 
3. Paris/ Roma/ 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 Dezembro 17 teremos incluídas a festividades de Réveillon no afamado Bateaux Parisiens, 
navegando no Rio Sena. 

 
Documentação 
Portadores de passaporte brasileiro (com validade mínima de 6 meses): Consulte seu despachante. 
Visto: Nenhum 
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. 
 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. 
 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 

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


 
 
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 
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 
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quando da efetivação de reservas, devidamente assinados e devolvidos. 
 

 
 


