
 
 

TURISMO WEEK – GBM – GRUPOS BRASILEIROS NO MUNDO 
TAHITI – O PARAÍSO EM GRANDE ESTILO 

 
Tahiti: o paraíso enfim ao seu alcance, usufruindo todas as mordomias do cruzeiro da Ocean Princess. 

 
RESERVAS:  Somente entre os dias Set.24 a Set.30 
DURAÇÃO:  18 dias/ 16 noites 

SAÍDA 2013:  Jan.13  
GUIA:  Brasileiro 
VISITANDO: Santiago, Papeete, Huahine, Rangiroa, Raiatea, Bora Bora e Moorea. 
ATRAÇÕES: 

• Belíssimo cruzeiro de 10 dias/ 09 noites no luxuoso transatlântico Ocean Princess da 
Princess Cruises, navegando por arquipélagos paradisíacos da Polinésia Francesa - 
Tahiti. Decorado com extremo  bom gosto, com espaçosas cabines, proporcionando um 
ambiente elegante, confortável e informal ao estilo dos melhores resorts. Prepare-se 
para desfrutar de dias maravilhosos; 

• No Ocean Princess, usufrua de 4 diferentes áreas para refeições, com uma infinidade 
de comidas deliciosas, room service 24 horas e uma diversidade de entretenimentos: 
internet-café, cassino, spa, fitness, piscina, biblioteca, anfiteatro com diferentes 
espetáculos e nightclub; 

• Durante o nosso cruzeiro, visitaremos: Papeete - capital e portão de entrada do Tahiti, 
sendo a única cidade de verdade da Polinésia Francesa; Huahine - paradisíaca e 
formada por duas ilhas interligadas; Rangiroa - estonteante com suas 200 ilhotas que 
formam um anel em volta de uma lagoa; Raiatea - considerada a Ilha Sagrada dos 
antigos polinésios; Bora Bora - a mais bonita do mundo e frequentada por celebridades 
e Moorea - cercada por corais e emoldurada por lagoas cristalinas, de uma beleza 
indescritível; 

• Hospedagem no Hotel Intercontinental Resort para desfrutarmos de 3 noites em 
Papeete, desfrutando do Tahiti no ritmo apropriado, além de 3 noites em Moorea, 
considerada uma das mais belas ilhas do arquipélago tahitiano; 

•  Certamente você vivenciará um clima de magia e beleza e registrará na sua memória 
momentos inesquecíveis. 

 
ROTEIRO 

 
1º DIA – JAN.13 - DOM. – BRASIL/ SANTIAGO 
Assistência da nossa equipe aos passageiros no aeroporto de São Paulo para embarque com destino a 
Santiago. Chegada, recepção e traslado ao Hotel Crowne Plaza ou similar. À noite, aproveite para conhecer 
as aconchegantes ruas arborizadas com muitas cafeterias e restaurantes do bairro da Providência. 
 
2º DIA – JAN.14 - SEG. – SANTIAGO/ PAPEETE 
Manhã livre. Aproveite para uma subida de funicular ao Morro São Cristóbal, para admirar a cidade até os 
Andes, caso o clima ajude. À tarde, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Papeete. Devido ao 
fuso horário, chegaremos na mesma noite em Papeete. Recepção no aeroporto com uma tiare, que é o 
simpático colar de gardênias, e traslado ao Hotel Le Meridien Tahiti ou similar. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 

3º DIA – JAN.15 – TER. – PAPEETE 
Papeete é o portão de entrada para as 118 ilhas da Polinésia Francesa e a capital do Tahiti, única cidade de 
verdade na Polinésia. Tenha sempre à mão sua máquina fotográfica ou filmadora, para eternizar tantos 
cenários e momentos inenarráveis. No início da tarde, saída para um city tour, conhecendo: o Point Vênus, 
uma península com o registro da passagem do famoso capitão inglês James Cook em 1797; a bonita cascata 
de Vaima Huta, a maior das três quedas d‘água próximas; o mirante de Tahara-A, avistando a ilha de 
Moorea; o Museu Gauguin, para apreciar as obras do pintor impressionista francês, que viveu e foi o primeiro 



 
 

turista a se apaixonar pela região. Conheceremos também o centro, que tem uma infinidade de joalherias, 
com as famosas pérolas negras, o principal produto de exportação; o mercado central com seu artesanato 
típico como os tikís – estátuas de pedras ou madeiras, pareôs, corais e perfumes de tiare; e a Prefeitura, um 
prédio que imita um antigo palácio da monarquia taitiana. Restante do dia livre.  
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
4º DIA – JAN.16 – QUA. – PAPEETE/ MOOREA 

Pela manhã, saída de Papeete rumo à Moorea por Cataramã. Ao chegar faremos um city tour, onde 
certamente você ficará hipnotizado com o lindíssimo cenário desta ilha cercada por corais e emoldurada por 
lagoas cristalinas e de uma beleza indescritível, tão bonita quanto Bora Bora. Caso seja um dia claro, 
avistaremos os oito magníficos picos da ilha. Durante a nossa visita, iremos ao Le Belvedere para se ter uma 
vista incrível das deslumbrantes baías Cook e Opunuhu. Hospedagem no Hotel Intercontinental ou similar. 
Restante do dia livre. Aproveite para conhecer, opcionalmente, a típica aldeia folclórica, Tiki Village, que 
mostra a cultura polinésia, através da arquitetura, da tamure – a sua sensual dança, das tradicionais 
tatuagens em henna e através da convivência com o seu carismático, alegre e generoso povo.  
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
5º E 6º DIA – JAN.17 E JAN.18 – QUI. E SEX. – MOOREA 
Teremos dois dias inteiros para usufruir desta ilha que é uma das favoritas dos Tahitianos e conhecedores 
locais. É claramente perceptível em Moorea que, apesar de sua popularidade turística e beleza estonteante, 

foi mantido o caráter tradicional da ilha, sem que esta se tornasse apenas mais um resort. As opções do que 
se fazer são muitas. Sugerimos uma exploração submarina com snorkel ou equipamento de mergulho pela 
lagoa de Moorea, observando arraias e outros animais marinhos. Outra boa ideia é uma visita ecológica a 
seus belos recifes de corais. Caso você deseje aproveitar desse mar maravilhoso, desfrute as belas praias de 
Haapiti e Temae. Para a noite, que tal desfrutar, em um vilarejo tiki, de um jantar com danças típicas 
tahitianas? 
2 CAFÉS DA MANHÃ INCLUÍDOS 
 
7º DIA – JAN.19 - SÁB. – MOOREA/ PAPEETE 
Pela manhã, voltaremos de cataramã para Papeete onde teremos um traslado ao porto para embarque no 
luxuoso Ocean Princess. Será difícil não ficar impressionado, ainda no cais, com a beleza deste navio da 
Princess Cruises. Após o “check-in”, desfaça as malas, instale-se na sua cabine e bom descanso. A partir do 
dia seguinte, você vivenciará momentos alegres e inesquecíveis, enquanto conhece as maravilhosas ilhas da 
Polinésia Francesa. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
8º DIA – JAN.20 – DOM. – PAPEETE/ OCEAN PRINCESS (A BORDO) 
Manhã livre à disposição. Às 17h00 é hora de dizer “até a volta” a Papeete, de preferência do convés do 
navio, com seu drinque preferido para celebrar o início deste inesquecível cruzeiro. Desfrute do pôr do sol. 
Antes de se preparar para o jantar, aproveite para relaxar um pouco. O jantar será servido à francesa em um 
dos principais restaurantes e uma excelente carta de vinhos estará à sua disposição. Após tão faustosa 
refeição, caminhe a bordo, procurando ambientar-se com as opções de entretenimentos. 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
9º DIA – JAN.21 - SEG. – HUAHINE 
Chegada às 08h00 à paradisíaca Huahine, que é formada por 2 ilhas interligadas que estão circundadas por 
um recife de corais e salpicadas de pequenas ilhotas. Mantém todo o seu charme por lembrar o Tahiti de 
algumas décadas anteriores, preservando todo o seu esplendor, com suas magníficas praias e aldeias 

encantadoras, que conheceremos durante o nosso tour. Depois, vista seu traje de praia, logicamente com 
um pareô e uma flor no cabelo, e usufrua o indescritível mar da Polinésia, em tons verdes, azuis ou 
cristalinos; mas sempre chamado amavelmente de “as cores dos mares do sul”. Aproveite e pegue uma 
piroga, típica canoa, para fazer um passeio pela lagoa ou faça um mergulho com “snorkel” para apreciar a 
exuberante fauna marinha com sua variedade multicolorida de peixes. Embarque no máximo até 16h30, 
visto que o navio sairá às 17h00 rumo a Rangiroa. Deixe-se levar pelo ritmo relaxante da nossa viagem. 



 
 

TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
10º DIA – JAN.22 - TER. – OCEAN PRINCESS (EM NAVEGAÇÃO) 
Neste dia, preocupe-se apenas com a brisa do mar. Em relação ao seu café da manhã a bordo, há três 
opções: a primeira é o serviço do tipo buffet – self-service, com muita variedade; a segunda é a 
possibilidade de ser servido na própria cabine, com uma variedade limitada de itens; e a terceira é ser 
servido no restaurante principal, com cardápio especial ou pedidos personalizados preparados na hora. 

Participe da programação elaborada para você explorar todas as áreas do navio. Caso tenha saudades de 
seus familiares e amigos, há internet café a bordo, para você enviar 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 nosso próximo destino. 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
11º DIA – JAN.23 – QUA. – RANGIROA 
Chegada às 08h00 a Rangiroa, um verdadeiro e exuberante cenário cinematográfico, similar ao do filme 
“Lagoa Azul”. As centenas de ilhotas do atol, o segundo maior do mundo, formam um anel em volta de uma 
enorme lagoa de cor azul-turquesa com sua rica fauna marinha, vindo a nos proporcionar efeitos muito mais 
que especiais. Portanto, vamos aproveitar este paraíso de beleza selvagem que possui mais coqueiros que 
habitantes, aproximadamente 2 mil. Como as ilhotas são bastante estreitas, para nosso deleite, vamos 
conseguir atravessar de um lado ao outro a pé rapidamente. Mergulhe em suas águas cristalinas e vivencie 

este estado de plenitude e bem-estar. E, não deixe de fazer um maravilhoso passeio em barco de fundo de 
vidro. No mais, caso deseje, faça suas refeições a bordo e regresse para curtir um pouco mais esta morada 
de Netuno. Embarque até as 16h30, pois em seguida estaremos rumando para a ilha sagrada de Raiatea. 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 

 
12º DIA – JAN.24 – QUI – OCEAN PRINCESS (EM NAVEGAÇÃO) 
Hoje desfrutaremos daquele merecido relaxamento a bordo do nosso navio, para depois aproveitarmos 
verdadeiros paraísos que ainda visitaremos. Acorde cedo e passeie ao redor de nosso navio, enquanto o 
Ocean Princess desliza em grande estilo sobre as águas tépidas dos Mares do Sul em direção a Raiatea. 
Aproveite o fitness center para perder aquelas calorias adquiridas na viagem, depois curta a piscina 
enquanto o Sol brilha no horizonte ou simplesmente descanse nas espreguiçadeiras lendo um bom livro. Sem 
precisar trocar de roupa contemplando o mar e o céu, deguste o almoço servido no Panorama Buffet. À 
tardinha, que tal tentar a sorte nos caça-níqueis ou na roleta do cassino? E à noite, em dias de navegação 
são os mais indicados para convite como o do coquetel oferecido pelo capitão, o traje deverá ser elegante e 

clássico, afinal é a noite de “glamour” a bordo de um navio em pleno paraíso. 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
13º DIA – JAN.25 – SEX – RAIATEA 
Chegada às 06h00. Você acordará com a magnífica paisagem de Raiatea, que é considerada a ilha sagrada 
dos antigos polinésios, sendo rica em histórias, vestígios arqueológicos e lendas. Oferece também uma visão 
diferenciada da Polinésia devido à escassez de praias, pois possui uma magnífica paisagem de montanhas, 
cascatas e selvas. É a segunda maior ilha do arquipélago e de grande importância para a economia da 
região. Após o café da manhã, faremos um passeio de barco percorrendo o caminho da floresta ao longo da 
magnífica baía Faaroa. Avistaremos a cratera de um vulcão extinto e visitaremos o mais antigo templo da 
Polinésia, o Marea Taputapuatea. Regresso a bordo a tempo para o almoço. Caso deseje, à tarde, sugerimos 
uma visita ao principal centro de Raiatea, Uturoa com seu animado mercado. Embarque até as 23h00, pois 
logo em seguida, zarparemos em direção a badalada Bora Bora. 

TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
14º DIA – JAN.26 - SÁB. – BORA BORA 
Chegada às 08h00. A ilha mais parece uma miragem, sendo considerada a mais bonita do mundo, porque 
tem uma bela e íngreme montanha, circundada por uma lagoa incomparável, belas praias de areia branca, 
águas cristalinas, muitas palmeiras e diversas ilhotas sobre arrecifes além de ser frequentada por 
celebridades. Aproveite a tarde para curtir as suas paradisíacas praias, explorar as bucólicas ilhotas da lagoa, 



 
 

praticar snorkel entre os corais para apreciar a infinidade de peixes multicoloridos. Regresso e pernoite a 
bordo, ou quem sabe você gostaria antes de vivenciar um verdadeiro luau à beira mar? Apreciando a dança, 
que está presente entre os polinésios de forma natural, espontânea e sensual, a comida típica e o belo ritual 
da festa. 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
 

15º DIA – JAN.27 – DOM. – BORA BORA 
Mais um dia para aproveitarmos esta célebre ilha. Logo pela manhã, faremos um passeio em barco com 
fundo de vidro, para apreciarmos o deslumbrante espetáculo da fauna marinha nas suas águas cristalinas. 
Tempo à disposição pra você descobrir muitos dos seus encantos e opções de lazer, como: passear de 
bicicleta, pois a ilha é pequena; mergulhar e dar de comer a pacíficos tubarões e arraias gigantes (se a 
coragem permitir), e nadar nas suas deliciosas e calmíssimas águas. No mais, quem sabe você tenha sorte 
de presenciar um casamento, que é uma bela cerimônia florida, com trajes típicos e baseada em ritos 
tradicionais e muito antigos de união. Regresso a bordo, a tempo do nosso almoço. Saída às 17h00 rumo a 
Moorea, a segunda ilha mais povoada do arquipélago. 
TODAS AS REFEIÇÕES INCLUÍDAS A BORDO. 
 
16º DIA – JAN.28 - SEG. – MOOREA/ PAPEETE 
Chegada às 20h00 em Moorea, de onde nos despediremos desse maravilhoso cruzeiro. Logo após, traslado 

ao aeroporto de Papeete, para embarque em voo com destino a Santiago. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
17º DIA – JAN.29 - TER. – PAPEETE/ SANTIAGO 
Chegada, recepção e traslado ao Hotel Crowne Plaza ou similar. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
18º DIA – JAN.30 – QUA. – SANTIAGO/ BRASIL 
Manhã livre. No começo da tarde, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino ao Brasil. 
Chegada ao aeroporto Internacional de São Paulo. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUIDO. 
 
 
 

***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 TAHITI – O PARAÍSO EM GRANDE ESTILO 

Preço parte aérea + terrestre, por pessoa, em DÓLARES 

Saída Individual Duplo Triplo 

JAN.13, 2013 
de 8925 
por 7140 

de 6765 
por 5412 

de 6435 
por 5148 

Taxa de embarque por pessoa (líquida, a ser incluída no valor da entrada) = US$ 
134 (valor aproximado) 

Taxas portuárias/ governamentais (líquidas, a serem incluídas no valor da 
entrada): dividindo cabine dupla/ tripla = U$$ 305; ocupando cabine individual = 

U$$ 455; ocupando cabine individual com varanda = US$ 555. 

 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 



 
 

 

Cidade Hotéis Categoria 

Santiago Crowne Plaza Primeira Superior 

Papeete 
Le Meridien ou 
Intercontinental 

Primeira Superior 
Luxo moderado 

Moorea Intercontinental Luxo moderado 

Cruzeiro Ocean 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: LAN e outras congêneres 
Inscreva-se no plano de milhagens. 
1. São Paulo/ Santiago 

2. Santiago/ Papeete 
3. Papeete/ Santiago 
4. Santiago/São Paulo 
 
Garanta sua reserva aérea sem desgastes 
Inscreva-se na excursão com antecedência mínima de 90 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 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. Solicite o roteiro detalhado. 
 
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: Certificado Internacional contra Febre Amarela (deve ser providenciado até 11 dias antes do 
embarque). 
 
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 
• Tahiti: o paraíso, enfim ao seu alcance, usufruindo de todas as mordomias e sofisticação de um 

cruzeiro no Ocean Princess e com a chancela dos Grupos Brasileiros no Mundo, da Queensberry 
Viagens. Um novo estilo de viajar! 

• Sendo o Tahiti um dos lugares mais caros do mundo, desde as diárias dos hotéis aos bilhetes aéreos 
para conhecer as diversas ilhas, ao escolher o nosso tour com um lindíssimo cruzeiro incluído, seus 
gastos serão muito inferiores. 



 
 

• Acompanhamento de guia brasileiro profissional durante toda a viagem. Durante o cruzeiro ele o 
estará orientando diariamente sobre todas as atividades de bordo, opções de restaurantes e passeios 
propostos. 

• Todas as refeições estão incluídas durante o cruzeiro – café da manhã, almoço, lanches e jantar (sem 
bebidas) com padrão reconhecido pela prestigiosa “Chaine de Rotisseurs”. 

• Passeios exclusivos para nossos passageiros em: Papeete, Huahine, Bora Bora, Raiatea e Moorea. 
• Hospedagem em hotéis de primeira categoria em Papeete, com café da manhã incluído. 

• 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 

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


 
 
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 
quando da efetivação de reservas, devidamente 
assinados e devolvidos. 
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