
 
 

TURISMO WEEK – GBM – GRUPOS BRASILEIROS NO MUNDO 
TESOUROS DO QUÊNIA E DA TANZÂNIA 

 
Você certamente se renderá ao poder da natureza, com a vida selvagem ao seu redor! 

 
RESERVAS:  Somente entre os dias Set.24 a Set.30 
DURAÇÃO:  14 dias/ 12 noites 

SAÍDA 2013:  Jan.05  
GUIA:  Brasileiro 
VISITANDO: Nairóbi, Masai Mara, Serengeti, Ngorongoro, Amboseli e Johannesburg. 
ATRAÇÕES: 

•  Você é amante da natureza e está farto da rotina do dia a dia? Então se prepare para 
uma viagem extasiante com visita aos mais belos destinos do circuito dos safáris. Os 
parques do Quênia e da Tanzânia são os mais ricos em vida selvagem e paisagens 
únicas no mundo; 

• Transporte em veículos 4x4 tipo Land Rovers pelos cenários estonteantes das savanas 
africanas, com motoristas especializados e expert guia local de língua portuguesa para 
lhe prestar toda a assistência necessária; 

• Estadia nos renomados Safari Lodges do Grupo Serena em Masai Mara, Serengeti, 
Ngorongoro e Amboseli, com toda a sua incrível e tradicional estrutura. Você vivenciará 

dias maravilhosos! 
• 3 noites na jovem e efervescente Nairóbi, a capital mundial dos safáris; 
• Maravilhosos safáris fotográficos pelas reservas de Masai Mara e Serengeti, que nos 

levará ao encontro de leões, leopardos, rinocerontes, búfalos, girafas, elefantes, gnus, 
e zebras... contemplando o seu inesquecível pôr do sol e a força incondicional da 
natureza; 

• Perca o fôlego com a vista do inigualável ecossistema da Reserva Nacional de 
Ngorongoro, com o seu rico solo vulcânico e exuberante floresta, a Arca de Noé da 
África; 

• Conheça o oásis de vida selvagem decorrente do Monte Kilimanjaro em Amboseli, onde 
veremos as grandes manadas de elefantes e outros mamíferos que se agrupam nas 
planícies; 

• 2 noites em Johannesburg, a maior e mais cosmopolita cidade da África do Sul; 
•  Se emocione com as diversas nuances do interminável ciclo da vida num grande 

cenário que se descortina diante de seus olhos. Não é filme, mas pura realidade. 
Surpreenda-se! 

 
ROTEIRO 

 
1º DIA – JAN.05 - SÁB. – BRASIL 
Embarque no Aeroporto Internacional de São Paulo com destino a Johannesburg, com conexão imediata para 
Nairóbi. Assistência da nossa equipe nos aeroportos de São Paulo ou Rio de Janeiro. 
 
2º DIA – JAN.06 - DOM. – NAIRÓBI 
Chegada ao Quênia, com sua natureza praticamente intocada. Onde a simples palavra Swahili – que significa 
uma jornada – ficou conhecida ao redor do mundo como sinônimo de aventura. Conhecida como a capital dos 
safáris, Nairóbi é o ponto de partida para o começo das visitas aos maravilhosos parques nacionais e reservas 

do Quênia, com sua exuberante vida selvagem. Recepção e traslado ao Hotel Nairobi Serena ou similar. 
Restante do dia livre. Aproveite para relaxar e repor suas energias, pois amanhã iniciaremos nosso tour rumo 
às indescritíveis savanas africanas com suas paisagens únicas. 
  
3º DIA – JAN.07 – SEG. – NAIRÓBI/ MASAI MARA 
Pela manhã, saída em veículo 4x4 tipo Land Rover em direção ao Masai Mara. Considerado a grande joia da 
coroa da vida selvagem queniana, o Masai Mara forma a parte norte do grandioso ecossistema Serengeti-Mara 



 
– uma área de preservação da vida selvagem de 25.000 km². É muito comum, dada a magnitude do parque, 
onde a presença humana é apenas um rastro, imperando as leis e os sons da natureza, presenciar as atividades 
de caça dos felinos, uma manada de elefantes, hipopótamos tomando sol na beira do rio, agrupamentos de 
centenas de zebras, entre outros inúmeros espetáculos promovidos pela natureza. No trajeto, apreciaremos o 
Grande Vale do Rift, uma grande reentrância geológica que sai do Líbano e vai até Moçambique, com suas 
elevadas montanhas e lagos profundos. Chegada a Masai Mara ainda a tempo para o almoço e hospedagem no 
Mara Serena Lodge. Hoje, ainda à tardinha, faremos um safári nesta fantástica reserva. Sinta-se como um 
verdadeiro Indiana Jones e deixe-se levar pelo seu espírito aventureiro. 

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
4º DIA – JAN.08 – TER. – MASAI MARA 
Tenha sempre à mão sua máquina fotográfica ou filmadora, para eternizar tantos cenários e momentos 
inenarráveis. Pela manhã e à tardinha, vamos usufruir de outros maravilhosos safáris, onde, no decorrer do dia, 
será possível presenciar ainda mais nuances do imenso espetáculo do ecossistema da reserva, proporcionando 
uma experiência inesquecível. Pois nossa sensação de unidade com a natureza é única ao nos integrarmos a 
toda a sua arrebatadora plenitude, vislumbrarmos a magnífica luminosidade do crepúsculo e todo o esplendor 
da natureza com suas imensas planícies douradas que alcançam o horizonte em todas as direções. No decorrer 
de nossa estadia, poderemos nos deparar com os lendários povos Masai, os caçadores de leões, com seus 
trajes típicos e longas lanças e que tradicionalmente sempre viveram integrados a todo esse mundo animal. 
Opcionalmente, você poderá observar a imensa vastidão do Masai Mara fazendo um safári de balão. É uma 
experiência única, pois você vai flutuar bem próximo das grandes manadas que fogem assustadas com a 

sombra do balão. Depois deste dia cheio de emoções, vamos recarregar as nossas energias aproveitando toda a 
estrutura de nosso Lodge. À noite, observe o céu salpicado de estrelas que, aqui, mostra-se em toda a sua 
magnitude. 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS 
 
5º DIA – JAN.09 – QUA. – MASAI MARA/ SERENGETI  
Hoje, sairemos cedo em um traslado tipo safári, cruzando a fronteira do Quênia, para o nosso safári no 
Serengeti, já em território tanzaniano, incluindo, durante o trajeto, um almoço tipo piquenique. O Parque 
Nacional do Serengeti é o mais antigo da Tanzânia e a parte sul e mais vasta do ecossistema Serengueti-Mara. 
O parque é tão vasto que nos passa a sensação de estar vendo os confins da terra, com a savana se 
estendendo até a linha do horizonte. Contudo, após as chuvas, o cenário se transforma em imensos gramados 
verdes enfeitados por flores silvestres. O Serengeti possui diversos belíssimos cenários como colinas de pedra, 
florestas e rios cercados por elegantes figueiras, árvores de ébano e acácia. Após mais um dia riquíssimo em 
atrações chegaremos ao complexo do Parque Nacional do Serengeti. Hospedagem no Serengeti Serena Lodge 

ou similar. 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
6º DIA – JAN.10 - QUI. – SERENGETI 
O dia de hoje é inteiramente dedicado aos safáris nos grandiosos cenários do Serengeti. Estar em um dos locais 
mais utilizados pelo National Geographic e o Discovery Channel para a captura de cenas da fauna africana é 
estar na iminência de ser surpreendido a qualquer momento por shows da natureza. Fique alerta e tenha 
sempre à mão o seu binóculo e a sua máquina fotográfica! 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
7º DIA – JAN.11 - SEX. – SERENGETI/ NGORONGORO 
Pela manhã, partiremos em nossos jipes 4x4 em direção à Área de Conservação de Ngorongoro, tombada pela 
UNESCO como Patrimônio da Humanidade, um destino absolutamente inesquecível. A primeira visão é de tirar o 
fôlego. Ngorongoro é um gigantesco vulcão extinto com 250 km² de extensão e profundidade média de 600m. 

A biodiversidade contida na reserva a torna uma maravilha do mundo natural. Apenas a cratera abriga mais de 
20.000 grandes mamíferos, incluindo alguns dos últimos rinocerontes negros remanescentes na Tanzânia. 
Ngorongoro possui quatro habitats principais: os pastos, que servem de alimento para os gnus, zebras, búfalos, 
gazelas e muitos outros que, por sua vez, servem de alimento aos grandes predadores como os leões; o lago 
Mekat, suprido pelo rio Munge, que atrai flamingos e outros pássaros aquáticos; os pântanos, que garantem aos 
animais água fresca e estoques de reserva de comida e a floresta Lerai, habitat de macacos, babuínos, 



 
antílopes, elefantes e rinocerontes. Ngorongoro é simplesmente fantástico, um destino praticamente obrigatório 
para quem visita o admirável mundo africano, com suas diversas crateras, lagos e vulcões extintos que são uma 
prova do esmagador poder da natureza. Chegada e hospedagem no Ngorongoro Serena Lodge. 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
8º DIA – JAN.12 – SÁB. – NGORONGORO 
Dia inteiramente dedicado a safáris na cratera de Ngorongoro, o ponto alto de nossa viagem, incluindo um 
almoço tipo piquenique. Na área de conservação, com seu rico solo vulcânico, a natureza promoveu uma 

verdadeira Arca de Noé. Contidos dentro dos limites da gigantesca caldeira do vulcão extinto, residem milhares 
de animais compondo uma biodiversidade inacreditável. Podemos inclusive afirmar que a cratera de Ngorongoro 
é um microcosmo que contém praticamente todo o ecossistema da África Oriental. 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.. 
 
9º DIA – JAN.13 - DOM. – NGORONGORO/ AMBOSELI 
Hoje, sairemos bem cedo em direção a Arusha, uma cidade agrícola ainda na Tanzânia para almoço. Em 
seguida, prosseguiremos em direção a Namanga, para cruzarmos a fronteira de regresso ao território queniano. 
Na sequência, rumaremos para o pitoresco Parque Nacional de Amboseli, que apesar de seu tamanho reduzido 
possui uma enorme diversidade de mamíferos devido à grande quantidade de água suprida pelo Monte 
Kilimanjaro, carinhosamente conhecido como Kili, a maior montanha isolada do mundo. Certamente teremos a 
oportunidade de contemplar uma das cenas mais clássicas da África... girafas, antílopes, elefantes na savana, 
tendo como cenário de fundo os picos nevados do Kili. Vamos aproveitar o maravilhoso contato com a fauna e a 

flora espetaculares desta região, com os animais em seu habitat natural. Sem dúvida, será uma das 
experiências mais fascinantes da sua vida. Chegada e hospedagem no Amboseli Serena Lodge.  
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
10º DIA – JAN.14 - SEG. – AMBOSELI/ NAIRÓBI 
Pela manhã, vivenciaremos fantásticos safáris fotográficos em Amboseli, um dos parques mais populares do 
Quênia, onde poderemos, então, aproveitar mais deste deslumbrante mundo animal com sua rotina diária: 
caçar, lutar, descansar e sobreviver. Com destaque, também, para a grande quantidade de pássaros raros, 
como as águias pescadoras e os falcões pigmeus. Além da sua paisagem ímpar, sem sinais de qualquer 
civilização, a esta altura certamente você já desenvolveu uma relação afetiva com a África... pela exuberância, 
pela paz e harmonia que ela nos proporciona. Certamente você vivenciou dias tão maravilhosos nas 
estonteantes savanas africanas que ficarão para sempre na sua memória. Dando fim ao nosso circuito dos 
safáris, à tarde, seguiremos viagem em direção à Nairóbi. Chegada e hospedagem no Hotel Nairobi Serena. 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 

 
11º DIA – JAN.15 – TER. – NAIRÓBI 
Pela manhã, vivenciaremos fantásticos safáris fotográficos em Amboseli, um dos parques mais populares do 
Quênia, onde poderemos, então, aproveitar mais deste deslumbrante mundo animal com sua rotina diária: 
caçar, lutar, descansar e sobreviver. Com destaque, também, para a grande quantidade de pássaros raros, 
como as águias pescadoras e os falcões pigmeus. Além da sua paisagem ímpar, sem sinais de qualquer 
civilização, a esta altura certamente você já desenvolveu uma relação afetiva com a África... pela exuberância, 
pela paz e harmonia que ela nos proporciona. Certamente você vivenciou dias tão maravilhosos nas 
estonteantes savanas africanas que ficarão para sempre na sua memória. Dando fim ao nosso circuito dos 
safáris, à tarde, seguiremos viagem em direção à Nairóbi. Chegada e hospedagem no Hotel Nairobi Serena. 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 
 
12º DIA – JAN.16 – QUA – NAIRÓBI/ JOHANNESBURG 
Manhã livre para desfrutarmos um pouco mais de Nairóbi. No início da tarde, traslado ao aeroporto para 

embarque com destino a Johannesburg. A capital sul-africana é o maior e mais dinâmico centro comercial e 
financeiro de toda a África. Chegada e traslado ao Hotel Sandton Sun ou similar. O complexo oferece uma 
grande variedade de lojas, restaurantes, centro de entretenimento e um movimentado cassino. Aproveite para, 
nos ares de uma grande metrópole, se habituar novamente à vida urbana depois desta incrível viagem. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 



 
13º DIA – JAN.17 – QUI – JOHANNESBURG 
Dia livre para atividades independentes. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
14º DIA – JAN.18 - SEX. – JOHANNESBURG/ BRASIL 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto e embarque para o Brasil em voo diurno da South African Airways. 
Chegada a São Paulo na tarde do mesmo dia. Até uma próxima viagem! 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 
 

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

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

 

GBM TESOUROS DO QUÊNIA E DA TANZÂNIA 

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

Saída Individual Duplo 

JAN.05, 2013 
de 10485 
por 8388 

de 9180 
por 7344 

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

 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

 

Cidade Hotéis Categoria 

Nairóbi Nairobi Serena Primeira Superior 

Masai Mara Mara Serena Lodge Primeira Superior 

Serengeti 
Serengeti Serena Lodge ou  

Serengeti Sopa Lodge 
Primeira Superior/ 

Primeira 

Ngorongoro Ngorongoro Serena Lodge Primeira 

Amboseli Amboseli Serena Lodge Primeira 

Johannesburg Sandton Sun ou D´Oreale Grande 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: South African Airways. 
Inscreva-se no plano de milhagens. 

1. São Paulo/ Johannesburg/ Nairóbi 
2. Nairóbi/ Johannesburg/ 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 14º dia no desembarque no Brasil. 
 
Documentação 
Portadores de passaporte brasileiro (com validade mínima de 6 meses): Consulte seu despachante. 
Vistos: 

•  África do Sul: não é necessário, no entanto, o passaporte deverá ter no mínimo três páginas em 
branco para o controle de imigração poder carimbar as entradas e saídas do país. 

•  Quênia: poderá ser feito localmente na chegada com a taxa de US$ 50,00. 
•  Tanzânia: será providenciado no posto de fronteira do Quênia com a Tanzânia, mediante a taxa de 

US$ 50,00. 
Vacina: Certificado Internacional Contra a 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 

 Cartão de Seguro e Assistência Internacional – Assist-Card; 
 O traçado deste roteiro possibilita um total aproveitamento do tempo, com deslocamentos 

harmoniosos e de grande beleza paisagística; 

 Acompanhamento de guia brasileiro profissional, além de experientes motoristas e guia local de 
língua portuguesa, prestando uma assistência exclusiva ao nosso grupo de brasileiros; 

 A melhor seleção de hotéis e lodges de primeira categoria localizados em locais de paisagens 
exuberantes e praticamente intocadas; 

 Refeições conforme discriminado no roteiro; 
 Transportes em ônibus e veículos 4x4 tipo Land Rovers exclusivos para o nosso grupo de brasileiros; 
 Cartão de seguro e assistência International – 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 

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


 
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as 
seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente 
cobradas: 
1)Taxa administrativa    2% 
2)Pena compensatória 
   Cancelamento até 30 dias do embarque  3% 
   Cancelamento a menos de 30 dias do embarque 10% 
3) Qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada 
pelas Companhias Aéreas e/ ou Marítimas, ou pelos 
hotéis e outros fornecedores terrestres. Os valores 
destas multas aumentam substancialmente na medida 
que o cancelamento acontece mais perto da data de 
embarque, podendo chegar a 100% do valor total. Em 
certos casos, especialmente no caso de reservas para 
datas nobres, como Réveillon, Carnaval, férias e 
feriados, e reservas em resorts durante a alta 
temporada, estas taxas ou multas poderão ser cobradas 
no evento de qualquer cancelamento efetuado depois do 
pagamento do sinal  ou depósito. Uma previsão das 
possíveis multas será fornecida a pedido. 
No caso de cancelamento após o início da viagem, 
devolveremos somente os valores que conseguirmos 
recuperar dos fornecedores envolvidos. 
Programas que incluem cruzeiro marítimo com 
Princess Cruises: 
A parte do custo total que se refere ao cruzeiro 
marítimo sofrerá, no caso de cancelamento, as 
seguintes multas aplicadas pela própria Princess 
Cruises: ("Joias do Mar do Caribe "; "Joias da China e do 
Sudeste Asiático"; "Joias dos Mares do Sul";  
"Tahiti – O Paraiso em Grande Estilo").  
• 74 a 57 dias antes do embarque US$ 250.00 (valor do 
deposito) 
• De 56 a 29 dias antes do embarque: 50% do valor 
• De 28 a 15 dias antes do embarque: 75% do valor 
• Menos de 15 dias antes do embarque: 100% do valor 
OBS: CONSULTE-NOS SOBRE VALORES DE PROTEÇÃO 
CONTRA CANCELAMENTO DOS CRUZEIROS PRINCESS 
CRUISES, QUE PODERÃO SER ADQUIRIDOS  QUANDO 
DA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA, ATÉ 75 DIAS ANTES 
DO INÍCIO DO CRUZEIRO. 
 
OS PREÇOS 
Os preços dos programas nesta brochura estão 
publicados na “tabela de preços” ou no site 
www.queensberry.com.br  
 
OS PREÇOS INCLUEM 
• Passagem aérea em classe econômica, desde São 
Paulo. 
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares de 
categoria primeira, superior ou luxo, salvo exceções em 
categoria turística, ocupando apartamentos duplos 
standard com banheiro privativo, com taxas incluídas. 
• Cabines duplas externas, dois leitos baixos durante os 
cruzeiros marítimos e fluviais.  
• Café da manhã tipo buffet diariamente, exceto quando 
indicado o contrário nos itinerários  
• Refeições especificadas em cada programa, sendo 
normalmente do tipo “Table D‘Hote” - menu fixo. 

• Pensão completa durante os cruzeiros marítimos e 
fluviais. 
• Visitas em ônibus privativos com guias locais falando 
português ou espanhol ou eventualmente em inglês. 
• Passagem de navio conforme mencionado nos 
itinerários. 
• Traslados dos aeroportos aos hotéis (e vv.) em ônibus 
privativo, mini-ônibus ou van, com assistência de guias 
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. 

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


 
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. 

 

 
 


