
 
 

TURISMO WEEK – PROGRAMAS INDIVIDUAIS – CRUZEIROS 

WINDSTAR: DE ATENAS A ROMA 
 

Charme e romantismo de viajar a bordo do Windstar. 
 
SAÍDA 2012:  Quinta-feira, Nov.01. 
DURAÇÃO:  13 dias/ 11 noites 
VISITANDO:  Atenas, Monemvasia, Gythion, Giardini Naxos, Lipari, Sorrento, Capri e Roma.  
ATRAÇÕES:     

 1 noite a histórica Atenas;  
 8 noites a bordo de um fantástico cruzeiro da Windstar Cruises, que o levará por 

charmosos portos da Grécia e Itália; 
 2 noites na bela Roma, a cidade eterna; 
 Roteiro especialmente elaborado para a TURISMO WEEK 2012! 

 
ROTEIRO: 

 
1º DIA – NOV.01 - QUI – SÃO PAULO OU RIO DE JANEIRO/ ROMA* 
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo para embarque em voo da Alitalia com 

destino a Roma.  
 
2º DIA – NOV.02 - SEX – ROMA*/ ATENAS 
Chegada a Roma e conexão imediata para Atenas também com a Alitalia. Chegada em Atenas, recepção e 
traslado ao hotel escolhido para hospedagem por 1 noite.  
 
3º DIA – NOV.03 - SAB – ATENAS - EMBARQUE WINDSTAR  

Dia livre para atividades independentes. A tarde, em horário a ser determinado, traslado ao porto de 

Piraeus para embarque num fascinante cruzeiro da Windstar Cruises, que pelas próximas 8 noites o levará 
por charmosos portos da Grécia e Itália. O navio está previsto para zarpar às 17h. Jantar e pernoite a 
bordo do romântico navio iate, com suas românticas velas brancas ao vento. 
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 
 

4º DIA – NOV.04 - DOM – MONEMVASIA 
Pela manhã, aproximadamente às 8h, chegada a Monemvasía, uma ilha que foi separada do continente 
em um terremoto em 375 d.C. Tempo livre para atividades independentes. As muralhas da cidade 
guardam riquezas da época bizantina como lindas igrejas de São Paulo construída em 956 e hoje 
transformada em um museu, e a igreja de Christos Elkomenos, a mais conhecida. Os amantes de praia 
poderão passar o dia em duas praias: Mandraki e Pori. O navio tem previsão para zarpar às 17h.  
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS A BORDO. 

 
5º DIA – NOV.05 - SEG – GYTHION 
Chegada à Gythion, aproximadamente às 8h. Tempo livre para atividades independentes. Um dos mais 
originais centros urbanos do mundo, a cidade portuária de Gythion fundada pelos Fenícios antes do ano 

400 a.C. Localizada na isolada parte sul de Peloponnese, a cidade guarda um rico patrimônio  político e 
cultural. Cenário de muitas guerras na antiguidade, a cidade é conhecida por sua excelente culinária. A 
previsão de partida do navio é às 16h. 

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS A BORDO. 
 
6º DIA – NOV.06 - TER – EM NAVEGAÇÃO 
Dia inteiro de navegação pelo Mediterrâneo. Aproveite para relaxar a bordo do navio e desfrutar das 
facilidades que a Windstar oferece a seus hóspedes. 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS A BORDO. 

 
7º DIA – NOV.07 - QUA – GIARDINI NAXOS, SICÍLIA (ITÁLIA) 
Chegada à ilha da Sicília, no balneário de Giardini Naxos, aproximadamente às 10h. Fundada em 734 a.C, 
a cidade foi uma tranquila vila pesqueira até o início dos anos 70. Hoje, é famosa por suas lindas praias e 
vistas panorâmicas, além de porta de entrada para Taormina. Aproveite para conhecer os sítios 



 
arqueológicos da região em alguma das excursões opcionais (não incluídas no preço). O navio segue 
viagem às 20h. 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS A BORDO. 
 
8º DIA – NOV.08 - QUI – LIPARI 
Chegada a Lipari, a maior das ilhas Eólicas, aproximadamente às 8h. Suas praias, vulcões e mar 

estonteante são os grandes destaques da ilha. A cidadela, fundada no século IV a.C, guarda importantes 
monumentos históricos e mantém suas muralhas, que abrigam a Catedral de São Bartolomeu, um museu 
arqueológico e duas igrejas barrocas. O navio zarpará às 16h. 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS A BORDO. 
 
9º DIA – NOV.09 - SEX – SORRENTO 

Chegada a linda cidade de Sorrento, na Casta Amalfitana, as 10h. Aproveite o dia para conhecer os lindos 

vilarejos que pontuam a costa recortada em uma das excursões (não incluídas no preço). O navio zarpa as 
23h. 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS A BORDO. 
 
10º DIA – NOV.10 - SAB – CAPRI 
Chegada à ilha de Capri às 8h. Localizada ao sul do golfo de Nápoles, em frente à península Sorrentina, a 

ilha é conhecida mundialmente por sua beleza e por ser um centro de férias desde a época da antiga 
Roma. Foi a ilha predileta de Otávio Augusto por quarenta anos e depois de Tibério que a escolheu como 
local de residência até sua morte. Em meados de 1800, Capri começou a ser considerada de um ponto de 
vista paisagístico, tornando-se uma dos destinos turísticos mais famosos do mundo. 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS A BORDO. 
 
11º DIA – NOV.11 – DOM - ROMA – DESEMBARQUE WINDSTAR 

Sua jornada inesquecível a bordo do navio Windstar chega ao fim, com desembarque cedo pela manhã em 
Roma, fascinante capital italiana. Recepção no porto e traslado ao hotel para acomodação por 2 noites.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO A BORDO. 
 
12º DIA – NOV.12 - SEG – ROMA 
Dia livre para atividades independentes.  
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 
13º DIA – NOV.13 – TER – ROMA/ SÃO PAULO OU RIO DE JANEIRO 
Pela manhã, em horário a ser determinado, traslado para o aeroporto para embarque com destino a São 
Paulo em voo da Alitalia. Fim dos nossos serviços. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 

 
***ESPECIAL TURISMO WEEK 2012*** 

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

(mínimo 2 pessoas viajando juntas) 

 

OPÇÃO A 
Atenas: Hotel Grand Bretagne (cat. Luxo) apto Classic 

Windstar Cruises: navio Wind Spirit (cabine A) 
Roma: Grand Hotel de la Minerve (cat. Luxo Moderado) apto Superior 

Preço parte aérea + parte terrestre + parte marítima por pessoa em Euros, A PARTIR DE: 

Saída 2012 Duplo 

Nov.01 
De 3955 
Por 2732 

Taxa de embarque por pessoa = EUR 62 (valor aproximado) 

Taxas portuárias e governamentais por pessoa = EUR 292 (valor aproximado) 

 



 
 
 

OPÇÃO B 
Atenas: Electra Palace (cat. Primeira Superior) apto Standard 

Windstar Cruises: navio Wind Spirit (cabine B) 

Roma: Rose Garden Palace (cat. Primeira Superior) apto Standard 

Preço parte aérea + parte terrestre + parte marítima por pessoa em Euros, A PARTIR DE: 

Saída 2012 Duplo 

Nov.01 
De 3718 

 Por 2425 

Taxa de embarque por pessoa = EUR 62 (valor aproximado) 

Taxas portuárias e governamentais por pessoa = EUR 292 (valor aproximado) 

 
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

 Valores referenciais, sujeitos a confirmação e poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Nada 
reservado, somente cotado.  

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

 Passagem aérea em classe econômica promocional especial Turismo Week classe O, desde São 
Paulo ou Rio de Janeiro com a ALITALIA no trecho São Paulo ou Rio de Janeiro/ Roma*/ Atenas/ 
Roma/ São Paulo ou Rio de Janeiro (com franquia de bagagem 2 peças de 32kg cada); 

 Acomodação nos hotéis escolhidos ou similares, ocupando apartamentos duplos com banheiro 
privativo; 

 8 noites a bordo do navios Wind Spirit, na rota Atenas/ Roma, com acomodação em cabine 
categoria A na opção A e em cabine categoria B na opção B; 

 Café da manhã diariamente nos hotéis e regime de pensão completa durante o cruzeiro (desde o 
jantar no 3º dia do programa ao café da manhã do 11º dia do programa); 

 Traslados de chegada e saída em Atenas e Roma, em serviço privativo; 

 Cartão de Assistência para viagem internacional Assist Card Queens (válido para passageiros até 
64 anos). 

 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 

 Taxas aeroportuárias; 
 Taxas portuárias e governamentais; 

 Despesas de documentação; 
 Refeições não mencionadas como incluídas; 
 Bebidas e outras despesas de caráter pessoal (exceto durante o cruzeiro, onde todas as bebidas 

estão inclusas); 
 Passeios opcionais em Atenas, Istambul, e em todos os portos onde o cruzeiro pára; 
 Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis; 
 Gorjtas no cruzeiro; 

 Qualquer serviço não mencionado em “Serviços incluídos”. 

 
 
CONDIÇÕES ESPCÍFICAS 
 
RESERVAS 
Mediante preenchimento de nosso “Formulário de 
Solicitação de Reserva” com nome conforme 
passaporte e assinatura das nossas condições gerais. 
Na confirmação da reserva serão informados os prazos 
para pagamento. A reserva se tornará efetiva no ato 
do recebimento do sinal (ou pagamento integral). 
Reservamo-nos o direito de cancelar a reserva 
automaticamente caso os prazos não sejam 
obedecidos. 
Segundo normas do Banco Central, fica estabelecido 
que todos os passageiros viajantes deverão informar o 

número do CPF, independentes de serem os pagantes 
ou não. 
 
PREÇOS 
Os preços de qualquer programa de turismo 
internacional variam mês a mês com 
suplementos/descontos na parte aérea e/ou terrestre, 
em épocas de alta/ baixa temporada. Há, ainda, as 
oscilações de câmbio e/ou alterações de valores pelos 
próprios fornecedores. Perante a impossibilidade de 
fixação de preços durante toda a validade deste 
folheto, procuramos manter o nosso site 
www.queensberry.com.br sempre atualizado e 
publicamos tabelas de valores avulsas.  

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


 
Todos os preços estão sujeitos à alteração sem aviso 
prévio, seja em função do aumento do custo de 
qualquer um dos itens que compõem a viagem ou da 
alteração dos câmbios. 
Os preços deste programa são somente válidos durante  
a TURISMO WEEK, para reservas confirmadas de 24 a 
30 de setembro de 2012. 
 
BILHETES AÉREOS 
O bilhete aéreo deste programa refere-se à tarifa 
acordo ALITALIA TURISMO WEEK para a classe 
econômica promocional, válida somente para reservas 
e emissões concluídas de Set.24 a Out.05, para 
período de embarque de Out.01, 2012 a Mar.31, 2013, 
com restrições de endosso, mudança de rotas, datas e 
reembolso e sujeita a disponibilidade. 
Obs.: No caso de não disponibilidade de lugares na 
classe de reserva promocional, considerada em nossos 
valores, a tarifa aérea poderá sofrer alterações, 
dependendo da classe disponível para emissão do 
bilhete. 
As frequências aéreas poderão sofrer alterações, de tal 
forma que o programa será readaptado. 
As companhias aéreas somente permitem o embarque 
caso o sobrenome/nome do bilhete aéreo corresponda 
ao nome constante no passaporte, portanto sempre 
verificar se os nomes das reservas estão em 
conformidade com o passaporte. 
Para maior segurança, pedimos que nos envie por 
email as cópias dos passaportes dos clientes. 
 
BAGAGEM 
A franquia de bagagem nos trechos aéreos operados 
pela Alitalia neste programa obedece às regras 
específicas da cia. aérea Alitalia, permitindo o 
transporte de  2 duas) malas de até 32kg cada uma 
em todos os trechos voados. Durante os percursos 

terrestres está incluído o transporte de uma mala de 
tamanho médio por pessoa. Os passageiros que 
viajarem com mais de uma mala serão responsáveis 
pelo transporte das mesmas. 
 
ACOMODAÇÃO 
O programa foi elaborado com acomodação em 
apartamentos duplos com uma cama de casal ou duas 
camas de solteiro de acordo com a classificação 
descrita acima.  
A bom rigor não existe quartos triplos, mas quartos 
com duas camas de solteiro ou com uma cama de casal 
e uma cama extra, geralmente de armar ou sofá cama, 
sendo que o espaço livre fica diminuído. A hospedagem 
nos hotéis obedece como regra geral, o critério 
internacional de horário de entrada (check in) às 
15h00 e de saída (check out) entre as 10h00 e 12h00. 
 
DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM 
Passageiros portadores de passaporte brasileiro não 
precisam de visto de entrada na Turquia ou Grécia. 
O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção 
dos documentos necessários para a viagem, devendo 
possuir passaporte com validade mínima de seis meses 
a contar da data de retorno ao Brasil, com os devidos 
vistos em dia.   

Não é necessário comprovante de vacina contra a febre 
amarela para entrada nos países deste programa. 
 
CARTÃO DE ASSISTENCIA INTERNACIONAL 
No programa acima está incluído cartão de assistência 
internacional Assist Card plano Classic, válido somente 
para pessoas até 64 anos. Solicite as condições gerais 
e as coberturas deste plano. O Assist Card plano 
Classic atende as exigências do tratado de Schengen. 
 
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. 
 
EVENTOS DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 
A operadora não responde por atrasos, antecipações 
ou mudança de horários e cancelamento decorrentes 

de condições atmosféricas ou catástrofes naturais, tais 
como, tempestades, nevascas, tormentas, terremotos, 
maremotos, erupções vulcânicas e furacões, bem como 
decisões governamentais, atos de terrorismo, 
passeatas, feriados locais, roubos, furtos, bem como 
outros motivos de força maior ou casos fortuitos, 
sendo os eventuais gastos pessoais motivados por tais 
circunstâncias de responsabilidade do passageiro. 
 
Veja este e outros roteiros no nosso site: 
www.queensberry.com.br 
 

http://www.q1.tur.br/

