LIUBLIANA
POSTOJNA

ZAGREB
PLITVICE

ZADAR

MOSTAR
MEDUGORJE
POCITELJ
DUBROVNIK

SPLIT

Cidade de início e fim do circuito.

Descubra a Croácia, a Eslovênia e a Bósnia

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Domingo) ZAGREB
Chegada ao aeroporto de Zagreb e traslado ao
hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia: (Segunda) ZAGREB - LIUBLIANA
Café da manhã. Visita panorâmica à capital da
Croácia com guia local. Zagreb possui diversas
igrejas, belos edifícios góticos e barrocos, com
destaque para a catedral de Santo Estêvão, a
Igreja de São Marcos e o convento de Santa Clara, sede do museu da Cidade. Saída para a vizinha Eslovênia e chegada a Liubliana. (Almoço
incluso na opção PC). Tarde dedicada a visitar
a cidade de Liubliana com guia local, durante a
qual veremos o centro antigo, a prefeitura, a Fonte de Robba, as Três Pontes, a universidade e o
Centro Cultural. Restante da tarde livre em Liubliana. NOVIDADE: Jantar folclórico em Liubliana.
Alojamento.
3º Dia: (Terça) LIUBLIANA - POSTOJNA - ZADAR
Café da manhã. Saída para Postojna e visita às
grutas, com suas maravilhosas formações de
estalactites e estalagmites, a bordo de um trenzinho. (Almoço incluso na opção PC). Saída para
Zadar. Chegada e visita com guia local. Esta cidade foi centro administrativo da Dalmácia Bizantina, famosa em toda a Europa no séc. XVIII por sua
produção do licor Marasquino, servido na mesa
dos czares, reis e chefes de estado da época.
Jantar e alojamento na região de Zadar.

4º Dia: (Quarta) ZADAR - SPLIT - DUBROVNIK
Café da manhã e saída para Split, a capital da
Dalmácia. Visita com guia local incluindo a entrada à parte subterrânea do Palácio de Diocleciano.
(Almoço incluso na opção PC) e tempo livre em
Split. À tarde, continuação para Dubrovnik. Jantar
e alojamento na região de Dubrovnik.
5º Dia: (Quinta) DUBROVNIK
Café da manhã. Visita com guia local à cidade de
Dubrovnik, conhecida como a “Pérola do Adriático” e declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Visitaremos a Catedral, o Palácio Knezev Dvor e a farmácia mais antiga do mosteiro
franciscano. (Almoço incluso na opção PC). Restante do dia livre para subir até as muralhas que
rodeiam a cidade (entrada não inclusa) e passear
pela cidade de Dubrovnik. Jantar e alojamento na
região de Dubrovnik.
6º Dia: (Sexta) DUBROVNIK - POCITELJ - MEDJUGORJE - MOSTAR
Após o café da manhã, saída para Bósnia-Herzegovina. Paradas no belo lugarejo turco de Pocitelj
e no conhecido local de peregrinação de Medjugorje. Continuação para a cidade de Mostar.
(Almoço incluso na opção PC). Visita com guia
nesta cidade que é um elo entre as culturas do
oriente e ocidente, com seus becos, mercados e
a ponte velha (Stari Most), que foi recentemente
reconstruída pela UNESCO. Jantar e alojamento
na região de Mostar.
7º Dia: (Sábado) MOSTAR - PLITVICE - ZAGREB
Café da manhã. Saída para Plitvice, onde chegaremos por volta de meio-dia (Almoço incluso
na opção PC). Tarde dedicada à visita ao Parque
Nacional, com seus 16 lagos que se unem por
meio de 92 cataratas e cascatas. Passeio nas trilhas rodeadas de lagos e cachoeiras e travessia
de barco no lago Kozjak. Retorno até a saída do
parque. Continuação para Zagreb. Jantar frio e
alojamento em Zagreb.
8º Dia: (Domingo): ZAGREB – SAÍDA CAFÉ DA
MANHÃ.
Traslado ao aeroporto. Retorno a Espanha. Fim
da viagem.

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
DUBROVNIK
ZAGREV AEROP
ZAGREV EST

1PAX
54
118
64

2PAX
54
59
32

3PAX
54
39
21

4PAX
54
29
16

NOITES EXTRAS EM ZAGREB________________________________
Temporada

Zagreb Abr. a Out.

Quarto
Quarto
Duplo/Triplo Individual

12 118

172

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.
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Início e Fim
Duração

ZAGREB
8 dias
Quarto Duplo/
Triplo

Abril e Outubro______________

1.181

Maio_____________________________
Junho e 17-24 de Set________
Julho, Agosto e 03-10 de Sept__
Supl. quarto individual_______
Supl. Pensão Completa________

1.217
1.290
1.362
401
142

Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser feito em sentido inverso sem variar o conteúdo das visitas.
Consulte suplementos para os traslado de chegada e/ou saída de/
para a estação.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•		Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
• Alojamento com 7 cafés da manhã-buffet, 6 almoços
(menus turísticos com 3 pratos, apenas para a opção
PC), 6 jantares (menus turísticos de 3 pratos ou buffet)
+ 1 jantar folclórico.
• Guias locais falando espanhol em Zagreb, Liubliana,
Zadar, Split, Dubrovnik e Mostar.
• Entradas: Postojna: as grutas // Split: parte
subterrânea do palácio de Diocleciano // Dubrovnik: a
catedral, o palácio Knezev Dvor, a antiga farmácia //
Mostar: casa muçulmana, mesquita // lagos de Plitvice:
Parque nacional com travessia de barco.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul

9
7
4
2

16
14
11
9

23
21
18
16

30
28
25
23 30

Ago
Set
Out

6 13 20 27
3 10 17 24
1 8 15

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Noites

Cidade

2

ZAGREB

1

LJUBLJANA

1

ZADAR

2

DUBROVNIK

1

MOSTAR

Hotel

Arcotel Allegra / International /
Panorama / Phoenix
Plaza / Four Points (Mons)
/Austria Trend Ljubljana /
Actum/Kranj
Pinija/Petrcane / Ilirija /
Biograd / Kolovare / Zadar
Maestral Hotels/Dubrovnik / Babin Kuk Hotels /
Dubrovnik / Astarea/Mlini /
Epidaurus/Cavtat
City Hotel / Mostar / Ero /
Mostar / Bristol/Mostar Ero
/ Bristol

REGIÃO DOS
FIORDES
VALE
DE VOSS
BERGEN

OSLO

Cidade de início do circuito.

ESTOCOLMO

Cidade de fim do circuito.

Estocolmo · Fiordes
1º Dia: (Sábado) ESTOCOLMO
Chegada a Estocolmo e traslado ao hotel. Restante
do dia livre. Alojamento.
2º Dia: (Domingo) ESTOCOLMO
Café da manhã. Visita panorâmica de ônibus passando pelos pontos mais importantes da cidade e
passeio a pé pela Gamla Stan, a cidade velha. Restante do dia livre. Se desejar, faça uma visita opcional ao museu Vasa e ao interior da prefeitura, onde,
todos os anos, no dia 10 de dezembro, se celebra o
banquete e o baile de gala posterior à entrega do
Prêmio Nobel. Alojamento.

4º Dia: (Terça) OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica: Parque Frogner e as esculturas de Vigeland, a animada rua
Karl-Johäns, a prefeitura, o castelo de Akershus, o
Palácio Real, o Parlamento. Subiremos a colina do
Holmekollen e também conheceremos o interior da
prefeitura, onde está o salão no qual são realizadas
as celebrações do Prêmio Nobel da Paz. Tarde livre
ou excursão opcional à península de Bygdoy, para
visitar o museu Viking de Oslo, o museu do Barco
Polar Fram, no qual fizeram suas expedições Admudsen, Nansen e Sverdrup; e o museu Nórdico de
Arte Popular ao ar livre. Alojamento.
5º Dia: (Quarta) OSLO - REGIÃO DOS FIORDES
Café da manhã. Saída para a região dos Fiordes.
Faremos uma breve parada fotográfica em Lom ou
Borgund, onde se encontram as igrejas de madeira
vikings mais características do país. Continuação

6º Dia: (Quinta) REGIÃO DOS FIORDES - VALE DE
VOSS
Café da manhã. Excursão à geleira de Nigards ou
à de Briksdal, localizadas no Parque Nacional de
Jostedalsbreen. Recomendamos calçado apropriado, já que realizaremos uma boa caminhada
durante a qual desfrutaremos da natureza, em
meio a paisagens inesquecíveis, até chegar à
geleira. Na hora indicada, saída para dar um passeio de barco pelo Sognefjord, conhecido como o
Fiorde dos Sonhos. Desembarque em Gudvangen.
Continuação para o vale de Voss, que é um belo
destino turístico desde o século XIX, graças a suas
belas paisagens. Tempo livre. Se desejar, faça uma
excursão opcional a bordo do Trem de Flam, magnífica obra da engenharia com um audaz traçado
ferroviário que passa por cenários espetaculares
entre rios, montanhas e cachoeiras, e que nos fará
sentir toda a grandeza das paisagens norueguesas. Jantar e alojamento.

Início
Fim
Duração

ESTOCOLMO
BERGEN
8 DIAS
USD

Preços por pessoa

Quarto Duplo/Triplo_________________________

1.665

Individual______________________________________

378

OPÇÃO TUDO INCLUSO_______________________________________________
• Este itinerário pode ser realizado na versão TUDO
INCLUSO.
• Além das visitas e refeições básicas do itinerário,
somam-se aquelas constantes sob a nomenclatura
(Opção TI). Nesta versão o programa oferece um total
de 9 refeições, e a seguinte visita:
* Visita panorâmica em Bergen com subida em teleférico
a Floytjellet

PAÍS POR PAÍS

3º Dia: (Segunda) ESTOCOLMO - OSLO
Café da manhã. Saída para a cidade industrial de
Karlstad, situada ao norte do maior dos lagos suecos, o Väneren, com tempo livre para conhecê-la.
Continuação para Oslo. Tempo livre para começar a
conhecer a capital da Noruega. Alojamento.

para a região dos fiordes. Dependendo das condições meteorológicas, poderemos fazer uma excursão opcional de helicóptero, sobrevoando esta zona
de fiordes e vales. Jantar e alojamento.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
• Alojamento com café da manhã buffet (na maioria dos
hotéis).
• 2 refeições.
• Guia acompanhante durante toda a viagem.
• Visita com guia local na panorâmica de Estocolmo, Oslo,
prefeitura de Oslo com entradas, passeio de barco ao
longo do Sognefjord.

7º Dia: (Sexta) VALE DE VOSS - BERGEN
Café da manhã e saída para Bergen, capital da Noruega até 1830, e hoje, segunda cidade norueguesa.
Chegada e restante do dia livre. Visita panorâmica
para conhecer, entre outros lugares, o velho Porto
de Bryggen, o antigo bairro dos comerciantes da
Liga Hanseática e suas construções de madeira.
Subiremos a colina de Floyfjellet de teleférico, para
apreciar um surpreendente panorama da cidade,
de seu fiorde, etc. Alojamento.

DATAS DE INÍCIO (2017) ____________________________________________

8º Dia: (Sábado) BERGEN
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA VIAGEM.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________

Jun
Jul

4 11 18 25
2 9 16 23 30

Noites Cidade

2

ESTOCOLMO

2

OSLO
REGIÃO DOS
FIORDES

1
1

VALE DE VOSS

1

BERGEN

Ago
Set

6 13 20 27
3 10 17 24

Hotel

Quality Globe /
Park Inn Primeira
Rica Oslo Primeira
Skjolden / Eikum /
Loenfjord Turista Superior / Primeira
Myrkdalen / Oppheim Turista
Superior / Primeira

Rica Bergen / Bergen
Holberg Primeira
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TALLINN
PÄRNU
GUTMANIS
RIGA
RUNDALE

TURAIDA
SIGULDA

ŠIAULIAI
KAUNAS

Cidade de início do circuito.

VILNIUS

Cidade de fim do circuito.

Países Bálticos

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Domingo): VILNIUS
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.
2º Dia: (Segunda): VILNIUS
Café da manhã. Visita panorâmica em Vilnius. Durante a visita, poderemos admirar os edifícios Art
Nouveau da Avenida Gediminas e a Sinagoga. Durante nosso passeio pelo magnífico centro histórico contemplaremos a catedral de Vilnius com sua
imponente imagem neoclássica, a igreja de São
Pedro e São Paulo, a igreja de Santa Ana e a de São
Nicolau, além do Portão do Amanhecer e a vizinha
catedral ortodoxa. Visita à “República de Uzupis”,
um animado distrito declarado “república independente” por seus habitantes. Saída para Trakai. Almoço (opção TUDO INCLUSO). Tarde livre. Opcional
(contido na opção TUDO INCLUSO): Visita ao castelo
de Trakai, declarado Parque Nacional, tanto pela
beleza natural de seus lagos e bosques como pela
importância histórica do lugar. Retorno a Vilnius.
Jantar (opção TUDO INCLUSO) e alojamento.
3º Dia: (Terça): VILNIUS - KAUNAS - SIAULIAI RUNDALE - RIGA
Café da manhã. Saída para Kaunas. Visita panorâmica na cidade. Saída para Siauliai. Almoço. Visita à Colina das Cruzes, em Siauliai. Saída para
Rundale. Visita ao palácio de Rundale. Continuação para Riga. Jantar (opção TUDO INCLUSO) e
alojamento.
4º Dia: (Quarta): RIGA
Café da manhã. Visita ao mercado central da
cidade. Visita panorâmica em Riga, declarada
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Realizaremos um circuito panorâmico a pé no centro
histórico, com suas ruas de pedra. Admiraremos
o castelo de Riga - atual sede da Presidência da
República, o antigo convento, o Hospital do Espírito Santo, a catedral Católica de São Tiago e alguns
dos edifícios civis mais antigos da cidade. Visita à
catedral de Riga, mais conhecida como o Domo.
Almoço (opção TUDO INCLUSO). Tarde livre. Opcional (contido na opção TUDO INCLUSO): Percorreremos o bairro Art Nouveau de Riga. Jantar (opção
TUDO INCLUSO) e alojamento.
5º Dia: (Quinta): RIGA - SIGULDA - TURAIDA GUTMANIS - PARNU - TALLINN
Café da manhã. Saída para Sigulda. Excursão ao
vale de Gauja e ao Parque de Gauja. Visita panorâmica em Sigulda. Visita ao Castelo de Turaida.
Também visitaremos a igreja de madeira de Vidzeme e o cemitério livoniano. Visita às grutas de
Gutmanis. Almoço. Saída para Pärnu. Visita panorâmica em Pärnu. Continuação para Tallinn. Jantar
(opção TUDO INCLUSO) e alojamento.
6º Dia: (Sexta): TALLINN
Café da manhã. Visita panorâmica em Tallinn,
onde admiraremos o centro antigo medieval. Vi-
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sita à magnífica catedral luterana, edifício gótico.
Almoço (opção TUDO INCLUSO). Opcional (contido
na opção TUDO INCLUSO): Visita ao museu Etnográfico ao ar livre “Rocca-al-Mare”. Jantar (opção
TUDO INCLUSO) e alojamento.
7º Dia: (Sábado): TALLINN
Café da manhã. Dia livre. Alojamento. Opção TUDO
INCLUSO: Possibilidade de contratar excursão opcional a Helsinki. Jantar.
8º Dia: (Domingo): TALLINN
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM (ou extensão a São Petersburgo).
extensión San Petesburgo
8º Dia: (Domingo): TALLINN - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Traslado a São Petersburgo. Almoço. Jantar e alojamento.
9º Dia: (Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Completa visita panorâmica em
São Petersburgo, conhecida como a Veneza do
Norte, percorrendo seu centro histórico e seus
principais monumentos. Almoço e tempo livre.
Jantar e alojamento.
10º Dia: (Terça): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Almoço. Opcional (contido na opção TUDO INCLUSO): Visita ao museu Hermitage, o maior da Rússia. Restante do dia livre.
Jantar e alojamento.
11º Dia: (Quarta): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

EXTENSÃO SÃO PETERSBURGO_____________________________
Início de extensão 07/05-14/05 e 09/07-15/10
796
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual
336
Início de extensão 21/05-02/07
978
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual
463
PREÇO FIFA CONFEDERAÇÕES (18-25/06)
1.341
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual
735

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
Vilnius
São Petersburgo
Moscou

56
82
91

NOITES EXTRAS EM VILNIUS OU TALLINN_________
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual

73
145

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.

Início
VILNIUS
Fim
TALLINN
8 dias
Duração
Preços por pessoa 		
USD

Quarto Duplo/Triplo__________________________

1.025

Supl. quarto individual________________________

417

Suplemento Opção TI_______________________

363

Os preços de noites extras publicados são válidos para um máximo de
3 noites extras consecutivas antes e/ou depois do circuito. Consultar
tarifas para mais de 3 noites extras consecutivas.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar o
conteúdo das visitas.
Você pode prolongar sua estadia incorporando-se ao circuito Rússia
Completa (itinerário São Petersburgo-Moscou).

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Alojamento com 2 almoços.
Visitas: Vilnius (visita panorâmica), colina das Três
Cruzes (Siauliai), palácio de Rundale, igreja de São
Pedro (Riga), catedral de Riga, Sigulda, Turaida,
Gutmanis, catedral luterana (Tallinn), catedral ortodoxa
(Tallinn).

Opção Tudo Incluso
•		Alojamento com Pensão Completa (exceto 1º e 8º dias).
•		Visitas adicionais: Vilnius (visita panorâmica), castelo
de Trakai, passeio bairro Art Nouveau (Riga), colina
das Três Cruzes (Siauliai), palácio de Rundale, igreja
de São Pedro (Riga), catedral de Riga, Sigulda, Turaida,
Gutmanis, catedral luterana (Tallinn), catedral ortodoxa
(Tallinn), visita ao museu Etnográfico ao ar livre “Roccaal-Mare”.

DATAS DE INÍCIO___________________________________________________________
Mai
Jun
Jul

7 21
4 11 18 25
2 9 16 23 30

Ago
Set
Out

6 13 20 27
3 17
8

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

VILNIUS

3

RIGA

2

TALLINN

3

SÃO
PETESBURGO

Hotel

Novotel / Crowne Plaza /
Best Western
Radisson Blu / Islande,
Bellevue Park
Radisson Blu / Meriton
Conference & Spa / Park Inn
Central / Euroopa
Radisson / Marriott /
Holiday Inn / Sokos, Vedensky

SÃO PETERSBURGO

MOSCOU

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Rússia completa
1º Dia: (Domingo/Quarta): MOSCOU
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

3º Dia: (Terça/ Sexta): MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Opcional (contido na
opção TUDO INCLUSO): visita ao Kremlin com
suas catedrais, construído no séc. XII e declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Visitaremos o interior do recinto para admirar o
Sino da Czarina, o maior do mundo, e o Canhão
do Czar, um dos maiores já construídos. Finalizaremos a visita na célebre praça das catedrais,
emoldurada pelas de São Miguel, Ascensão e
Anunciação. Almoço (opção TUDO INCLUSO). Opcional (contido na opção TUDO INCLUSO): visita
à Galeria Tretyakov, incomparável pinacoteca
com mais de 130.000 obras criadas por artistas
russos. Jantar (opção TUDO INCLUSO) e alojamento.
4º Dia: (Quarta/Sábado): MOSCOU - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Opcional (contido na opção TUDO
INCLUSO): Excursão a Serguiev Possad e visita ao
mosteiro. Almoço (opção TUDO INCLUSO). Opcional (contido na opção TUDO INCLUSO): saída para
Izmailovo e visita a esta cidade. Traslado à estação ferroviária para embarcar no trem-bala com
destino a São Petersburgo. Chegada e traslado ao
hotel. Jantar (opção TUDO INCLUSO). Alojamento.
(Dependendo do horário confirmado do trem, existe a possibilidade que o almoço e/ou jantar sejam
tipo “piquenique”).

Início
Fim
Duração

MOSCOU
SÃO PETERSBURGO
8 dias
USD

Preços por pessoa

Quarto Duplo/Triplo____________________________

1.206

Supl. quarto individual__________________________

617

6º Dia: (Sexta/Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Manhã livre. Almoço (opção TUDO
INCLUSO). Opcional (contido na opção TUDO INCLUSO): visita ao museu Hermitage, o maior da
Rússia e um dos principais do mundo, com mais
de três milhões de obras de arte. Jantar (opção
TUDO INCLUSO) e alojamento.

Suplemento saídas:

7º Dia: (Sábado/Terça): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Opcional (contido na
opção TUDO INCLUSO): visita ao Palácio de Catarina em Pushkin (exterior), situado 30 km ao
sul de São Petersburgo. Excursão ao Palácio
de Pavlovsk e passeio em seu grande parque,
originalmente um local de caça imperial. Retorno a São Petersburgo. Almoço (opção TUDO
INCLUSO). Jantar (opção TUDO INCLUSO) e alojamento.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________

8º Dia: (Domingo/Quarta): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

NOITES EXTRAS EM
SÃO PETERSBURGO OU MOSCOU__________________________
01/04-31/05 e 01/07-31/10
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual
01-30/06
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual
01/11-31/03/18
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual

100
200
145
290
105
210

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.
Os preços de noites extras publicados são válidos para um máximo
de 3 noites extras consecutivas, antes e/ou depois do circuito. Consulte tarifas para mais de 3 noites adicionais consecutivas.
Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.
Em caso de impossibilidade de reservar o trem-bala, o transporte
São Petersburgo-Moscou será feito de avião, linha regular.
Em função do horário definitivo do trem ou avião, o almoço ou o
jantar do 4º dia podem ser do tipo piquenique.
O horário de saída do transporte São Petersburgo-Moscou não garante que a chegada a Moscou ocorra antes do anoitecer.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado sem variar
o conteúdo das visitas.
É possível realizar o itinerário inverso São Petersburgo-Moscou.

Quarto duplo/trip. Quarto Individual

Supl. saídas 17/05-13/06

181

327

Supl. saídas 14-28/06

544

417

60
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Suplemento Opção TI_________________________

544

Supl. saídas 31/10-16/05

• Seguro de assistência em viagem.
• Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
• Trem-bala Moscou-São Petersburgo (se não houver
disponibilidade, o trajeto é feito em voo diurno).
• Alojamento com café da manhã e 2 almoços.
• Visitas: Moscou (visita panorâmica), convento de
Novodiévichi, degustação de vodca, mosteiro de
Novodiévichi, São Petersburgo (visita panorâmica),
Fortaleza de São Paulo e São Pedro (São Petersburgo).
Opção Tudo Incluso
• Alojamento com Pensão Completa (exceto 1º e 8º dias).
• Trem-bala Moscou-São Petersburgo (em caso de não
haver disponibilidade, o trajeto é feito de avião durante
o dia).
• Visitas: Moscou (visita panorâmica), convento de
Novodiévichi, degustação de vodca, mosteiro de
Novodiévichi, metrô de Moscou, Kremlin (Moscou),
galeria Tretyakov (Moscou), Serguiev Possad e
Izmailovo, São Petersburgo (visita panorâmica),
fortaleza de São Paulo e São Pedro (São Petersburgo),
Museu Hermitage (São Petersburgo), visita exterior
do palácio e parque de Catarina (Pushkin), parque de
Pavlovsk.

PAÍS POR PAÍS

2º Dia: (Segunda/Quinta): MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica na cidade,
incluindo seu centro histórico e seus principais
monumentos: a praça Vermelha, o museu de História, as muralhas do Kremlin e a catedral de São
Basílio, que abriga o mausoléu de Lênin. O teatro Bolshoi, a catedral de Cristo Salvador, a sede
da antiga KGB, o velho distrito de Kitai-gorod, as
avenidas que margeiam o rio Moskova, com vista
para o Parlamento, a Duma ou a “Casa Branca”,
o estádio olímpico e a colina dos pardais. Visita
ao célebre convento de Novodiévichi e seu lago,
que serviu como inspiração para Tchaikovsky na
composição de sua famosa obra “O Lago dos Cisnes”; pararemos no parque da Vitória, construído
após a Segunda Guerra Mundial. Pequena degustação de vodca, famosa bebida e um dos mais
famosos e enraizados elementos da cultura popular russa. Almoço. Traslado ao hotel. Opcional
(contido na opção TUDO INCLUSO): visita às mais
importantes estações de metrô de Moscou, que
possui 200 km de linhas e 145 estações. Os mais
importantes artistas da época participaram de
sua decoração utilizando componentes de luxo,
como mármores, vitrais, mosaicos e até mesmo
esculturas. Jantar (opção TUDO INCLUSO) e alojamento.

5º Dia: (Quinta/Domingo): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Completa visita panorâmica
em São Petersburgo, conhecida como a Veneza
do Norte. Visita à fortaleza de Pedro e Paulo,
com o túmulo de Pedro, o Grande, e os czares
da dinastia Romanov; o mercado Kuznechny, a
parte externa do cruzeiro “Aurora” e pequeno
passeio pelo bairro de Dostoiévski. Almoço e
tempo livre. Jantar (opção TUDO INCLUSO) e
alojamento.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Quartas (3 de Maio a 25 de Outubro)
Domingos (2 de Julho a 17 de Setembro)

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3
4

Hotel

Marriott / Radisson /
MOSCOU
Holiday Inn / Novotel
Marriott / Radisson, HoliSÃO
day Inn / Sokos / Nash /
PETERSBURGO
Vedensky /ou similar

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
SÃO PETERSBURGO
MOSCOU
VILNIUS

54
82
56

181

PORTO

LISBOA

ÉVORA

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Portugal: Lisboa e Oporto

PAÍS POR PAÍS

1º Dia: (Domingo): LISBOA
Chegada a Lisboa. Recepção e traslado privativo
ao hotel. Alojamento no hotel selecionado ou similar, de acordo com a categoria.
2º Dia: (Segunda): LISBOA (OPCIONAL A SINTRA)
Visita após o café da manhã no hotel. Permita-se
descobrir Lisboa por algumas horas. Partiremos
em direção ao bairro de Belém. Faremos uma
parada perto da Torre de Belém (declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO). Ao seu lado está o
Monumento aos Navegantes (Padrão dos Descobrimentos). Posteriormente, visitaremos a igreja
do mosteiro dos Jerônimos (classificada Patrimônio da Mundial pela UNESCO). Seguindo o rio Tejo,
visitaremos a Alfama, bairro antigo e tradicional,
onde, em uma loja de artesanato, degustaremos
uma taça de vinho do Porto. Retorno à praça
Marquês de Pombal, passando pela monumental
praça do Comércio, praça do Rossio, coração da
cidade, e pela avenida da Liberdade, boulevard de
Lisboa. Almoço e tarde livre. Alojamento no hotel
selecionado.
OPCIONAL:
Às 14h30 passaremos no hotel para levá-lo a descobrir esta encantadora região e a vila onde a família real passava o verão. Visitaremos o palácio
nacional de Sintra, com tempo livre para entrar
nas lojas de artesanato e na famosa doceria de
Sintra. Seguiremos para o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, para viajar ao longo
da costa, passando pela famosa praia do Guincho,
chegando a Cascais. Nesta cidade, destacam-se a
Boca do Inferno e o magnífico panorama da baía
de Cascais. Durante a viagem de volta a Lisboa,
passaremos por Estoril, onde se encontra o famoso Cassino e seus jardins.
3º Dia: (Terça): ÉVORA
Reservaremos o dia para descobrir a cidade de
Évora, declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Partiremos de Lisboa. Ao avistar as muralhas
e uma aldeia de casas brancas, é sinal que chegamos à cidade de Évora. A visita também nos permitirá desfrutar da grande variedade de objetos
artesanais que a região do Alentejo tem a oferecer.
Na parte da tarde, após o almoço, partiremos em
direção a Reguengos de Monsaraz, onde visitaremos uma das vinícolas mais antigas e importantes de Portugal, a Herdade do Esporão. No final
da visita, degustaremos o tradicional moscatel de
Setúbal. No final deste dia maravilhoso, voltaremos para Lisboa.
4º Dia: (Quarta): LISBOA / PORTO (trem)
Check-out após o café da manhã e traslado à estação ferroviária para viajar no trem Intercidades,
de Lisboa ao Porto. Ao chegar à estação de Campanhã no Porto, traslado privativo para o hotel. Na
parte da tarde, tour regular com a visita à “Invicta”,
partindo da avenida dos Aliados até a Ribeira, para
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terminar o passeio com uma degustação. Retorno
ao hotel e alojamento.
5º Dia: (Quinta): MINHO
Depois do café da manhã, visita a Braga, uma das
cidades mais antigas do mundo cristão. Depois de
um delicioso almoço (incluso no tour), a excursão
vai seguir em direção a Guimarães, berço de Portugal, onde você terá a oportunidade de conhecer
o magnífico castelo e o centro histórico de Guimarães! Retorno ao hotel e alojamento.
6º Dia: (Sexta): PORTO
Café da manhã no hotel. Saída do cruzeiro ao longo do Douro.
08h30 - Traslado para o cais da Estiva - Porto.
09h00 - Partida para a cidade de Peso da Régua.
Aperitivo. Almoço a bordo.
16h30 - Chegada à cidade de Peso da Régua.
Visita a pé na estação.
18h46 - 	Partida de trem ou de ônibus até a cidade do Porto.
20h35 - Chegada ao Porto.
Alojamento no hotel selecionado.
7º Dia: (Sábado): COIMBRA E FÁTIMA
Visita ao centro religioso de Portugal, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, altar da fé cristã
e lugar mundial de peregrinação. Almoço livre.
Depois de Fátima, visitaremos a cidade de Coimbra, com sua famosa universidade, a mais antiga
de Portugal e uma das mais antigas da Europa.
A visita começa precisamente na universidade,
fundada no século XIII e que faz parte da Lista do
Patrimônio Mundial da UNESCO. Também teremos
tempo para visitar a Sé Velha (antiga catedral), em
cujas escadarias ouve-se a Serenata Monumental nas vozes dos estudantes que, vestidos com
capas pretas, cantam a Canção de Coimbra com
muito sentimento.
Retorno ao Porto.
8º Dia: (Domingo): PORTO
Café da manhã no hotel. Tempo livre até a hora do
traslado ao aeroporto internacional do Porto ou à
estação ferroviária. FIM DA VIAGEM.

Início
LISBOA
Fim
OPORTO
8 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD
Quarto
Supl.
Duplo/Triplo Individual

1.344
1.457

Hotéis 3*_______________________
Hotéis 4*_______________________

434
523

EST/HTL
VISITAS OPCIONAIS
Sintra Meia Jornada

91

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•		Café da manhã (buffet).
• 3 noites em Lisboa em regime AD nos hotéis
selecionados ou similares.
• 4 noites no Porto em regime AD nos hotéis
selecionados ou similares.
• 3 Refeições.
• Traslados de chegada, saída e internos em Lisboa e no
Porto.
• Tour regular dia inteiro a Évora.
• Tour regular em Lisboa (meia jornada).
• Viagem de trem de Lisboa ao Porto (classe turística).
• Tour regular meia jornada no Porto.
• Tour regular dia inteiro ao Minho.
• Cruzeiro regular de 1 dia no Douro.
• Tour regular dia inteiro a Coimbra e Fátima.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Abr
Mai
Jun
Jul

2
7
4
2

9
14
11
9

16
21
18
16

23 30
28
25
23 30

6 13 20 27
3 10 17 24
1 8 15 22 29

Ago
Set
Out

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Noites

Cidade

4

LISBOA

3

PORTO

Hotel

Hotel Roma*** /
Hotel Açores Lisboa ****
Quality Inn Porto *** /
Hotel Da Música ****

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
AEROP/HTL
EST/HTL

1PAX

2PAX

3PAX

4PAX

73

36

24

27

NOITES EXTRAS_______________________________________________________
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual

12 178
12 160

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, se aplicará um
suplemento ao traslado de chegada/saída.

BRAGA
GUIMARÃES
PORTO
LAMEGO
AVEIRO
NAZARÉ

COIMBRA
BATALHA

LISBOA

Cidade de início e fim do circuito.

Portugal Imprescindível
1º Dia: (Sexta): LISBOA
Bem-vindo a Portugal! Depois de passar pela seção de recolhimento de bagagens, reunião com o
motorista junto balcão de informações de Turismo, para o traslado ao hotel. Tempo livre depois
do traslado. No hotel você vai receber informações
para o início do tour. Tarde livre.

3º Dia: (Domingo): LISBOA - ÓBIDOS - ALCOBAÇA
- FÁTIMA - AVEIRO
Depois do café da manhã, saída para o norte de
Portugal. Chegaremos a ÓBIDOS, uma das cidades medievais mais bem preservadas do país,
que guarda, no interior de suas muralhas, as ruínas do castelo. Visite uma loja de artesanato e deguste a “Ginjinha”. Saída para ALCOBAÇA, famosa
por seu belo mosteiro (uma das sete maravilhas
de Portugal), fundada em 1153 e classificada
como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tempo
livre para visitar a igreja do mosteiro, onde se encontram os túmulos de D. Pedro e Dona Inês de
Castro. Não deixe de provar os doces conventuais
da região. Em seguida, continuamos para ALDEIA
DE ALJUSTREL, terra dos três pastorinhos. No
pátio da Casa de Lúcia, um monumento marca a
segunda aparição do Anjo da Paz e o fim da Via
Sacra, que começou no Santuário. Depois, visita
a Fátima, um dos mais importantes santuários
marianos da Europa. Tempo livre. Saída para o
AVEIRO, conhecida como a “Veneza Portuguesa”.
Alojamento e tempo livre.

5º Dia: (Terça): LAMEGO - PINHÃO - MESÃO FRIO
- AMARANTE - GUIMARÃES
Após o café da manhã, saída para PINHÃO. Incluímos um passeio de barco Rabelo. Continuação
para AMARANTE, uma das mais belas cidades
de Portugal, com verdes paisagens. Tempo livre
para visitar a cidade. Seguiremos para a cidade de
Guimarães, considerada o “Berço da Nação Portuguesa”, sendo que sua parte antiga é Patrimônio
Cultural da Humanidade. Tempo livre. Desfrute de
um passeio pela cidade velha e tome um café em
uma das muitas esplanadas do centro. Alojamento e tempo livre.
6º Dia: (Quarta): GUIMARÃES - BRAGA - PORTO
Depois do café da manhã, saída para Braga, uma
cidade de contrastes entre o antigo e o moderno.
Visita a BRAGA e a BOM JESUS DO MONTE, com
seu elevador movido a água (entrada inclusa).
Tempo livre. Saída para o PORTO, a segunda maior
cidade de Portugal; chegada e vista panorâmica.
Daremos ainda um passeio de barco ao longo do
rio Douro, que nos brinda com uma vista indescritível da cidade antiga. Alojamento e noite livre.

Início
LISBOA
Fim
LISBOA
8 dias
Duração
Preços por pessoa Quarto Duplo
USD
Quarto
Sup.
Duplo/Triplo Individual
1/4-31/4 - 1/11-31/12

1.279
1.660

Hotéis 3*_______________________
Hotéis 4*_______________________

420
293

1/5-31/10

1.406
1.787

Hotéis 3*_______________________
Hotéis 4*_______________________

420
293

EST/HTL

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Traslados no aeroporto de chegada e saída.
• Transporte em Van, até 8 lugares, durante todo o
circuito.
• 8 noites de alojamento com café da manhã. (3 noites
LISBOA | 1 noite AVEIRO | 1 noite LAMEGO | 1 noite
GUIMARÃES | 2 noites PORTO).
• Almoço em uma Quinta do Douro.
• Visita e degustação em uma Quinta do Douro.
• Visita a uma cave de vinho do Porto.
• Passeio de barco Moliceiro nos canais de Aveiro.
• Passeio de barco Rabelo em Pinhão, rio Douro.
• Cruzeiro das 6 pontes, no Porto.
• Entrada para visita à biblioteca da Universidade de
Coimbra.
• Elevador de Nazaré.
• Elevador de Bom Jesus, em Braga.
• Transporte de bagagem.
• 1 mala média por pessoa.

PAÍS POR PAÍS

2º Dia: (Sábado): LISBOA (VISITA) – SINTRA CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL
Depois do café da manhã, por volta das 9 horas,
partiremos para fazer a visita panorâmica na cidade, passando pelas principais atrações de LISBOA: o miradouro da Senhora do Monte, com vistas sublimes da cidade; a praça do Rossio, a praça
do Comércio, Av. Liberdade e Marquês de Pombal.
Seguiremos para o mosteiro da Ordem de São Jerônimo (quinto colocado entre as Sete Maravilhas
de Portugal) do século XVI, Patrimônio Mundial da
UNESCO desde 1983, o maior exemplo da arquitetura manuelina, estilo também conhecido como
“gótico português”. Nas proximidades está a fábrica de “Pastéis de Belém”. Enquanto você admira o
interior, o motorista irá providenciar um “pastel de
Belém” para degustação. Seguiremos para a Torre
de Belém e para o monumento aos Navegadores.
Continuação para Sintra. Chegada e tempo livre
para o almoço. Neste local você poderá conhecer
o Palácio Nacional da Pena (não incluso), monumento nacional desde 1910, muito bem preservado. Continuaremos para o Cabo da Roca (ponto
mais ocidental da Europa) e logo chegaremos a
CASCAIS, com tempo livre para dar um passeio
por suas ruelas e tomar um café. Passando pelo
ESTORIL, veremos o maior cassino da Europa e
faremos um tour ao longo da costa de Lisboa, conhecida como a “Riviera Portuguesa”, até chegar
ao hotel.

4º Dia: (Segunda): AVEIRO - COSTA NOVA LAMEGO - PINHÃO - LAMEGO
Após o café da manhã, daremos um passeio de
barco Moliceiro ao longo dos canais da cidade. Seguimos para LAMEGO, passando por Costa Nova.
Chegaremos a Lamego, centro histórico e cultural
do Douro. Almoço incluso na QUINTA VISTA ALEGRE. À tarde, visita a uma quinta vinícola para degustação dos magníficos vinhos do Vale do Douro.
Alojamento e tempo livre.

DATAS DE INÍCIO (2017)_____________________________________________
Abr 2017 - Março 2018: Sextas

7º Dia: (Quinta): PORTO
Dia livre. Aproveite para conhecer um pouco mais
o Porto ou participe de nossa excursão opcional:
Barcelos, Viana do Castelo e Ponte de Lima.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Noites

3

8º Dia: (Sexta): PORTO - COIMBRA - BATALHA NAZARÉ - LISBOA
Após o café da manhã, saída para visitar a cidade
de COIMBRA, com a universidade mais antiga de
Portugal. Visitaremos a Biblioteca Joanina, uma
das mais belas do mundo. Tempo livre. Depois,
saída para a cidade de BATALHA, com tempo livre.
Seguimos para NAZARÉ, cidade das ondas gigantes. Visita a “Nossa Senhora de Nazaré”, o ponto
mais alto de onde se descortina uma vista espetacular de toda a cidade. Para conhecer o centro,
incluímos a descida no elevador, um dos mais antigos do país. Tempo livre. Depois do almoço, saída
para Lisboa. Alojamento e tempo livre.
9º Dia: (Sábado): LISBOA
Depois do café da manhã, traslado ao aeroporto e
fim de nossos serviços.
FIM DA VIAGEM.

1
1
1

2

Cidade

Hotel

Hotel Lutécia Smart Design 4*
/ Hotel Mundial 4*/
LISBOA
Hotel Zenit 4*/ VIP Executive
Zurique 3* / Hotel Olissippo
Marques de Sá 3* (sup)
Melia Ria Hotel & Spa 4* /
AVEIRO
Hotel As Américas 4* /
Hotel Suite cale do Oiro 3*
LAMEGO
Hotel de Lamego
Hotel de Guimarães /
GUIMARÃES
Hotel Fundador 3*
HF Fenix Porto 4*/
AC Hotel Porto by Marriott 4*/
PORTO
Hotel da Musica 4*/
Vila Gale Porto 4* / Tryp Porto Centro 4* / Hotel Quality Inn Porto 3*

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
AEROP/HTL
EST/HTL

1PAX

2PAX

3PAX

4PAX

69

34

27

20

NOITES EXTRAS____________________________________________________________
Quarto Duplo/Triplo
Quarto Individual

218
254

109
127
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CAIRO

LUXOR
EDFU
KOM OMBO
ASSUÃ

Cidade de início do circuito.

Cidade de fim do circuito.

Egito clássico
DATAS DE SAÍDA _______________________________________________________
SEGUNDAS, QUINTAS, SEXTAS, SÁBADOS E DOMINGOS
(Abril 2017-Março 2018)

1º Dia: CAIRO
Chegada ao aeroporto. Assistência e traslado
ao hotel. Alojamento.

PAÍS POR PAÍS

2º Dia: CAIRO
Café da manhã. Saída para visitar as famosas
pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos
(entrada opcional a uma delas). Continuação
até a enigmática Esfinge de Gizé. Visita ao Templo do Vale e a um Centro de Papiros. Visitaremos também o museu Egípcio de Antiguidades
e suas obras de arte faraônica, principalmente
o tesouro de Tutancâmon. Alojamento.
3º Dia: CAIRO - LUXOR
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Saída
para Luxor (voo não incluso). Traslado e acomodação em barco fluvial. Almoço. Na parte da
tarde, visita aos majestosos templos de Luxor
e Karnak, onde dezenas de faraós construíram,
ao longo de 2000 anos, o mais importante complexo monumental do Egito. Noite a bordo.
4º Dia: LUXOR - EDFU
Pensão completa a bordo. Visita ao vale dos
Reis e Rainhas, às tumbas dos faraós, ao templo da Rainha Hatshepsut e aos Colossos de
Memnon. Continuação para Edfu. Noite a bordo.
5º Dia: EDFU - KOM OMBO
Pensão completa a bordo. Visita ao templo de
Edfu e continuação para Kom Ombo para visitar os templos dedicados a Sobek e Haroeri.
Noite a bordo.
6º Dia: KOM OMBO - ASSUÃ
Pensão completa a bordo. Passeio de faluca
(pequena embarcação típica) no rio Nilo. Visita
ao mausoléu de Agha-Khan, ao Obelisco Inacabado e ao Templo de Ísis, situado na ilha de
Philae. Na parte da tarde, visita à grande represa de Assuã. Noite a bordo.
7º Dia: ASSUÃ - CAIRO

Café da manhã. Desembarque e traslado ao aeroporto para embarcar no voo com destino ao
Cairo (voo não incluso). Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento.
EGITO CLÁSSICO

extensão santa catarina

Saídas 01-08/04 - 27/4 - 15/10/17

Preços por pessoa

CAIRO
8 dias
USD

«T» «C» «S»
Quarto Duplo/Triplo___________

968 1.011 1.082

8º Dia: CAIRO - SANTA CATARINA
Café da manhã. Saída atravessando o Canal
de Suez. Seguiremos viagem passando pela
península do Sinai, contemplando autênticos
oásis. Chegada a Santa Catarina. Jantar e alojamento.

Saídas 16/10-19/12 e 06/01-15/04/18

Quarto Duplo/Triplo___________

296

313

339

9º Dia: SANTA CATARINA - CAIRO
Café da manhã. De madrugada, subida ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da
lei. Visitaremos o mosteiro de Santa Catarina,
onde poderemos contemplar a sarça ardente,
o poço de Moisés e os ícones. Continuação da
viagem para voltar ao Cairo. Alojamento.

Supl. quarto individual_________

520

557

650

10º Dia: CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

EXTENSÃO
SANTA CATARINA
Preços por pessoa

Quarto Duplo/Triplo___________
Supl. quarto individual_________

996 1.053 1.139
400

429

500

Suplemento Saídas 09-26/04 e 20/12-05/01/18

Excursão opcional Abu Simbel
(inclui voos)_______________________

429

Início e Fim
Duração

CAIRO
10 dias
USD

«T» «C» «S»
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

3

CAIRO

Tipo

Hotel

«T» Oasis
«C» Movenpick Pyramids Semiluxo
«S» Conrad/Fairmont Luxo
Primeira

4

CRUZEIRO
«T» Sherry Primeira
LUXOR/
EDFU/
«C» Tiyi/Tuya Semiluxo
KOM-OMBO/
Movenpick Royal/Sonesta Nile/
«S»
ASSUÃ
Sonesta Moon Luxo
Extensão Santa Catarina:
1 SANTA
«T» Morgan Land Luxo
CATARINA
«C»
«S»
1 CAIRO
«T» Oasis Primeira
«C» Movenpick Pyramids Semiluxo
«S» Conrad Luxo

NOITES EXTRAS NO CAIRO

«T» «C» «S»
01/04/17-15/04/18
Quarto Duplo/Triplo
93
111
Quarto Individual
93
111
09-26/04 e 20/12-05/01/18
Quarto Duplo/Triplo
71
86
Quarto Individual
71
86

223
186
171
143

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado
um suplemento ao traslado de chegada/saída.
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Início e Fim
Duração

8º Dia: CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

Saídas 01/04/17-15/04/18

Quarto Duplo/Triplo___________
Supl. quarto individual_________

514 571 629
157

214

286

Saídas 09-26/04 e 20/12-05/01/18

Quarto Duplo/Triplo___________
Supl. quarto individual_________

154 171 189
204

279

371

O preço não inclui nenhum tipo de tarifa aérea.
Em função do dia de início, o itinerário pode ser modificado. Consultar.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
• Seguro de assistência em viagem.
• Assistência no aeroporto e traslados.
• Alojamento com café da manhã no Cairo e pensão
completa durante o cruzeiro.
• Visitas: Cairo: Pirâmides de Quéops, Quéfren e
Miquerinos, Esfinge de Gizé, Templo do Vale, Centro
de Papiros e Museu Egípcio de Antiguidades; Cruzeiro:
Templos de Luxor e Karnak, vale dos Reis e Rainhas,
tumbas dos faraós, Templo da rainha Hatshepsut,
Colossos de Memnon, Templo de Edfu, Templos de
Sobek e Haroeri, passeio de faluca, mausoléu de AghaKhan, Obelisco Inacabado, Templo de Ísis e Grande
Represa de Assuã.

CAIRO

LUXOR

ASSUÃ

Cidade de início e fim do circuito.

Cairo · Luxor · Assuã
DATAS DE SAÍDA _______________________________________________________
DIÁRIAS (Abril 2017 - Março 2018)

1º Dia: CAIRO
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.
2º Dia: CAIRO - LUXOR
Café da manhã. Saída para visitar as famosas pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos (entrada opcional a uma delas), continuando até a enigmática Esfinge de Gizé. Visita ao Templo do Vale
e a um Centro de Papiros. Visitaremos o museu
Egípcio de Antiguidades com diferentes obras de
arte faraônica, com destaque para o tesouro de
Tutancâmon. À noite viajaremos de trem, em vagão-leito, para Luxor. Noite a bordo.

4º Dia: LUXOR - ASSUÃ
Café da manhã. Traslado à estação para embarcar no trem para Assuã. Chegada e visita à grande represa de Assuã, ao Obelisco Inacabado e ao
templo de Ísis na ilha de Philae. Traslado ao hotel
e alojamento.
5º Dia: ASSUÃ - CAIRO
Café da manhã. Possibilidade de realizar uma excursão opcional a Abu Simbel. Na parte da tarde,
viagem de trem, em vagão-leito, com destino ao
Cairo. Noite a bordo.
6º Dia: CAIRO
Café da manhã a bordo do trem. Chegada ao Cairo e
traslado ao hotel. Restante do dia livre. Alojamento.
7º Dia: CAIRO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. FIM DA
VIAGEM.

Início e Fim
Duração

EGITO ARQUEOLÓGICO
Preços por pessoa

CAIRO
7 dias
USD

«T» «C» «S»
Saídas 01-08/04 - 27/4 - 15/10/18
Quarto Duplo/Triplo___________

639 711 782

Salidas 16/10-19/12 e 06/01-16/04/18
Quarto Duplo/Triplo___________ 653 725
Supl. quarto individual_________
329
357

796
429

Supl. Saídas 09-26/04 e 20/12-05/01/18

Quarto Duplo/Triplo___________

189

210

231

Supl. quarto individual_________

427

464

557

Excursão opcional Abu Simbel
(inclui voos)_______________________

429

O preço não inclui vistos, gorjetas e impostos.
Por razões operacionais, o itinerário pode ser alterado, sem variar
o conteúdo das visitas.
Durante a viagem é permitida uma mala por passageiro.

PAÍS POR PAÍS

3º Dia: LUXOR
Café da manhã a bordo do trem. Visita ao vale dos
Reis e Rainhas para visitar os túmulos dos faraós,
o templo da Rainha Hatshepsut e os famosos Colossos de Memnon. Visita aos templos de Luxor e

Karnak, onde dezenas de faraós construíram, ao
longo de 2000 anos, o mais importante complexo
monumental do Egito. Alojamento.

O PREÇO INCLUI____________________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de assistência em viagem.
Recepção no aeroporto e traslados.
Alojamento com café da manhã.
Visitas: Pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos,
Esfinge de Gizé, Templo do Vale, Centro de Papiros
e Museu Egípcio de Antiguidades, vale dos Reis
e Rainhas, tumbas dos faraós, Templo da rainha
Hatshepsut, Colossos de Memnon, Templos de Luxor e
Karnak, Grande Represa de Assuã, Obelisco Inacabado
e Templo de Ísis.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES______________________
Noites Cidade

2

CAIRO

2
1

TREM
LUXOR

1

ASSUÃ

Tipo

Hotel

«T» Oasis Primeira
«C» Movenpick Pyramids Semiluxo
«S» Conrad/Fairmont Luxo
«T»
«C»
«S»
«T»
«C»
«S»

Pyramisa Isis Primeira
New Winter Semiluxo
Jolie Ville Luxo
Basma Primeira
Iberotel Semiluxo
Movenpick Aswan Luxo

NOITES EXTRAS NO CAIRO

«T» «C» «S»
01/04/17-16/04/18
Quarto Duplo/Triplo
93
111
Quarto Individual
93
111
09-26/04 e 20/12-05/01/18
Quarto Duplo/Triplo
71
86
Quarto Individual
71
86

223
186
171
143

Ao reservar noite/s extra/s no início/fim do circuito, será aplicado
um suplemento ao traslado de chegada/saída.

185

CONDIÇÕES GERAIS

do contrato de viagens combinadas
Os serviços denominados “Circuitos” e/ou “City Tours”, neste programa/folheto são prestados pela sociedade TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. (que opera comercialmente sob a marca WAMOS CIRCUITOS).
Para efeitos das presentes condições gerais, o programa/oferta é a descrição da viagem combinada
contida no programa/folheto que constitui o objeto do contrato de viagem combinada. As informações
sobre o programa/oferta contidas no programa/folheto são vinculativas para a organizadora ou a
agência vendedora, a menos que ser verifique qualquer das seguintes circunstâncias:
a) Que as alterações destas informações tenham sido claramente informadas por escrito ao consumidor antes da celebração do contrato e tal possibilidade tenha sido expressamente mencionada
no programa oferta.
b) Que ocorram alterações posteriormente a um acordo por escrito entre as partes contratantes.
1. REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA APLICÁVEL AO CONTRATO DE VIAGEM COMBINADA E ACEITAÇÃO
DAS CONDIÇÕES GERAIS.
As presentes condições gerais estão sujeitas às disposições do Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei de Defesa dos Consumidores e Usuários e outras
leis complementares (BOE 30-11-2007), a Lei 7/1998, de 13 de abril, sobre as Condições Gerais de
Contratação (14-4-98) e demais disposições em vigor. As presentes Condições Gerais serão incorporadas, assinadas pelas partes contratantes, a todos os contratos de viagens combinadas referentes
aos programas/ofertas que fazem parte do programa/folheto e obriga as partes a respeitarem as
condições particulares acordadas no contrato ou contidas na documentação da viagem fornecida no
momento da subscrição.
2. ORGANIZAÇÃO.
A organização dos circuitos e/ou city tours foi realizada pela TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L.
(que opera comercialmente sob a marca WAMOS) operadora organizadora de viagens, com C.I.F.
B-86871183, sede em Madri (28043), C/ Mahonia 2 – 3º andar e Licença Título CICMA 3022.
3. PREÇO.
3.1. O preço da Viagem Combinada inclui.
1. Transporte de ida e volta, quando este serviço estiver incluso no programa/oferta contratado, com o
tipo de transporte, características e categoria que constem no contrato ou na documentação que se
entrega ao consumidor no momento da subscrição.
2. Alojamento, quando este serviço estiver incluso no programa/oferta contratado, no estabelecimento
e com o regime alimentício que figurem no contrato ou na documentação que se entrega ao consumidor no momento da subscrição.
3. Taxas ou impostos dos estabelecimentos hoteleiros e impostos indiretos - Imposto sobre o Valor
Agregado (I. V. A.), Imposto Geral Indireto das Canárias (I. G. I. C.), etc. - quando forem aplicáveis.
4. Assistência técnica durante a viagem, quando este serviço estiver especificamente incluso no programa/oferta contratado.
5. Todos os demais serviços e complementos concretamente especificados no programa oferta contratado ou que figurem expressamente no contrato da viagem combinada.
3.2. Revisão de preços.
O preço da viagem combinada foi calculado tendo como base os tipos de câmbio, as tarifas de transporte, os custos de combustível, taxas e impostos aplicáveis na data indicada no item 15 das condições
gerais publicadas no programa/folheto referido nas condições particulares deste contrato de viagem
combinada. No caso de variações inferiores ou superiores aos valores dos elementos citados, o preço
final da viagem poderá ser modificado, nos montantes estritos das variações de preço mencionadas.
Estas alterações devem ser comunicadas ao consumidor, por escrito ou qualquer outro meio que lhe
permita tomar conhecimento da notificação efetuada, podendo desistir da viagem, sem qualquer penalidade, se a alteração realizada for significativa, ou aceitar a modificação do contrato. Com respeito
às solicitações já realizadas, em nenhum caso haverá aumento de preços dentro dos vinte dias que
antecedem a data de partida da viagem.
3.3. Ofertas especiais.
Quando a contratação de uma viagem combinada for decorrente de ofertas especiais, de último minuto
ou equivalentes, a preços diferentes dos indicados no programa/folheto, os serviços compreendidos
no preço são unicamente aqueles especificados detalhadamente na oferta, mesmo quando esta oferta
fizer referência a qualquer um dos programas deste folheto, sempre que dita alusão se preste exclusivamente a efeitos de informação geral sobre o destino.
3.4. Exclusões.
3.4.1. O preço da Viagem Combinada não inclui.
Vistos, taxas de aeroporto e/ou taxas de entrada e saída, atestados de vacinação, “extras” como
café, vinho, bebidas alcoólicas, água mineral, regimes alimentícios especiais - mesmo em casos de
pensão completa ou meia pensão, salvo acordo expresso contrário - lavagem e passagem de roupas, serviços opcionais de hotel, e, em geral, qualquer outro serviço que não esteja expressamente
indicado na seção “o preço da viagem combinada inclui” ou não esteja especificamente detalhado no
programa/oferta, ou no contrato, ou na documentação que se entrega ao consumidor no momento
da subscrição.
3.4.2. Excursões ou visitas opcionais.
No caso de excursões ou visitas facultativas não contratadas na origem, deve-se ter em conta que
as mesmas não fazem parte do contrato de viagem organizada. Sua publicação no folheto tem
caráter meramente informativo e o preço está sinalizado como “estimado”. Por isso, ao contratar
o serviço no local de destino, podem ocorrer variações de custos que alterem o valor do preço
estimado. Por outro lado, estas excursões serão oferecidas ao consumidor de forma independente,
com condições e preço final específicos, sendo impossível garantir sua realização até o momento
de sua contratação.
3.4.3. Gorjetas.
O preço da viagem combinada não inclui gratificações.
4. FORMA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÕES E REEMBOLSOS.
As inscrições só serão válidas quando confirmadas pelas Agências de Viagens. No caso em que, antes
da celebração do contrato, a Organizadora se veja impossibilitada de prestar qualquer um dos serviços solicitados pelo consumidor, este último deverá ser devidamente notificado, podendo renunciar a
seu pedido e receber de volta unicamente o valor adiantado, se houver, que deverá ser devolvido pela
agência que recebeu o pagamento, dentro de um prazo máximo de 30 dias.
4.2 Forma de Pagamento.
Para formalizar a inscrição, a Agência poderá solicitar um adiantamento que não pode, em caso algum, exceder a 40% do montante total da viagem, emitindo o correspondente recibo no qual se especifique, além do montante antecipado pelo consumidor, a viagem combinada solicitada. O saldo
restante deverá ser quitado no momento da entrega dos vouchers ou da documentação de viagem, ao
menos 35 dias antes da data de saída. No caso de ofertas especiais, o pagamento deve ser feito em
conformidade com as disposições de tal oferta. A aceitação das reservas por parte da Organizadora
estará sujeita à disponibilidade nas datas solicitadas e serão validadas, com a consequente conclusão
do contrato, no momento da confirmação por parte da Organizadora. A agência de viagens intermediária poderá emitir uma cópia do contrato para o passageiro, única e exclusivamente quando em
posse da confirmação da reserva por parte da Organizadora e depois que o consumidor tiver efetuado
o pagamento integral dos montantes correspondentes à viagem contratada. O contratante principal
que realize uma única reserva para vários passageiros beneficiários, enumerados na própria reserva,
assume em seu próprio nome e direito as obrigações de pagamento decorrentes do contrato, e, além
disso, atua em nome dos beneficiários e assume em nome deles o cumprimento de todas as obrigações contratuais. Reservas feitas por menores de idade não são aceitas. As reservas para passageiros
menores de idade devem ser realizadas por pessoas que exerçam o poder paternal ou por adultos com
a devida competência legal. Além disso, as reservas só serão aceitas se a criança viajar acompanhada
de seus pais ou tutores legais ou mediante a apresentação de um documento assinado pelos pais ou
tutores autorizando o menor a viajar em companhia de um adulto que assuma por escrito todas as
responsabilidades em relação ao menor. Os preços publicados devem ser considerados por pessoa,
com base na forma de ocupação. Nos casos que, após a desistência ou cancelamento de qualquer
passageiro, a modalidade de ocupação de um quarto se veja reduzida, os demais passageiros que
dividam o mesmo quarto deverão arcar com a consequente diferença repercutida no preço, ou seja, de
duplo a individual, de triplo a duplo, etc. Os prêmios de seguro e as taxas de administração, em virtude
de modificações ou transferência de reservas, não são reembolsáveis. No caso de proceder a qualquer
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tipo de reembolso, o mesmo sempre deverá ser tramitado por meio da Agência de Viagens onde foi
feita a inscrição, sendo que não haverá reembolsos por serviços não utilizados voluntariamente pelo
consumidor.
5. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR, CESSÕES E CANCELAMENTOS DA VIAGEM POR NÃO ATINGIR O
NÚMERO MÍNIMO PREVISTO DE PESSOAS INSCRITAS.
Em qualquer momento, o usuário ou consumidor pode desistir dos serviços solicitados ou contratados,
tendo direito à devolução dos pagamentos efetuados, mas deverá indenizar a Organizadora ou a Agência Vendedora mediante o pagamento das quantias indicadas a seguir: Para este efeito, uma vez que
as viagens que fazem parte do presente catálogo estão sujeitas a condições especiais de contratação,
as taxas administrativas e de cancelamento serão as seguintes.
5.1 Circuitos pela Europa, Espanha, Portugal & Marrocos e Combinados Circuitos.
A) Cancelamentos efetuados entre 12 a 10 dias antes da data de início da viagem: taxa de cancelamento correspondente a 10% do valor total do circuito.
B) Cancelamentos efetuados entre 9 a 5 dias antes da data de início da viagem: taxa de cancelamento
correspondente a 25% do valor total do circuito.
C) Cancelamentos efetuados entre 4 a 3 dias antes da data de início da viagem: taxa de cancelamento
correspondente a 40% do valor total do circuito.
D) Cancelamentos efetuados entre 2 dias a 1 dia antes da data de início da viagem: taxa de cancelamento correspondente a 50% do valor total do circuito.
E) O não comparecimento implica na cobrança de uma taxa de cancelamento correspondente a 100%
do valor total do circuito.
5.2 Circuitos País por País e Oriente Médio.
A) Cancelamentos efetuados entre 21 a 15 dias antes da data de início dos serviços: taxa de cancelamento correspondente a 25% do valor total do circuito.
B) Cancelamentos efetuados entre 14 a 10 dias antes da data de início dos serviços: taxa de cancelamento correspondente a 50% do valor total do circuito.
C) Cancelamentos efetuados com menos de 10 dias antes da data de início dos serviços: taxa de cancelamento correspondente a 100% do valor total do circuito.
D) O não comparecimento implica na cobrança de uma taxa de cancelamento correspondente a 100%
do valor total do circuito.
5.3 Tarifas aéreas, passagens de trem e seguros adicionais.
Uma vez confirmados, não são reembolsáveis.
5.4 Reservas Hoteleiras.
A) Cancelamentos efetuados até 7 dias antes do início dos serviços: taxa de cancelamento correspondente a 25% do valor total da reserva.
B) O não comparecimento implica na cobrança de uma taxa de cancelamento correspondente a 100%
do valor total da reserva. Em todas as viagens combinadas, o usuário do pacote pode ceder a
sua reserva a uma terceira pessoa, mediante solicitação por escrito, quinze dias antes da data de
início da viagem, a menos que as partes acordem um prazo menor. O cessionário deverá reunir os
mesmos requisitos que possuía o cedente, exigidos em caráter geral para a viagem combinada, e
ambos responderão solidariamente, perante a organizadora, pelo pagamento do preço da viagem
e pelas despesas adicionais justificadas da cessão. As cessões solicitadas com menos de 15 dias
antes da data de saída, desde que aceitas, deverão pagar uma taxa administrativa mínima no valor
de USD 50 por pessoa.
5.5. Cruzeiros Fluviais.
Estes cruzeiros e seus programas estão sujeitos a Condições Especiais de Contratação muito estritas
no que diz respeito às consequencias pela desistência unilateral dos passageiros. Na ausência de
tabela específica, aplicam-se as seguintes sanções: Cancelamentos efetuados até 45 dias antes da
saída: 15% do valor; cancelamentos de 45 a 31 dias antes da saída: 25% do valor; cancelamentos
de 30 a 21 dias antes da saída: 40% do valor; cancelamentos de 20 a 10 dias antes da saída: 60% do
valor; cancelamentos de 9 dias até o momento embarque (no show): 100% do valor. Esta regra é geral.
6. ALTERAÇÕES.
No caso em que a organizadora condicione, e assim especifique expressamente, a viabilidade da oferta
da viagem organizada a contar com um número mínimo de participantes e, por não atingir esse número, ocorra o cancelamento da viagem, o usuário terá direito somente ao reembolso do valor total ou
dos montantes adiantados, sem que possa reclamar qualquer quantia a título de compensação, sempre e quando tenha sido notificado por escrito pelo menos 10 dias antes da data prevista de início da
viagem. A Agência de Viagens se compromete a prestar a seus clientes todos os serviços contratados
contidos no programa/oferta que deu origem ao contrato de viagem combinada, com as condições e
características estipuladas, sempre em conformidade com os seguintes casos:
A) No caso em que, antes da saída da viagem, a Organizadora se veja obrigada a modificar de maneira
significativa um elemento essencial do contrato, incluindo o preço, deverá informar imediatamente
ao consumidor, quer diretamente, se desempenhar também o papel de agência vendedora, quer por
meio da própria agência, nos demais casos.
B) Nessa hipótese, a menos que as partes acordem de outra forma, o consumidor pode optar por
rescindir o contrato sem qualquer penalização ou aceitar uma modificação do mesmo, na qual se
especifiquem as variações introduzidas e o seu impacto no preço. O consumidor deverá comunicar
sua decisão à Agência ou, se for o caso, à Organizadora num prazo de três dias após ter tomado
conhecimento da modificação referida no item a). Caso o consumidor não comunique a sua decisão
nos termos indicados, ficará subentendido que o mesmo optou pela resolução do contrato, sem
qualquer penalidade.
C) Se o consumidor optar por resolver o contrato nos termos das disposições do item b), ou se a Organizadora cancelar a viagem combinada antes da data de saída prevista, por qualquer razão não
imputável ao consumidor, este terá direito, a partir do momento em que se produza a resolução do
contrato, ao reembolso de todos os montantes pagos a esse título, ou à realização de outra viagem
combinada de qualidade equivalente ou superior, sempre que a Organizadora ou a Agência possam
oferecê-la. Se a viagem oferecida for de qualidade inferior, a Organizadora ou a Agência deve devolver ao consumidor, conforme o caso, a diferença de preço em função montantes já pagos, nos termos do contrato. Este mesmo direito será concedido ao consumidor que não obtiver a confirmação
da reserva nos termos previstos no contrato.
D) Nos casos anteriores, a Organizadora e a Agência serão responsáveis pelo pagamento da indenização por quebra de contrato ao consumidor, correspondente a 5 por cento do valor total da viagem,
se o citado descumprimento ocorrer entre os dois meses e quinze dias imediatamente anteriores à
data prevista para a realização da viagem; 10 por cento, se ocorrer entre quinze e três dias antes,
e 25 por cento nos casos em que a citada violação se produza nas quarenta e oito horas anteriores.
E) Não haverá qualquer obrigação de indenizar, nas seguintes hipóteses:
1. Quando o cancelamento é devido ao fato que o número de pessoas inscritas para a viagem combinada é inferior ao exigido, e assim se comunique por escrito ao consumidor antes da data limite
fixada no contrato para tal fim.
2. Quando o cancelamento da viagem, salvo nos casos de excesso de reservas (overbooking), se
der por motivos de força maior, ou seja, circunstâncias alheias a quem as alega, anormais e
imprevisíveis, cujas consequências não poderiam ter sido evitadas, apesar de se ter agido com
a devida diligência.
F) No caso em que, depois do início da viagem, a Organizadora não forneça ou comprove que não pode
fornecer uma parte importante dos serviços previstos no contrato, a mesma deverá adotar as medidas adequadas para o prosseguimento da viagem organizada, sem nenhum custo adicional para
o consumidor, e, se for o caso, pagar a este último o valor da diferença entre os serviços previstos
e os serviços prestados. Se o consumidor der continuidade à viagem com as soluções dadas pela
Organizadora, considera-se que aceitou tacitamente tais propostas.
G) Se as soluções adotadas pela Organizadora forem inviáveis ou recusadas pelo consumidor, por motivos razoáveis, a Organizadora deverá fornecer ao Consumidor, sem qualquer custo adicional, um
meio de transporte equivalente ao utilizado na viagem para voltar ao lugar de partida, ou a qualquer
outro lugar que ambos tenham acordado, sem prejuízo da indenização aplicável, se houver.
H) Em caso de reclamação, a agência ou, se for o caso, a organizadora deve agir com diligência para
encontrar as soluções adequadas.
I) A Organizadora se exime de qualquer responsabilidade referente a tudo o que não fizer parte do contrato de viagem combinada (por exemplo: passagens de transporte do local de origem do passageiro
até o local de partida da viagem ou vice-versa, reservas de hotel nos dias anteriores ou posteriores
à viagem, etc.), não existindo qualquer obrigação de indenizar essas possíveis despesas de serviços
independentes caso a viagem seja cancelada pelos motivos previstos no item E).

J) A Organizadora declina qualquer responsabilidade pelos atrasos, adiantamentos ou cancelamentos
ocasionados pelas companhias aéreas ou pelas empresas de transporte, e se exime da obrigação
de prestar serviços complementares, sendo que as despesas que se originem serão por conta dos
usuários.
K) Os usuários que desistam de utilizar qualquer serviço incluso no programa não terão direito ao
reembolso dos serviços que deixaram de utilizar voluntariamente.
7. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE COMUNICAR QUALQUER FALHA NO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.
O consumidor é obrigado a comunicar qualquer violação do contrato à organizadora, à agência de
viagens ou, se for o caso, ao prestador de serviços - de preferência “in situ” ou, se não for possível, o
quanto antes - por escrito ou de qualquer outra forma que o problema em questão fique registrado. No
caso em que as soluções oferecidas pela Agência - Organizadora ou Varejista - não forem satisfatórias
para o consumidor, o mesmo terá o prazo de um mês para fazer sua reclamação à Agência vendedora
ou à Organizadora, sempre com o intermédio dessa primeira. A agência ou a organizadora terá um
prazo de quarenta e cinco dias de calendário para dar uma resposta à reclamação feita pelo consumidor, a contar do dia seguinte ao da apresentação da reclamação à Agência Varejista.
8. PRESCRIÇÃO DAS AÇÕES.
Sem prejuízo do disposto na seção anterior, o prazo de prescrição das ações derivadas dos direitos
reconhecidos no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da
Lei de defesa dos consumidores e usuários, e demais leis complementares (BOE 30-11-2007), será de
dois anos, conforme previsto no artigo 164 do citado regulamento.
9. RESPONSABILIDADES.
9.1. Gerais.
A Agência de Viagens Organizadora e a Varejista vendedora final da viagem combinada serão responsáveis perante o consumidor, consoante as obrigações correspondentes a seu domínio de gerenciamento da viagem combinada, do correto desempenho das obrigações decorrentes do contrato,
independentemente do fato que as mesmas devam ser realizadas por eles próprios ou por outros
prestadores de serviços, sem prejuízo do direito dos Organizadores e Varejistas de tomar medidas
contra tais prestadores de serviços. A Organizadora manifesta que assume as funções de organização e execução da viagem. As Organizadoras e as Agências vendedoras de viagens combinadas
responderão pelos danos sofridos pelo consumidor como resultado da não execução ou execução
deficiente do contrato. Esta responsabilidade cessará diante de qualquer uma das seguintes circunstâncias:
1. Quando os defeitos observados na execução do contrato forem imputáveis ao consumidor.
2. Quando tais defeitos forem imputáveis a um terceiro alheio ao fornecimento das prestações previstas no contrato e se revistam de um caráter imprevisível ou insuperável.
3. Quando os defeitos aludidos forem causados por motivos de força maior, ou seja, circunstâncias
alheias à parte que as invoca, anormais e imprevisíveis, cujas consequências não poderiam ter sido
evitadas, apesar de se ter agido com a devida diligência.
4. Quando os defeitos são devidos a um evento que a Agência vendedora ou, se for o caso, a Organizadora, apesar de ter empregado toda a diligência necessária, não poderia prever nem evitar.
No entanto, nos casos de exclusão de responsabilidade por qualquer das circunstâncias previstas
nos itens 2, 3 e 4, a organizadora e a agência vendedora que façam parte do contrato de viagem
combinada serão obrigadas a prestar a assistência necessária ao consumidor que se encontre em
dificuldades.
9.2. Limites de compensação por danos.
No que diz respeito ao limite da indenização por danos resultantes do não cumprimento ou execução
inadequada dos serviços inclusos na viagem combinada, serão adotadas as disposições da legislação
em vigor aplicável ao tema. No que se refere aos danos não corporais, estes devem ser sempre demonstrados pelo consumidor. Em nenhum caso a Agência é responsável pelos custos de alojamento,
manutenção, transportes e outros que se originem por motivos a força maior. Quando a viagem é
feita de ônibus, “vans”, limusines e similares, contratados direta ou indiretamente pela Agência Organizadora, em caso de acidente, independentemente do país onde ele ocorra, o consumidor deverá
apresentar a reclamação correspondente contra a empresa transportadora, a fim de garantir, se for
o caso, a indenização do seguro, podendo contar gratuitamente com a assistência e assessoria da
Agência Organizadora para esse fim.
10. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIAGEM COMBINADA.
10.1. Viagens de avião. Comparecimento no aeroporto.
Nas viagens aéreas, o comparecimento no aeroporto deve ser feito pelo menos uma hora e meia antes
do horário oficial de saída e, em todo caso, deve seguir estritamente as recomendações específicas
indicadas na documentação de viagem recebida no momento de assinar o contrato. Na contratação
de serviços avulsos, é recomendável que o cliente faça a reconfirmação do voo quarenta e oito horas
antes do horário de partida.
10.2. Hotéis.
10.2.1. Gerais.
A qualidade e o conteúdo dos serviços prestados pelos hotéis são determinados pela categoria turística oficial, se houver, atribuída pelo órgão competente do seu país. As categorias dos hotéis nos
países que não possuem nenhum órgão oficial que as regule, são atribuídas por critério próprio das
correspondentes cadeias hoteleiras ou pela Terranova, com base em seus serviços e instalações.
O horário previsto de entrada nos hotéis é a partir das 14 horas e a saída às 11 horas. O serviço de
hospedagem implica que o quarto deve estar disponível na noite correspondente, considerando-se
prestado, independentemente de que, devido a circunstâncias próprias da viagem, a entrada no
mesmo ocorra mais tarde do que o previsto. Caso queira prolongar sua estadia depois da hora de
saída, o cliente deve notificar a recepção do hotel e, em função da disponibilidade, pagar diretamente o valor da estadia adicional. Deve também consultar a Agência, no momento da reserva, sobre
a possibilidade de levar animais, visto que, de modo geral, não são admitidos nos hotéis. No caso
de haver confirmado a admissão de animais e pretenda viajar com eles, esta circunstância deverá
constar do contrato. Quartos triplos e quádruplos: de acordo com a legislação vigente a esse respeito, que estabelece somente a existência de quartos individuais ou duplos, permitindo, em alguns
casos, a habilitação de uma terceira cama nesses últimos, entende-se que a utilização da terceira
cama se dará sempre com o conhecimento e o consentimento das pessoas que ocupam o quarto.
10.2.1.1. Circuitos.
Os hotéis mencionados como previstos em cada circuito estão sujeitos a variações. Nos casos em
que o número de inscritos for superior ao número de reservas disponíveis para uma determinada
saída e a organizadora precisar ampliar as reservas, os clientes que viajam no segundo ônibus e
consecutivos serão hospedados nos hotéis indicados ou similares. Em algumas cidades, no caso
de coincidir com eventos extraordinários (Feiras, Congressos, etc.), os clientes poderão ser acomodados nas proximidades. Os ônibus, nos diversos circuitos, podem ter características variáveis em
função do número de participantes. O design, a estrutura, o conforto e a segurança do veículo de
transporte se adaptarão às normas e padrões específicos do país de destino da viagem. Os circuitos
estão sujeitos a um número determinado de participantes. Caso um dos componentes do grupo, em
virtude de seu comportamento e, a critério do guia, agir de forma não adequada, importunando as
demais pessoas de forma evidente, o mesmo tem autoridade para exigir que esta pessoa abandone
a excursão. Os clientes que desistam de utilizar qualquer serviço incluso no programa não terão
direito ao reembolso dos serviços que deixaram de utilizar voluntariamente.
10.2.2. Outros Serviços.
Para os voos que chegam ao ponto de destino após as 12 horas, o primeiro serviço do hotel, quando
estiver incluso na oferta do programa/folheto, será o jantar. Da mesma forma, para os voos que
chegam ao ponto de destino após as 19 horas, o primeiro serviço do hotel será o alojamento. Fica
entendido como trajeto aéreo direto aquele cujo suporte documental seja um único cupom de voo,
independente de que do voo realize alguma escala técnica.
10.2.3. Serviços Suplementares.
Quando o usuário solicitar serviços extras (por exemplo: quarto com vista para o mar, etc.) que
não possam ser definitivamente confirmados pela Agência Organizadora, o usuário pode optar por
desistir do serviço suplementar solicitado ou manter o seu pedido à espera de que tais serviços
possam finalmente ser prestados. Na eventualidade das partes interessadas haverem chegado a
um acordo sobre o pagamento prévio dos serviços suplementares que, finalmente, não puderam

ser prestados, a Agência vendedora fará a devolução do valor abonado imediatamente após a desistência do serviço por parte do consumidor ou quando de seu retorno da viagem, em função da
opção do cliente: desistir da prestação do serviço suplementar solicitado ou manter sua solicitação.
10.2.4. Alojamento Circuitos.
A Agência Organizadora informa aos clientes que o serviço de hospedagem dos circuitos que fazem
parte do folheto será feito nos estabelecimentos relacionados no mesmo ou em outros de categoria
e localização similares, e, igualmente, que o itinerário do circuito poderá ser desenvolvido de acordo
com algumas das opções descritas no programa-oferta. Nos casos anteriores, se o consumidor
aceitar esta fórmula antes da celebração do contrato, esta indefinição não implica modificação do
mesmo.
10.3. Circuitos.
Os ônibus, nos diversos circuitos, podem ter características variáveis em função do número de participantes. Quando o número de viajantes necessários para uma saída não for atingido, é possível que
se utilize um micro-ônibus ou “van”, que, a menos que expressamente indicado de outra forma, não
possuem assentos reclináveis. Além disso, na descrição de cada circuito se indice se o ônibus tem ou
não ar-condicionado, entendendo-se que não tem, se nada é indicado.
10.4. Condições econômicas especiais para crianças.
Dada a diversidade do tratamento aplicável às crianças, dependendo da idade, do prestador de serviços e da data da viagem, recomenda-se consultar sempre as atualizações das condições especiais
disponíveis, que, a todo momento, são objeto de informações concretas e detalhadas, e são incorporadas ao contrato ou à documentação da viagem que é entregue no momento da assinatura.
Em geral, no que diz respeito ao alojamento, serão aplicáveis sempre que a criança divida o quarto
com dois adultos.
10.5. Excursões opcionais.
As excursões consideradas opcionais ou optativas, não detalhadas no itinerário como inclusas, são
publicadas exclusivamente com caráter indicativo, e podem ser reservadas e compradas somente
no destino. A organização dessas visitas e excursões depende de parceiros locais com os quais não
possuímos vínculo contratual, portanto, a Terranova Directorship, S.L. não assume qualquer tipo de
responsabilidade pela não realização, modificação ou eventuais deficiências que possam surgir, bem
como pelos danos materiais ou pessoais que, de forma fortuita e imprevisível, possam ser causados
por qualquer acidente ou incidente ocorrido durante seu desempenho. Tendo em conta os diferentes
meios de transporte utilizados, recomendamos, antes de contratá-los, verificar junto às empresas
locais, únicas responsáveis pela organização e prestação destes serviços, as coberturas de seguro
inclusas em cada caso.
10.6. Pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou que necessitam de ajuda especial.
As pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, que necessitem de equipamentos de mobilidade
do pessoal, cães-guia, ou nos casos de transporte de crianças desacompanhadas, mulheres grávidas, pessoas doentes ou cuja condição requer assistência especial, devem informar esta situação no
momento da reserva. Caso sua mobilidade dependa de ajuda ao longo da viagem, devem ser acompanhados por outra pessoa devidamente capacitada que possa prestar toda a assistência necessária,
visto que nossa organização declina qualquer obrigação ou responsabilidade relativamente a elas.
11. PASSAPORTES, VISTOS E DOCUMENTAÇÃO.
Todos os passageiros, sem exceção (incluindo crianças), devem levar consigo sua documentação
pessoal e familiar correspondente em vigor, seja o passaporte ou a carteira de identidade, segundo
as leis do país ou países a serem visitados. Sempre que seja requerido para a viagem, a obtenção de
vistos, passaportes, certificados de vacinas etc., deverá ser feita pelos próprios passageiros. Caso a
concessão do visto seja recusada por alguma autoridade por causas específicas do usuário, ou sua
entrada no país seja negada por não satisfazer os requisitos necessários, ou por defeito na documentação exigida, ou por não ser portador da mesma, a organizadora declina toda responsabilidade
por eventos dessa natureza, sendo por conta do consumidor qualquer despesa que se origine, aplicando-se nessas circunstâncias as condições e normas estabelecidas para os casos de desistência
voluntária de serviços. Lembramos também a todos os usuários que devem certificar-se, antes de
iniciar a viagem, de que todas as normas e requisitos aplicáveis à concessão de vistos sejam cumpridos a fim de entrar sem problemas em todos os países a serem visitados.
Os menores de 18 anos ou aqueles considerados menores de idade pela legislação em vigor do
país em causa, que viajam sem os pais ou acompanhados de qualquer outra pessoa diferente deles,
devem providenciar também uma autorização por escrito de seus pais ou responsáveis, anexando
uma cópia dos documentos dos mesmos, para a hipótese de serem solicitados por qualquer autoridade, sem esquecer de indicar todos os dados necessários para a localização dos pais, em caso
de emergência.
12. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM.
A organizadora manifesta expressamente sua renúncia a se submeter aos tribunais de arbitragem do
transporte por qualquer questão proveniente da existência do presente contrato.
13. INFORMAÇÕES QUE A AGÊNCIA DEVE DAR AO CONSUMIDOR.
Notificamos ao consumidor que ele deverá receber da Agência Vendedora, no momento da celebração
do contrato, todas as informações pertinentes sobre a documentação específica necessária para a
realização da viagem escolhida, bem como toda a assessoria necessária para a contratação de um
seguro opcional que cubra as taxas de cancelamento, e/ou de um seguro de assistência que cubra as
despesas de repatriamento em caso de acidente, doença ou falecimento; além das informações sobre
os riscos potenciais implícitos ao destino e à viagem contratada, de acordo com a Lei Geral de Defesa
de Consumidores e Usuários.
14. OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
14.1. Bagagens.
Para todos os efeitos, no que diz respeito ao transporte terrestre, subentende-se que o passageiro
deve conservar sempre consigo sua bagagem e demais itens pessoais, seja qual for a parte do
veículo onde estiverem acomodados, e que são transportados por conta e risco do usuário. Recomenda-se aos usuários que estejam presentes em todas as manipulações de carga e descarga das
bagagens. No que diz respeito ao transporte aéreo, ferroviário, marítimo ou fluvial da bagagem,
aplicam-se as condições das empresas transportadoras, sendo o bilhete da passagem o documento
vinculante entre essas empresas e o passageiro. No caso de perda ou dano, o consumidor deverá
apresentar à Empresa de Transportes, no ato, a reclamação correspondente. A Agência Organizadora se compromete a prestar a devida assistência aos clientes que possam ser afetados por
quaisquer dessas circunstâncias. O cliente dispõe, gratuitamente, durante a viagem combinada,
da cobertura da apólice de uma Companhia de Seguros oferecida pela Agência Organizadora, pela
qual se compromete a indenizar o segurado, uma vez somente, até a quantia máxima especificada
na apólice, tendo em conta o destino da viagem, pelo roubo com violência ou intimidação de pessoas ou pelo uso da força em objetos da bagagem de sua propriedade, bem como perda e roubo,
comprovados mediante queixa feita às autoridades competentes, ou danos produzidos na mesma
como resultado de qualquer tipo de acidente ou incêndio ocorrido no meio transporte. Em caso de
roubo, perda ou danos sofridos pela bagagem nas circunstâncias anteriormente descritas, o cliente compromete-se a comunicar o fato diretamente à sede central da Companhia de Seguros num
prazo máximo de quinze dias, anexando o documento comprovativo da queixa apresentada perante
a autoridade competente, ou do sinistro, se for o caso, e uma estimativa dos valores dos objetos
roubados ou danificados. O referido prazo terá início a partir do dia em que o cliente tenha finalizado
a viagem. Ficam expressamente excluídos da cobertura do seguro: joias ou objetos de arte, dinheiro
ou suas representações, equipamentos de imagem, som, informáticos, radiofônicos, qualquer tipo
de documentos, suportes de gravação de vídeo ou som e, em geral, todos os objetos que não formam
parte da bagagem do segurado. Nas viagens de ônibus será transportado gratuitamente um máximo
de 30 quilos por pessoa, distribuídos em uma mala de tamanho normal. O excesso de bagagem será
permitido, desde que a capacidade de carga do veículo seja respeitada e mediante o pagamento de
uma quantia determinada, podendo ser recusado, sempre a critério do guia. Fica claro que a última
palavra, nesses casos, fica a cargo do guia ou do motorista do veículo, caso não leve guia.
15. VIGÊNCIA.
A vigência do programa/folheto será de 1º de abril de 2017 a 31 de março de 2018.
Data de Edição: setembro de 2016.
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