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Introdução

LUSANOVA

EUROPA
C I R C U I TO S

C2019/2020
ircuitos
2020/2021

Bem-vindo! Viaje junto com a Lusanova pelo Mundo.
Fundamos a Lusanova em 1959, em Lisboa, e desde lá estamos
desbravando o mundo com você, oferecendo viagens para
diversos países nos 5 continentes.
Aos 60 anos de história, reafirmamos nosso compromisso
de realizar sua viagem dos sonhos indo além do que você imagina,
surpreendendo da ida à volta em cada detalhe com segurança,
confiança e profissionalismo.
Seja um dos mais de 30 mil passageiros que levamos para
curtir novas e inesquecíveis aventuras pelo mundo todo ano.
Permita-se viajar com a Lusanova.
Compartilhe todas as experiências de uma viagem junto de quem
você mais gosta. Personalize o roteiro da viagem que você sempre
sonhou em fazer em grupo. Acesse lusanova.com.br/cotacoes
e faça seu orçamento.

Siga-nos nas redes sociais
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razões para viajar

5 boas razões

para viajar com a Lusanova

01

Uma longa experiência de 60 anos

A nossa viagem inicia-se em 1959. Para nós a hospitalidade significa fazer
sentir ao cliente que está em casa, mesmo quando se encontra num outro
continente.

02

uma questão de confiança

03

inovar para melhorar em cada ano

04

a garantia de uma operadora idónea

05

a qualidade como missão estratégica

Num mundo incerto que muda rapidamente um valor importante é a confiança, sempre difícil de conquistar, por isso na Lusanova empenhamo-nos
diariamente para conseguir garantir esse valor ao cliente.

Numa realidade em constante mudanças, procuramos inovar, transformando as boas ideias em realidades. Tendo sempre presente os valores do
passado, de que muito nos orgulhamos.

O nosso objetivo é garantir o máximo de qualidade nos serviços que
préstamos, o modo que temos para manter sempre um alto padrão de
exigência é ter em atenção as opiniões dos nossos clientes, aprimorando
o que dever ser melhorado.

Colocamos sempre o nosso cliente no centro das nossas preocupações,
para podermos atender as expectativas de qualidade que ele nos exige. Estamos atentos aos detalhes da viagem para que ela seja um sonho realizado.
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Diretório de viajante

Dicas e informações
ao turista
Para a sua segurança, a sua tranquilidade e o bom planejamento da viagem, apresentamos
todas as informações necessárias a você.
Excelentes preços/serviços de qualidade

HORÁRIOS

A Lusanova Tours não acredita que o passageiro deva pagar um preço
exagerado por um serviço excelente e umas férias fenomenais. A nossa
política de preços incomparáveis é possível pelo grande poder de compra estabelecido através dos anos, da longa relação com a indústria do
turismo e da rede de companhias associadas por todo o Mundo.

Para que a viagem decorra de forma agradável e organizada é necessário que os horários estabelecidos pelo guia sejam cumpridos por
todos os passageiros.
Recomendamos que se apresente com 5 minutos de antecedência
aos locais de encontro marcados pelo guia durante a viagem.

Traslados

MOEDA / CÂMBIOS

Na chegada ao aeroporto de início do roteiro escolhido, quando tiver
um traslado incluído, após recolher a sua bagagem, saia para o saguão
de chegadas e procure o seu transferista, que habitualmente o aguarda com um letreiro com o seu nome ou logo da Lusanova Tours. O
transferista o transportará ao hotel previsto, e dará toda a informação
sobre a programação do dia seguinte, pois o transferista não é o guia
que acompanha o grupo. Nota Importante: Se perder um vôo de conexão, mudarem o seu vôo de chegada ou a sua mala demorar a sair, se
estão em duas ou mais pessoas, uma deverá sair para avisar o transferista ou avise pelo telefone ou e mail de emergência indicado no
voucher. Não nos responsabilizamos pelos serviços de traslados em
que não nos comunicaram os atrasos ou mudança de vôos. Em virtude dos participantes viajarem em vários vôos de diversas companhias
aéreas e diferentes horários de chegada, os traslados de chegada e
saída podem ser efetuados de forma coletiva ou individualmente.

Consulte antes de viajar a cotação da moeda do pais de destino. O nosso
guia orientará os passageiros, quando necessário, para efetuar trocas de
moeda.

Quando receber a sua documentação de viagem, confira os vouchers
que lhe são entregues, se as datas e serviços estão correctos, e se está
indicado os telefones de emergência. Com a documentação de viagem
entregaremos uma listagem dos hotéis previstos para a vossa viagem.

Seleccionamos um conjunto de hotéis de qualidade para que se sinta
como em casa. A localização dos hotéis foi determinante para a sua
contratação.
Os hotéis que utilizamos são bons, funcionais e confortáveis, classificados oficialmente como Primeira Categoria, Turística Superior ou
Turística.
Todos com W.C. privativo, telefone e televisão, minibar, cofre, secador
de cabelo e sistema de ar condicionado. Destacamos que a qualidade e classificação dos hotéis é variável de país para país. A maioria
dos quartos triplos, são normalmente quartos duplos com uma cama
agregada (extra), restringindo portanto, o espaço e o conforto nos
quartos, pelo que somente aconselhamos o seu uso por familiares ou
2 adultos e 1 criança. Os hotéis previstos podem ser alterados por hotéis similares em categoria e qualidade. O horário normativo de entrada nos hotéis será após as 14.00 horas e a saída até às 12.00 horas.
Fora destes horários para ter disponível o seu quarto, solicite com antecedência e antes de iniciar a viagem, as noites extras que pretender.
Se desejar cama de casal, solicite ao efectuar a sua reserva.

EARLY CHECK-IN / LATE CHECK-OUT

REFEIÇÕES

Alguns voos para determinadas partes do mundo poderão ter horários menos convenientes como sejam partidas ou chegadas madrugadoras; com
um custo extra, e para sua comodidade, poderá entrar no quarto logo após
a chegada ou usufruir do mesmo até à hora do traslado para o aeroporto.

Todas as refeições servidas para os grupos, são em menu turístico
fixo, com horário préestabelecido, e em aérea reservada para o grupo
seja nos hotéis ou em restaurantes. Não estão incluídas as bebidas.
Orientamos que são menus turísticos elaborados para agradar a todos, embora saibamos que não se pode agradar a todos os tipos de
hábitos culinários.

vouchers

POLÍTICAS DE CANCELAMENTO
Cada destino tem a sua política de cancelamento, na maior parte das
vezes bastante restritiva; consulte-nos.

BAGAGEM / CARREGADORES NOS HOTÉIS
Identifique a sua bagagem com o vosso nome, endereço, cidade de residência, país e telefone. A Bagagem é pessoal e de responsabilidade
do passageiro. O espaço nos bagageiros dos ônibus é limitado a uma
mala por pessoa com um peso médio de 20 quilos. Recomendamos
que leve roupas confortáveis e não esqueça que algumas visitas em
cidades são realizadas caminhando pelos lugares turísticos, pelo que
recomendamos levar calçados confortáveis. Para uma noite especial
leve uma roupa mais elegante, no resto da viagem vista-se desportivamente e confortavelmente. Não abandone a sua bagagem de mão nos
restaurantes ou lobbies dos hotéis e evite o contacto com estranhos.
Atenção na chegada aos hotéis à abertura dos bagageiros do ônibus dê
atenção ás suas bagagens. Aquando da saída do hotel deverá conferir
se a vossa bagagem foi transportada para o ônibus correto.
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Hotéis

TELEFONE
O número internacional do Brasil é o 00 55, no entanto, poderá fazer
ligações a cobrar no destino. Caso o faça a partir do quarto do hotel,
poderá lhe ser cobrada uma taxa de serviço, informe-se sobre os
números de telefone para ligar para o Brasil a cobrar no destino via
Embratel.

DICAS ÚTEIS
Guarde sempre os seus bens pessoais (dinheiro, passaporte, jóias, passagens, etc.) no cofre do quarto de hotel (alguns hotéis poderão cobrar
taxa de serviço pelo seu uso). Utilize os cartões de crédito internacionais ou cheques de viagem que são aceites em todas as cidades para
evitar transportar dinheiro “em espécie”. Por razões de segurança não
deixe nos restaurantes sobre as cadeiras, roupas ou bolsas, e na rua ou
nos transportes públicos, tenha cuidado com a sua carteira ou bolsa.

Obrigado por nos escolher para realizar a sua viagem
Américas 2020/2021
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América do Norte

Circuitos

Canadá: Costa a Costa NOVIDADE 2020/21
Oeste Canadense
		
Canadá : Rota do Leste 		
Estados Unidos e Canadá 		
NOVIDADE 2020/21
Vancouver com Aurora Boreal		

Desde

$ 4.702
cad

14

Di a s

Ottawa

CANADÁ: COSTA A COSTA
Roteiro:

Toronto

2N

Ottawa

Datas de
Chegada a Toronto:

(Segunda-Feira)
(mínimo 2 participantes)

Incluso:
• 13 noites de hospedagem em hotéis selecionados;
• Café da manhã diário estilo continental e/ou
americano;
• Traslados de chegada (aeroporto/hotel) e saída
(hotel/aeroporto);
• Transporte confortável em ônibus ou mini-ônibus conforme o itinerário;
• Guia-acompanhante em idioma Espanhol e/ou
português durante todo o percurso;
• As visitas às cidades de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec, Montreal, Calgary, Banff, Jasper,
Kamloops e Vancouver são comentadas por um
guia-acompanhante ou por um guia local;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Inclui a embarcação Hornblower, o cruzeiro por
Mil Ilhas a entrada nos parques de Banff, Jasper
e no Snowcoach.

Não incluso:

América do Norte

•A
 éreo internacional/doméstico;
•B
 ebidas e refeições não mencionadas;
•G
 orjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.
•P
 asseios, opcionais e entradas não mencionados.

1N

Quebec

2N

Montreal

1N

Calgary

Itinerário:

1N

Banff

NOVIDADE 2020/21
2N

Jasper

Guia Acompanhante
em Espanhol

1º Dia – Chegada a Toronto

Bem-vindos à cidade de Toronto! No momento do desembarque, favor procurar o representante local que estará
munido de um cartaz. Traslado do aeroporto até o hotel. Tempo livre para explorar a cidade. Hospedagem.

2º Dia – Toronto / Niágara / Toronto

Café da manhã no hotel. O percurso se inicia com a visita à
cidade de Toronto, capital econômica do país. Passeio pelos seguintes lugares: antigo e novo City Hall, Parlamento,
Bairro Chinês, Universidade de Toronto, Torre CN (subida
opcional não incluída) e Ontario Place. Continuação do
percurso em direção às Cataratas do Niágara. A embarcação Hornblower os levará ao coração das cataratas.
Tempo livre para explorar Niágara e retorno a Toronto.
Hospedagem.

3º Dia – Toronto / Mil Ilhas / Ottawa

Após o café da manhã, o percurso segue para Mil Ilhas.
O Cruzeiro pelas ilhas tem a duração de uma hora e se
pode apreciar diversas paisagens. Ao final do Cruzeiro, a
viagem continua rumo à cidade de Ottawa, a capital do
Canadá. Poderão ver o Parlamento do Canadá, as residências do Primeiro Ministro e do Governador Geral,
além de outros edifícios do Governo. Ao final do passeio,
pode-se visitar o Mercado Byward. Tempo livre à noite.
Hospedagem.

4º Dia – Ottawa / Quebec City

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para Québec, a cidade mais antiga do Canadá e declarada pela
UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade.
Passeio pelos seguintes lugares: Praça das Armas,
Praça Real, bairro Petit Champlain, Parlamento de
Québec, Terraço Dufferin, Château Frontenac, ruas
Saint-Jean e Grande-Allée e Vieux-Port. Tempo livre à
noite. Hospedagem.

5º Dia – Quebec City

Café da manhã no hotel. Tempo livre ou excursões opcionais. Hospedagem.
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1N

Kamloops

1N

Vancouver

2N

6º Dia – Quebec City / Montreal

Café da manhã no hotel. Saída para Montreal, a segunda
maior cidade de língua francesa depois de Paris. Visita ao
Velho Montreal, à Basílica de Notre-Dame (entrada não
inclusa), à cidade subterrânea, ao Boulevard Saint- Laurent, à Rue Saint-Denis e ao Mont-Royal. Hospedagem.

7º Dia – Montreal / Calgary

Café da manhã no hotel ou um box-lunch, dependendo da
hora do voo, traslado ao aeroporto. (Voo Montreal-Calgary não incluso). Bem-vindos à cidade de Calgary. Tempo
livre para explorar a cidade. Hospedagem.

8º Dia – Calgary / Banff

Café da manhã. Uma breve visita de orientação à cidade
de Calgary e saída em direção ao Parque Nacional de Banff. Chegada em Banff, que se situa num magnífico enclave, contornado pelas Montanhas Rochosas formando um
anel majestoso. Visita ao famoso hotel Banff Springs da
rede Fairmont, às Cascatas de Bow e à Montanha Tunnel.
Tempo livre. Hospedagem.

9º Dia – Banff

Café da manhã. Saída em direção ao Bow Valley até chegar ao Johnston Canyon, onde se poderá fazer uma pequena caminhada antes de chegar à área do prestigioso
Lago Louise. Este lago é considerado um dos lugares mais
espetaculares do mundo com suas águas azul-turquesa e
sua magnífica vista da Geleira Victoria ao fundo. O passeio continua até o Lago Moraine e o Vale dos Dez Picos
para ter acesso ao Parque Nacional Yoho e ao Lago Esmeralda. Regresso e hospedagem.

10º Dia – Banff / Icefields / Jasper

Café da manhã. Rumo a Jasper, cujo caminho nos permite
desfrutar de uma vista espetacular dos círculos e geleiras
das montanhas. Durante o percurso, vê-se a Geleira Pata
de Corvo, o lago Bow e Catarata Athabasca. Entrada no
Parque Nacional de Jasper – uma das maiores acumulações de gelo e neve ao sul do Polo Ártico, formando 8
geleiras. Uma das mais impressionantes é a Geleira Athabasca, onde se fará um passeio de Snowcoach (incluído).
À continuação, visitarão o cânion Maligne considerado
um dos mais belos das Rochosas. Hospedagem.

Américas 2020/2021

Banff

Café da manhã. Continuação do roteiro, adentrando os
territórios da Colômbia Britânica, passando ao pé do
Monte Robson, a montanha mais alta das Rochosas
(3.954m). Continua-se o caminho até chegar a Kamloops.
Situada no confluente dos rios Thompson Norte e Sul,
Kamloops é uma das cidades mais acolhedoras do Canadá. Hospedagem.

12º Dia – Kamloops / Vancouver

Café da manhã. Saída em direção à cidade de Vancouver por uma área de cultivo e ranchos apesar da pouca
pluviosidade. Entrada na área de Cariboo, famosa pelas
primeiras colônias dos exploradores de ouro. Segue-se
em direção ao Rio Fraser até Hope, descendo através
de vastos vales até a cidade cosmopolita de Vancou-

Hotéis Previstos
Localização

13º Dia – Vancouver

Café da manhã. Dia livre, sem transporte para percorrer a
cidade de Vancouver. Sugerimos passeio a Victoria. Hospedagem.

14º Dia – Vancouver / Brasil

Café da manhã e no horário apropriado traslado ao aeroporto para voo de regresso.

Fim dos nossos serviços.

(Ou similares)

Toronto
Ottawa
Quebéc
Montreal
Calgary
Banff
Jasper
Kamloops
Vancouver

Hotel
Chelsea Hotel
Best Western Plus Ottawa Downtown Suites
Hotel Ambassadeur ou opção hotel central Palace Royal
Hotel Le Faubourg
Residence Inn Calgary Beltline Downtown
Caribou Lodge
Marmot Lodge
Best Western Plus
Delta Vancouver Hotel & Suites

Preços por pessoa
Categoria Datas
Turística

ver. Vista panorâmica da cidade mais importante do
oeste canadense que se caracteriza pelo contraste entre o mar, as montanhas e sua moderna arquitetura.
Percorre-se o Parque Stanley, o bairro Chinês, o bairro
histórico de Gastown e o centro financeiro-comercial.
Hospedagem.

(Em CAD):

11 maio - 01 junho & 15-22 Jun & 6 - 20 Jul & 03 Ago - 21 Set
29 Jun - 29 Jul
27 julho

Single

Duplo

$ 6.888
$ 7.306
$ 7.060

$ 4.702
$ 5.013
$ 4.778

*Este programa está sujeito à disponibilidade. Nossos valores da seção SAIDAS E TARIFAS podem sofrer variaç ões até que todos os
serviços e hospedagens estejam confirmados.
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Quebec City

Montreal
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América do Norte

11º Dia – Jasper / Monte Robson / Kamloops

Desde

$ 3.052
cad

8

Di a s

Vancouver

OESTE CANADENSE
Roteiro:

Calgary

1N

Banff

Datas de
chegada a Calgary:

Domingo e Segundas-feiras
(mínimo 2 participantes)

Incluso:

•7
 noites de hospedagem em hotéis
selecionados;
•C
 afé da manhã diário em estilo buffet
continental ou americano;
• T ransporte confortável em ônibus ou
mini-ônibus conforme o itinerário;
•G
 uia que fala espanhol e / ou português durante todo o percurso;
• As visitas às cidades de Calgary, Banff ,
Jasper, Kamloops e Vancouver comentadas pelo guia-acompanhante;
• T ransporte de 1 mala por pessoa nos
hotéis.
• T odas as visitas mencionadas no itinerário, salvo quando estiver indicado como visitas opcionais. Inclui a entrada nos parques de Banff e Jasper e
o Snowcoach;

Não incluso:

•A
 éreo internacional/doméstico;
•B
 ebidas e refeições não mencionadas;
•G
 orjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

2N

Jasper

1N

Kamloops

Vancouver

Itinerário:

geleiras. Uma das mais impressionantes é a Geleira Athabasca, onde se fará um passeio de Snowcoach (incluído).
À continuação, visitarão o cânion Maligne considerado
um dos mais belos das Rochosas. Hospedagem.

Guias Locais

falando Português ou Espanhol

Bem-vindos à cidade de Calgary. No momento do
desembarque, favor procurar o representante local que
estará munido de um cartaz. Traslado ao hotel selecionado. Hospedagem.

5º Dia – Jasper / Monte Robson / Kamloops

Café da manhã. Continuação do roteiro, adentrando os
territórios da Colômbia Britânica, passando ao pé do
Monte Robson, a montanha mais alta das Rochosas
(3.954m). Continua-se o caminho até chegar a Kamloops.
Situada no confluente dos rios Thompson Norte e Sul,
Kamloops é uma das cidades mais acolhedoras de Canadá. Hospedagem.

2º Dia – Calgary / Banff

Café da manhã. Uma breve visita de orientação à cidade
de Calgary e saída em direção ao Parque Nacional de Banff. Chegada em Banff que se situa num magnífico enclave,
contornado pelas Montanhas Rochosas formando um
anel majestoso. Visita ao famoso hotel Banff Springs da
rede Fairmont, às Cascatas de Bow e à Montanha Tunnel.
Tempo livre. Hospedagem.

6º Dia – Kamloops / Vancouver

Café da manhã. Saída em direção à cidade de Vancouver por uma área de cultivo e ranchos apesar da pouca
pluviosidade. Entrada na área de Cariboo, famosa pelas
primeiras colônias dos exploradores de ouro. Segue-se
em direção ao Rio Fraser até Hope, descendo através de
vastos vales até a cidade cosmopolita de Vancouver. Visita panorâmica da cidade mais importante do oeste canadense que se caracteriza pelo contraste entre o mar,
as montanhas e sua moderna arquitetura. Percorre-se
o Parque Stanley, o bairro Chinês, o bairro histórico de
Gastown e o centro financeiro-comercial. Hospedagem.

3º Dia – Banff

Café da manhã. Saída em direção ao Bow Valley até chegar ao Johnston Canyon, onde se poderá fazer uma pequena caminhada antes de chegar à área do prestigioso
Lago Louise. Este lago é considerado um dos lugares mais
espetaculares do mundo com suas águas azul-turquesa e
sua magnífica vista da Geleira Victoria ao fundo. O passeio continua até o Lago Moraine e o Vale dos Dez Picos
para acesso ao Parque Nacional Yoho e ao Lago Esmeralda. Regresso e hospedagem.

7º Dia – Vancouver

Café da manhã. Dia livre, sem transporte para percorrer a
cidade de Vancouver. Hospedagem em Vancouver. Sugerimos passeio opcional (não incluído) para Victoria.

4º Dia – Banff / Icefields / Jasper

Café da manhã. Rumo a Jasper, cujo caminho nos permite
desfrutar de uma vista espetacular dos círculos e geleiras
das montanhas. Durante o percurso, vê-se a Geleira Pata
de Corvo, o lago Bow e a catarata Athabasca. Entrada no
Parque Nacional de Jasper – uma das maiores acumulações de gelo e neve ao sul do Polo Ártico, formando 8

Localização

Preços por pessoa
Programa Datas
8 Dias

8º Dia – Vancouver / Brasil

Café da manhã e no horário apropriado traslado ao aeroporto de Vancouver para voo de regresso.

Fim dos nossos serviços.

(Ou similares)

Calgary
Banff
Jasper
Kamloops
Vancouver
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2N

1º Dia – Chegada a Calgary

Hotéis Previstos

América do Norte

1N

Hotel
Residence Inn Calgary Downtown 3*
Caribou Lodge 3* / Ptarmigan Inn 3*
Marmot Lodgel 3*
Best Western Plus 3* /Doubletree 3*
Delta Vancouver Hotel & Suites 4*

(Em CAD):

17 Mai - 08 Jun & 21 -29/Jun & 12 Jul - 28/Set
05 -06/Jul

Single

Duplo

$ 4.542
$ 4.992

$ 3.052
$ 3.363

Américas 2020/2021

Desde

$ 1.810
cad

8

Di a s

Quebec

CANADÁ: ROTA DO LESTE
Toronto 1N Niágara

Itinerário:

1N

Ottawa

Guias Locais

falando Português ou Espanhol

1º Dia – Chegada a Toronto

Bem-vindos à cidade de Toronto! No momento do
desembarque, favor procurar o representante local que
estará munido de um cartaz. Traslado do aeroporto até
o hotel. Tempo livre para explorar a cidade. Hospedagem
em Toronto.

2º Dia – Toronto / Niágara

Café da manhã no hotel. O percurso se inicia com a visita à
cidade de Toronto, capital econômica do país. Passeio pelos seguintes lugares: antigo e novo City Hall, Parlamento,
Bairro Chinês, Universidade de Toronto, Torre CN (subida
opcional) e Ontario Place. Continuação do percurso em direção às Cataratas do Niágara. A embarcação Hornblower
os levará ao coração das cataratas (de 15 de maio a 15
de outubro. Fora destas datas, substituído por Journey
Behind the Falls). Tempo livre para explorar Niágara e ver
as cataratas iluminadas à noite. Hospedagem em Niágara
(lado canadense).

3º Dia – Niágara / Mil Ilhas / Ottawa

Após o café da manhã, o percurso segue para Mil Ilhas. O Cruzeiro pelas ilhas tem a duração de uma hora e se pode apreciar diversas paisagens (disponível de maio a outubro. Fora
destas datas, substituído por Museu canadense de história
ou Museu da Civilização do Québec). Ao final do Cruzeiro, a
viagem continua rumo à cidade de Ottawa, a capital do Canadá. Poderemos ver o Parlamento do Canadá, as residências

Hotéis Previstos
Localização
Toronto
Niágara
Ottawa
Quebec
Montreal

(Ou similares)

Preços por pessoa
Programa Datas

8 Dias

1N

Quebec

2N

Montreal

2N

do Primeiro Ministro e do Governador Geral, além de outros
edifícios do Governo. Ao final do passeio, pode-se visitar o
Mercado Byward. Tempo livre. Hospedagem.

4º Dia – Ottawa / Quebec

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para Québec,
a cidade mais antiga do Canadá e declarada pela UNESCO
como Patrimônio Cultural da Humanidade. Passeio pelos
seguintes lugares: Praça das Armas, Praça Real, bairro
Petit Champlain, Parlamento de Québec, Terraço Dufferin, Château Frontenac, ruas Saint-Jean e Grande-Allée e
Vieux-Port. Tempo livre à noite. Hospedagem em Quebec.

5º Dia – Quebec

Café da manhã no hotel. Tempo livre ou excursões opcionais. Hospedagem em Quebec.

6º Dia – Quebec / Montreal

Café da manhã no hotel. Saída para Montreal, a segunda
maior cidade de língua francesa depois de Paris. Visita ao Velho Montreal, à Basílica de Notre-Dame (entrada não inclusa), à cidade subterrânea, ao Boulevard Saint- Laurent, à Rue
Saint-Denis e ao Mont-Royal. Hospedagem em Montreal.

7º Dia – Montreal

Café da manhã no hotel. Dia livre em Montreal ou excursões opcionais. Hospedagem em Montreal.

8º Dia – Montreal / Brasil

Café da manhã e no horário apropriado saída para o aeroporto para embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Datas de
chegada a Toronto:

Saída – Domingo
(mínimo 2 participantes)

Incluso:

• 7 noites de hospedagem em hotéis categoria
selecionada;
• 7 cafés da manhã, um misto de continental e
americano;
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus confortável. No primeiro e oitavo dia, somente traslado. No quinto e sétimo dia, o transporte não está
incluído, exceto para as excursões opcionais;
• Guia-acompanhante que fala idioma Espanhol
e/ou português durante todo o percurso;
• As visitas às cidades de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec e Montreal são comentadas por
um guia-acompanhante ou por um guia local;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário, exceto quando são indicadas como visitas opcionais.
Inclui a embarcação Hornblower e o Cruzeiro por
Mil Ilhas;

Não incluso:

• Aéreo internacional/doméstico;
• Bebidas e refeições não mencionadas;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não mencionados.

Hotel

Chelsea Hotel -Hotel 4*
Crowne Plaza -Hotel 4*
Ramada Plaza Gatineau o Best Western Plus Ottawa Downtown Suites -Hotel 3*
Hotel Le Concorde -Hotel 4*
Le Nouvel Hotel -Hotel 3*
(Em CAD):

19-26 Abr & 01 Nov - 06 dez
03-31 Mai & 14 Jun - 19 Jul & 02-30 Ago
26 Jun - 26 Jul
06Set - 25 out

Américas 2020/2021

Single

Duplo

$ 2.645
$ 2.817
$ 3.095
$ 2.763

$ 1.810
$ 1.917
$ 2.120
$ 1.885
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América do Norte

Roteiro:

Desde

$2.001
10

Di a s

Nova York

Estados Unidos e Canadá
Roteiro:

Nova York 3N Boston 1N Quebec

Datas de
chegada a Nova York:

1N

Montreal 2N Toronto

Itinerário:

(Sexta-feira)
(mínimo 2 participantes)

1N

Niagara Falls 1N

Guias Locais

falando Espanhol e Português

1º Dia – Chegada a Nova York

Chegada e traslado ao hotel selecionado. Restante do
tempo livre e acomodação.

2º Dia – Nova York / Boston

Café da manhã (estilo americano). Em horário determinado
seguimos em direção a Boston, via o estado de Connecticut.
Chegando a Boston iniciamos nossa visita da cidade passando
por: Copley Square aonde se encontra a Igreja da Trindade, o
Edifício Hancock, a Biblioteca da cidade e outras atrações imperdíveis: Universidade de Harvard, o bairro de Back Bay e o
Mercado Quincy. Ao final do passeio retorno ao hotel. Tempo
Livre. Acomodação.

3º Dia – Boston / Quebec

Café da manhã no hotel e em horário previsto saída em
direção a cidade amuralhada de Quebec, estaremos acompanhados por uma bela paisagem que são os montes
“Apalaches” através dos Estados de New Hampshire e Vermont. Chegaremos quase no fim da tarde. Check in hotel,
tempo livre. Acomodação.

América do Norte

4º Dia – Quebec / Montreal

Café da manhã no hotel e em horário determinado faremos uma visita pela histórica cidade de Quebec, a mais
velha desta nação. Visita panorâmica: A Universidade de
Laval, monumentos históricos, a Cidadela de Quebec e
outros pontos de interesse. Após o almoço (não incluído)
partiremos em direção a cidade de Montreal. Chegada e
acomodação.

5º Dia – Montreal
Montreal

12

Café da manhã no hotel. Pela manhã visita pela cidade. Conheceremos a segunda maior cidade que fala

francês no mundo. Entre os pontos destacados se encontra a antiga Montreal: desfrute de uma viagem no
tempo, fundada em 1642, com suas ruas empedradas
que é uma atração principal aos visitantes e moradores locais. Nesta parte da cidade de encontra a Basílica
de Notre Dame (visita incluída). Distrito Financeiro e
Comercial, a rua Sainte- Catherine, Place Ville Marie
(centro comercial subterrâneo), Universidade de Mc
Gill e o Bairro Oriental. Estádio Olímpico, construído
para os jogos olímpicos de 1976, verdadeiramente
uma grande obra arquitetônica. Sua torre com seus
165mt é a mais alta torre inclinada do mundo. Ali
mesmo se encontra o Biodôme e o Jardim Botânico.
Monte Real, este encantador parque oferece muitas
atividades ao ar livre e impressionantes vistas da cidade e seus miradores, passaremos por um deles para
apreciar a panorâmica da cidade antes de regressar ao
hotel. Tempo livre. Acomodação.

6º Dia – Montreal / Ottawa / Toronto

Café da manhã no hotel e saída em horário marcado para
chegar até a cidade de Ottawa. Ao chegar faremos o tour
pela cidade, visitando o Parlamento, bairros residenciais,
mansões do Primeiro Ministro e o Governador Geral, as
residências dos embaixadores, a Corte Suprema e outros pontos de interesse. Após o almoço (não incluído),
sápida para Brockville para disfrutar de um pequeno cruzeiro pelas “Mil Islas” do Rio St. Lawrence. Esta região é
onde se criou o popular condimento Thousand Islands, é
também uma das regiões mais preferidas dos turistas. O
cruzeiro tem duração de aproximadamente 1hora, com
espetaculares vistas panorâmicas e apresenta muita
história e lendas da região e seu povo. Poderemos ver
diversos outros barcos do mundo que navegam pelo rio
St.Lawrence, que é o canal de água doce mais largo do
mundo. Continuaremos viagem para Toronto, chegada e
acomodação no hotel.

Américas 2020/2021

Toronto

7º Dia – Toronto / Niagara Falls

Café da manhã, em horário previstos iniciaremos nosso
passeio pela cidade passando por: Gabinete do Prefeito,
Parlamento Provincial, a Universidade de Toronto, Yorkville: bairro boêmio, a zona residencial de Forest Hill é a área
aonde se encontra a famosa Torre CN. Ao fim seguiremos
para Niagara onde se encontra distante cerca de 1 hora,
nesta rota visitaremos o povoado “Niagara on the Lake”,
que já foi a primeira capital do Canada. Iremos percorrer a
área vitivinícola de Niágara e começaremos o tour visitando o relógio digital e passeio em barco Hornblower (para
saídas de Maio a Outubro) ou os tuneis cênicos (para saídas de Outubro a Maio), retorno ao hotel e acomodação.

8º Dia – Niagara Falls / Nova York

Café da manhã. E no horário apropriado saída em direção a Nova York. Chegando por volta do fim da tarde,
seguimos ao hotel e acomodação.

9º Dia – Nova York

Café da manhã. Em Horário agendado saída para conhecer a ciLocalização

(Ou similares)

Woburn
Sainte-Foy
Montreal
Toronto
Niagara Falls
New York

Preços por pessoa
Categoria Datas

Turistica
10 dias

10º Dia – Nova York / Brasil

Café da manhã no hotel e na hora determinada traslado ao
aeroporto para voo de regresso. Fim dos nossos serviços.
Hotel

Incluso:

• T raslados de chegada e saída;
• 0 9 noites de hospedagem nos hotéis selecionados;
• C afé da manhã diário;
• V isitas e passeios conforme incluído no
itinerário;

Não incluso:

•A
 éreo internacional/doméstico;
•B
 ebidas e refeições não mencionadas;
•G
 orjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

Notas importantes:

*Atenção, pois o hotel de inicio para passeios em
Nova York pode ser diferente do hotel confirmado
para hospedagem.
*Barco Mil Ilhas opera de 01 Maio até 31 Outubro,
fora desta temporada se visita o Museu da Civilização e Ottawa.

Hilton Boston Woburn
Le Classique Ste.- Foy
Le Nouvel Hotel Montreal
Chelsea Toronto Hotel
The Oakes Hotel / Overlooking the Falls / Ramada Niagara Near The Falls
Holiday Inn Express Midtown West / The New Yorker / A Wyndham Hotel
(Em USD):

06 e 20/Março 2020
03 e 10/Abril 2020
01,08,15,22 e 29/Maio & 5,12/Junho 2020
19 e 26/Junho & 03,10,17,24 e 31/Julho & 07,14,21 e 28/Agosto 2020
4,11,18 e 25/Setembro & 02,09,16,23 e 30/Outubro 2020
18/dez 2020
12 e 26/Março & 02 e 16/Abril 2021

Single

Duplo

$ 3.002
$ 3.849
$ 3.857
$ 3.757
$ 4.046
$ 3.220
$ 3.220

$ 2.001
$ 2.430
$ 2.436
$ 2.384
$ 2.529
$ 2.117
$ 2.117

*Este programa está sujeito à disponibilidade. Nossos valores da seção SAIDAS E TARIFAS podem sofrer variaç ões até que todos os
serviços e hospedagens estejam confirmados.

Américas 2020/2021
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América do Norte

Hotéis Previstos

dade. No caminho para o Alto de Manhattan, pelo longo Central
Park passaremos pelo Lincoln Center, o famoso edifício Dakota e
Strawberry Fields. Com uma breve parada no Central Park para
ver a placa “Imagine” em homenagem a John Lennon, continuamos a Harlem. Após uma panorâmica pela região seguimos pela
5º Avenida onde veremos os Museos: Metropolitano, Frick e Guggenheim. Passando em frente a Catedral de St Patrick’s y Rockefeller Center, faremos então uma breve parada na Praça Madison para ter uma vista do Flatiron Building e do Empire State.
Continuamos para o Baixo Manhattan, passando por Greenwich
Village, Soho, Chinatown, a pequena Itália, Wall Street, a Igreja de
Trindade e a Capela de São Paulo. De onde caminharemos com
nossa guia até o histórico Battery Park e poderemos admirar a
Estátua da Liberdade. Local que terminaremos nossa visita e os
clientes podem decidir se seguem por conta para o baixo Manhattan ou regressa de ônibus até a 34º Avenida. Tempo livre.
Acomodação.

Desde

$ 1.792
cad

8

Di a s

Whitehorse

Vancouver com Aurora Boreal
Roteiro:

Vancouver

3N

Whitehorse

Datas de
chegada a Calgary:

Incluso:

• Traslados regulares de chegada e saída.
• 03 noites de acomodação em Vancouver;
• Recepção e boas-vindas no Aeroporto de
Whitehorse (em inglês), apenas disponível
até às 20h30*
• Reunião de orientação após a chegada (em
inglês);
• 04 noites de acomodação em Whitehorse;
• Passeio regular em Whitehorse, idioma
inglês;
• Passeio noturno para avistamento da Aurora
Boreal com bebida quente (idioma inglês).

Não incluso:

• Alimentos e bebidas não mencionados;
• Aéreo doméstico/internacional;
• Vestimentas de inverno;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não mencionados.

Notas importantes:

*Favor notar que os passageiros ao chegarem em
voos após as 20h30 dever o tomar o shuttle gratuito do aeroporto ao hotel - serviço
fornecido pelo hotel. Estes passageiros não terão a
oportunidade de participar do tour noturno oferecido na primeira noite.
NOTA: A visualização do fenômeno da natureza, a
Aurora Boreal, depende das condições meteorológicas sendo que sugerimos um mínimo de noites
para que se possa ser a oportunidade, porém não
se pode garantir.

América do Norte

Localização

(Ou similares)

Hotel

Vancouver

Sheraton Vancouver Wall
Centre Hotel

Whitehorse

Best Western Gold Rush
Inn
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Itinerário:

15 Agosto 2020 a 9 Abril 2021
(mínimo 2 participantes)

Hotéis Previstos

4N

Guias Locais

1º Dia – Chegada a Vancouver

falando Inglês

Chegada a Vancouver. Recepção no aeroporto e transporte até o hotel. Dia livre para atividades diversas. Consistentemente classificada como uma das melhores cidades
para se morar no mundo, Vancouver é o portal para a incrível
beleza natural da Colúmbia Britânica. Acomodação.

2º Dia – Vancouver

Dia livre para atividades diversas. Sugerimos aproveitar as
atividades ao ar livre. Tanto a Montanha Grouse quanto a
Cypress oferecem uma ampla variedade de atividades sem
esqui incluindo passeios de raquete de neve e guiados pelos parques. A Cypress oferece uma opção de fondue de
chocolate como parte de um grupo guiado de raquete de
neve. Parques com tubos/tobogãs com cabos também são
exclusivos em Cypress. Uma exclusividade da Montanha
Grouse é sua patinação no gelo e passeios de trenó. Visitantes podem desfrutar de instalações de esqui de descida
livre e cross-country em uma das três montanhas locais, a
apenas 20 minutos do centro da cidade. As luzes cintilantes da Montanha Grouse e de Cypress Bowl atrairão entusiastas da neve, estimulando-os a colocar os snowboards
ou esquis. A montanha Cypress tem a maior queda vertical
e um incrível local para esqui crosscountry. Acomodação.

3º Dia – Vancouver

Dia livre para atividades diversas. Graças à diversidade
étnica de Vancouver, você pode encontrar mercadorias
autênticas de qualquer lugar do mundo. Leve para casa
seda do Extremo Oriente, temperos da Índia ou chá verde
da China. Clássicos locais como a arte das Primeiras Nações estão prontamente disponíveis, pois são os encantos tradicionais de compras dos shoppings. Acomodação.

4º Dia – Vancouver / Whitehorse

No horário determinado, transporte privado do hotel ao aeroporto (voo não incluído) para embarque a Whitehorse (YXY).
Chegada no aeroporto em Yukon, recepção e boas vindas pela
nossa equipe local seguido de traslado ao hotel.* Dia livre
para atividades diversas. Whitehorse é uma animada capital,
rica em música e artes, no meio de uma rica vida selvagem,

Preços por pessoa
Datas

(Em CAD):

15 ago - 30 set
1 - 31 out / 30 mar - 9 abr
1 nov - 31 dez
1 jan - 9 abr

nas margens do Rio Yukon e na entrada do Kluane National
Park and Reserve, um Patrimônio Mundial da UNESCO. Uma
reunião de orientação lhe aguarda hoje antes de começar as
atividades. As 22:00hrs passeio noturno para visualização
da Aurora Boreal com retorno as 02:30hrs. A Aurora Boreal,
também conhecido como as Luzes do Norte, é um espetáculo
de cargas elétricas e magnéticas no ar, com o céu pontilhado
de uma infinidade de cores majestosas. Acomodação.

5º Dia – Whitehorse

City tour para conhecer esta pitoresca cidade do norte do
Canadá: Whitehorse. Um antigo assentamento dos tempos
da corrida do ouro, com impressionantes montanhas e geleiras como pano de fundo. Descubra os destaques desta
cidade: Main Street, a estação de trem de White Pass, o Log
Skyscraper, Igreja de troncos, o histórico navio a vapor SS
Klondike, o Lago Schwatka e algumas áreas residenciais.
Você pode optar por relaxar no seu caloroso e amigável hotel ou reservar atividades opcionais, tais como: um passeio
no trenó puxado por cães, uma pesca inusitada no gelo, fazer alguma excursão aérea ou uma caminhada em raquetes
de neve. As 22:00hrs, passeio noturno para visualização da
Aurora Boreal com retorno as 02:30hrs. Acomodação.

6º Dia – Whitehorse

Dia livre para atividades diversas. As 22:00hrs, passeio
noturno para visualização da Aurora Boreal com retorno
as 02:30hrs. Quando as faixas coloridas de luzes da Mãe
Natureza começarem a irradiar pelo céu, vista o seu casaco mais pesado e saia ao ar livre. Enormes tempestades
elétricas formadas pelo brilho do sol, a Aurora Boreal é
mais brilhante nas noites de inverno, onde parece estar tão
perto que sentimos que podemos tocar nela. Acomodação.

7º Dia – Whitehorse

Dia livre para atividades diversas. Sugerimos um passeio
opcional de treno de cães onde você aprende a conduzir
sua própria matilha pelas trilhas de neve. As 22:00hrs,
passeio noturno para visualização da Aurora Boreal com
retorno as 02:30hrs. Acomodação.

8º Dia – Vancouver / Brasil

Em horário apropriado saída em traslado regular ao aeroporto (voo não incluído) para regresso. Fim dos nossos serviços.
Single

Duplo

$ 4.007
$ 3.671
$ 3.121
$2.957

$ 2.321
$ 2.157
$ 1.878
$ 1.792

Américas 2020/2021

Desde

$1.710
9

Di a s

Niagara

Leste Americano com Nova York
Nova York 3N Washington 2N Niagara Falls

Itinerário:

Guias Locais

falando Espanhol oe Português

1º Dia – Chegada a Nova York

Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Dia livre.
Acomodação.

2º Dia – Nova York / Philadelphia / Washington

Café da manhã estilo americano. Partida para Filadélfia,
cidade onde treze colônias declaram sua independência
na Inglaterra. Na chegada é feita uma visita que inclui: A
estrada Elfreth, o antigo bairro Vitoriano, avenida Benjamin Franklin com uma parada em frente ao Museu de
Arte e ao Liberty Bell. Hora do almoço (não incluso) no
prédio onde funcionava a Bolsa de Comercio do Rosario.
Continuação do passeio em direção a Washington. Chegada e resto da tarde livre. Acomodação.

3º Dia – Washington

Café da manhã no hotel. Partida para visita de quatro horas
que nos levará ao cemitério de Arlington, onde estão localizadas as tumbas dos irmãos Kennedy; os monumentos em
memória dos presidentes Lincoln e Jeferson; a Casa Branca
(fora); Avenida da Pensilvânia e o Capitólio. Tarde livre para
visitar os museus do Instituto Smithsonian. Acomodação.

4º Dia – Washington / Niagara Falls

Café da manhã no hotel. No início da manhã, partida para Niagara. A rota percorre os estados da Pensilvânia e Nova York através
das suas Montanhas Apalaches. Chegando a Niagara à tarde, de
acordo com a estação faremos o passeio de barco Mais of The
Mist, indistintamente neste dia ou no próximo. Acomodação.

5º Dia – Niagara Falls / Boston

Café da manhã no hotel. Pela manhã, completaremos a
visita às Cataratas do Niágara e no horário indicado partiremos para a cidade de Boston. Acomodação.

Hotéis Previstos
Localização

(Ou similares)

New York
Washington
Niagara Falls
Wakefield
Quincy

Preços por pessoa
Categoria Datas

Turistica
9 dias

1N

6º Dia – Boston

Boston 2N

NOVIDADE 2020/21

Café da manhã no hotel. Pela manhã, visite a cidade: Universidade de Havard, Copley Square em frente à Igreja da Trindade; o
bairro de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); o mercado de
Quincy e outros pontos de interesse. Tarde livre. Acomodação.

7º Dia – Boston / Nova York

Café da manhã no hotel. Partida de manhã para cidade
Nova York, no caminho faremos uma parada em Newport
para ver esta encantadora cidade conhecida como a
capital dos barcos à vela. Após o almoço (não incluído).
Continuaremos o passeio até a cidade de Nova York, onde
chagaremos à tarde. Tempo livre. Acomodação.

8º Dia – Nova York

Café da manhã no hotel. Visita à cidade, passaremos pelo
Central Park, Lincoln Center, o edifício Dakota e Strawberry
Fields. Após uma breve parada no Central Park para ver a
placa ¨Imagine¨ em homenagem a John Lennon, continuaremos no bairro de Harlem. Depois de um passeio pela
área vamos sentido a 5th Avenue, onde veremos os Museus; Metropolitan, Frick e Guggenheim. Pssando em frente à Catedral de St Patrick e ao Rockefeller Center, faremos
uma pequena parada na Madison Square para uma visita à
Flatiron Building e Empaire State Building. Continuaremos
até Lower Manhattan, passando por Greenwich Village,
Soho, Chinatown, Little Italy, Wall Street, Igreja da Trindade
e St. Paul CHapel. A partir daqui caminharemos com nosso
guia para o Baterry Park. Neste parque histórico podemos
admirar a Estátua da Liberdade. Aqui os passageiros podem optar por ficar para visitar locais de interesse na baixa
Manhattan ou voltar de ônibus para a Rua 34. Resto do dia
livre. Acomodação.

Datas de
chegada a Nova York:

Quinta-feira
(mínimo 2 participantes)

Incluso:

• Traslados de chegada e saída;
• 08 noites de hospedagem nos hotéis selecionados;
• Café da manhã diário;
• Visitas e passeios conforme incluídos no itinerário;

Não incluso:

• Aéreo internacional/doméstico;
• Bebidas e refeições não mencionadas;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não mencionados.

Notas importantes:

*Atenção, pois o hotel de inicio para passeios em
Nova York pode ser diferente do hotel confirmado
para hospedagem.

9º Dia – Nova York / Brasil

Café da manhã americano. Na hora indicada, traslado para
o aeroporto. Fim dos nossos serviços.
Hotel

Holiday Inn Express Midtown West / Comfort Inn Midtown West
Marriott Wardman Park Hotel
Sheraton at the Falls
Four Points by Sheraton / Wakefield Boston Hotel
Best Western Adams Inn
(Em USD):

02,16/Jan & 06,20/Fevereiro 2020
05 e 19/Março 2020
02,09/Abril & 07/Maio & 05/Novembro & 21/Dezembro 2020
28/maio & 04,11,18,25/Junho & 27/Agosto 2020
14,21/Maio & 02/julho & 03,10,17,24/Setembro & 01,08,15,22,29/Outubro 2020
9,16,23,30/Julho & 6,13,20/Agosto 2020
04,18/Março 2021

Américas 2020/2021

Single

Duplo

$ 2.606
$ 2.836
$ 3.277
$ 3.343
$ 3.481
$ 3.189
$ 2.859

$ 1.710
$ 1.826
$ 2.056
$ 2.089
$ 2.161
$ 2.001
$ 1.825

Washington

15

América do Norte

Roteiro:

Desde

$995
5

Di a s

Grand Canyon

De Los Angeles a Las Vegas
Roteiro:

Los Angeles 1N Grand Canyon

Datas de
chegada a Los Angeles:

Sábado
(mínimo 2 participantes)

Incluso:

• Traslados de chegada e saída;
• 04 noites de hospedagem nos hotéis selecionados;
• Café da manhã diário (americano ou continental);
• Visitas e passeios conforme incluído no itinerário;

Não incluso:

•A
 éreo internacional/doméstico;
•B
 ebidas e refeições não mencionadas;
•G
 orjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

1N

Hoove Dam / Rota 66 / Las Vegas

Itinerário:
1º Dia – Chegada a Los Angeles

Recepção no aeroporto e traslado para o hotel. Hospedagem.

2º Dia – Los Angeles / Grand Canyon

Café da manhã. De manhã deixaremos Los Angels e
seguimos a caminho do Grand Canyon. Atravessaremos o deserto chegando ao destino no final da tarde.
Hospedagem.

3º Dia – Grand Canyon / Hoover Dam / Rota 66 /
Las Vegas

Café da manhã. De manhã, visita ao Grand Canyon
(parte Sul). O Canyon é um verdadeiro paraíso para os
amantes da natureza e fotografia. Depois de visitar
vários locais de interesse, seguimos para Las Vegas,

Hotéis Previstos
Localização

Notas importantes:

*Atenção, pois o hotel de inicio para passeios pode
ser diferente do hotel confirmado para hospedagem.

América do Norte

(Ou similares)

Los Angeles
Grand Canyon
Las Vegas

Preços por pessoa
Categoria Datas

Turistica
5 dias

16

Guias Locais

falando Português ou Espanhol

2N

NOVIDADE 2020/21
no caminho atravessaremos a antiga Rota 66 e a Represa Hoover antes de chegas à Las Vegas. Cidade
fantasia para aqueles que gostam de jogos. Chegada
e hospedagem.

4º Dia – Las Vegas

Café da manhã. Dia livre para visitar a cidade ou fazer
excursões opcionais. À noite faremos uma excursão noturna pela cidade, parando na famosa placa Welcome to
Las Vegas. Depois atravessaremos a Strip de Sul a norte,
testemunhando suas diversas atrações; visitaremos a
Fremont Stree, uma parte antiga da cidade e terminaremos a visita no hotel mais famoso do Caesars Palace de
Las Vegas. Retorno ao hotel. Hospedagem.

5º Dia – Las Vegas / Brasil

Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeroporto. (O Check-out do hotel deve ser feito antes das 12h00).

Fim dos nossos serviços.
Hotel

Courtyard by Marriott Los Angeles Westside
Holiday Inn Express Grand Canyon
Bally’s Hotel & Casino Las Vegas / Luxor Hotel & Casino
(Em USD):

11,18,25/Jan & 1,08,15,22,29/Fev & 7,14/Março 2020
21,28/Março & 4,11,18,25/Abril 2020
02,09,16/Maio & 3,10,17/Outubro &21,28/Novembro 2020
24,31/Outubr &07,14/Novembro &5,12,19/Dezembro 2020
23,30/Maio &6,13,20,27/Junho & 04,11,18,25/Julho &1,8,15,2,29/Agosto
& 5,12,19,26/Setembro 2020
09,16,23,30/Jan & 6,13/Fev 2021
20,27/Fev 2021
6,13,20,27/Mar & 17/Abril 2021

Single

Duplo

$ 1.454
$ 1.574
$ 1.572
$ 1.429

$ 995
$ 1.055
$ 1.072
$ 998

$ 1.631

$ 1.099

$ 1.379
$ 1.429
$ 1.572

$ 972
$ 998
$ 1.072

Américas 2020/2021

Desde

$962
6

Di a s

Nova York

Nova York e washington
Nova York 3N Washington 2N

Itinerário:

Guias Locais

falando Espanhol

1º Dia – Chegada a Nova York

Chegada na cidade, recepção no aeroporto e traslado
ao hotel selecionado. Tempo livre. Acomodação.

2º Dia – Nova York

Em horário previsto (checar local de encontro) início para
visita por Alto e Baixo Manhattan Passaremos pelo Central Park, Lincoln Center, o edifício Dakota e Strawberry
Fields. Após uma breve parada no Central Park para ver
a placa ¨Imagine¨ em homenagem a John Lennon, continuaremos no bairro de Harlem. Depois de um passeio
pela área vamos sentido a 5th Avenue, onde veremos os
Museus; Metropolitan, Frick e Guggenheim. Passando em
frente à Catedral de St Patrick e ao Rockefeller Center, faremos uma pequena parada na Madison Square para uma
visita à Flatiron Building e Empire State Building. Continuaremos até Lower Manhattan, passando por Greenwich
Village, Soho, Chinatown, Little Italy, Wall Street, Igreja
da Trindade e St. Paul CHapel. A partir daqui caminharemos com nosso guia para o Baterry Park. Neste parque

Hotéis Previstos
Localização

(Ou similares)

New York
Washington

Preços por pessoa
Programa Datas

Turística
6 dias

NOVIDADE 2020/21
histórico podemos admirar a Estátua da Liberdade. Aqui
os passageiros podem optar por ficar para visitar locais de
interesse na baixa Manhattan ou voltar de ônibus para a
Rua 34. Resto do dia livre. Acomodação. (duração aprox..
4 horas).

3º Dia – Nova York

Dia livre, para atividade pessoais e que possa desfrutar
ainda mais da cidade. Acomodação

4º Dia – Nova York / Washington

Em horário determinado (checar local de encontro) saída em direção a cidade de Washington. Chegaremos na cidade e faremos
um passeio panorâmico, para apreciar as atrações mais cobiçadas. Tempo Livre. Acomodação.

5º Dia – Washington

Dia livre, para atividade pessoais e que possa desfrutar
ainda mais da cidade. Acomodação

6º Dia – Washington / Brasil

No horário indicado traslado ao aeroporto para embarque
em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Hotel
Skyline Hotel
Washington the Churchill Hotel

(Em USD):

02 Jan - 28/Fev
01-31/Março
01/Abril - 30/Junho
01/Jul - 05/Setembro
06/Set - 05/Novembro
06 Nov - 28/Dezembro

Américas 2020/2021

Single

Duplo

$ 1.595
$ 2.037
$ 2.454
$ 1.909
$ 2.498
$ 1.837

$ 962
$ 1.182
$ 1.390
$ 1.118
$ 1.414
$ 1.083

Datas de
chegada a Nova York:

Saída Diária
(mínimo 2 participantes)

Incluso:

• Traslado de chegada e saída (aeroporto/hotel/
aeroporto);
• 5 noites de acomodação em hotel categoria turística
• Passeios conforme informado no itinerário.

Não incluso:

• Aéreo internacional/doméstico;
• Alimentos e bebidas não mencionados;
• Taxas, impostos, gorjetas, extras e outros não
informados.

Notas importantes:

Os valores estão sujeitos a alteração sem prévio
aviso, não válidos para datas festivas, eventos,
congresso e outros. A ordem dos passeios, visitas
pode ser alterado conforme datas de operação e
disponibilidade. Atenção ao ponto de encontros dos
passeios, que pode ser diferente da hospedagem.

Washington
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América do Norte

Roteiro:

Desde

$2.858
11

Di a s

Los Angeles

MARAVILHAS DO OESTE
Roteiro:

Los Angeles 2N Grand Canyon 1N Page

Datas de
chegada a Los Angeles

Sábado
(mínimo 2 participantes)

Incluso:

• T raslados de chegada e saída;
• 1 0 noites de hospedagem nos hotéis selecionados;
• C afé da manhã diário;
• V isitas e passeios conforme incluído no itinerário;

Não incluso:

• Aéreo internacional/doméstico;
• Bebidas e refeições não mencionadas;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

América do Norte

Notas importantes:

*Atenção, pois o hotel de inicio para passeios pode
ser diferente do hotel confirmado para hospedagem.
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1N

Bryce

1N

Las Vegas

Itinerário:

2N

Mammoth Lakes ou Fresno 1N São Francisco 2N

Guia local
falandoEspanholePortuguês

1º Dia – Chegada a Los Angeles

Chegada, recepção e traslado ao hotel selecionado. Hospedagem.

2º Dia – Los Angeles

Café da manhã estilo americano. No horário apropriado saída desde
o hotel em Los Angeles para um passeio pelas maiores areas de interesse dos visitantes. Com inicio no centro da cidade poderemos admirar o famoso e recuperado Downtown. Passaremos pela zona financeira, a Catedral Nossa Senhora de Los Angeles uma obra de Rafael
Moneo, a sala de concertos Walt Disney uma incrivel obra do arquiteto
Frank Gehry e o Auditório Dorothy Chandler Pavillion aonde faremos
parada para fotos. Seguimos para Staples Center sede da equipe de
basquete “Los Angeles Lakers” para assim chegar a nossa próxima
parada a histórica Plaza Olvera. Nos dirigimos depois para Hollywood
que nos recebe para desfrutar do glamour da sétima arte e assim ter
muitas fotos da Avenida das Estrellas, admirar o famoso Teatro Chino
e com sorte porque não ter a oportunidade de ver algumas celebridades no Dolby Theater, sede da entrega dos Premios Oscar. Deixamos
as estrelas para continuar com nosso passeio panoramico pela Sunset Boulevard, centro da vida noturna com muitos clubes famosos,
restaurantes e hotéis. Continuamos para Beverly Hills, exclusiva ciudade onde vivem e compram os famosos. Iremos parar perto do City
Hall para uma breve caminhada para fotos. Desde ponto deixamos
que os clientes sigam por conta até a Rodeo Drive, com famosas lojas
de marcas internacionales e sede do Hotel Beverly Wilshire, famoso
pelo filme Uma linda Mulher. Regresso ao ponto de encontro para retorno ao hotel. Restante do tempo livre. Acomodação.

3º Dia – Los Angeles / Grand Canyon

Café da manhã no hotel. Sairemos pela manhã em direção
ao Grand Cayon, cruzando pelos desertos de Mojave e Arizona pela famosa e mistica Rota 66. Chegaremos quase no
fim da tarde. Tempo livre e acomodação.

4º Dia – Grand Canyon / Monument Valley /
Lake Powell / Page

Café da manhã no hotel. Pela manhã visitaremos a parte
Sul do Grand Canyon com oportunidade de admirar a atração de diversos pontos. Partiremos para Monument Valley
situada na reserva dos nativos Navajos. De forma opcional
pode-se ter a oportunidade de fazer uma visita pelo mistico
Valle do Navajos com um guia Navajo, ou ainda aproveitar
o momento paa muitas fotos dos mirantes. Continuaremos
viagem até Lake Powell. Chegada e acomodação.

5º Dia – Page / Horseshoe Bend / Antelope / Lake
Powell / Bryce
Café da manhã no hotel. Em horário determinado partimos cedo para visitar Horseshoe Bend onde se pode
admirar a curva de 180° do Rio Colorado e observar
a alteração na coloração da água do rio desde azul a
tons turquesa e com oportunidade de caminhar sobre
as pequenas dunas de areia. Em continuação vamos a
Antelope Canyon um dos pontos mais visitados e pitorescos da região. Logo seguiremos viagem pela região de Lake Powell o maior lago artificial dos Estados
Unidos para então chegarmos em Bryce e desfrutar de
um belo panorama deste parque. Resto do tempo livre.
Acomodação.

Américas 2020/2021

Los Angeles

6º Dia – Bryce Canyon / Zion / Las Vegas

Café da manhã no hotel. Em horário determinado partiremos
desde Bryce Canyon para o Zion National Park, depois de visitar seguiremos para Las Vegas que é considerada como um
dos centros da vida noturna americana. Acomodação.

7º Dia – Las Vegas

Café da manhã no hotel. Dia livre para realizar passeios opcionais e/ou desfrutar da cidade. Em horário apropriado a
noite realizaremos um passeio com parada no famoso letreiro de “Bem Vindo a Las Vegas”, seguiremos a para a iluminada Strip e percorreremos de Sul a Norte presenciando suas
multiplas atrações, vistaremos a Fremont Street e terminaremos no Hotel mais famoso de Las Vegas o Caesars Palace,
retornaremos ao hotel para acomodação.

8º Dia – Las Vegas / Mammoth Lakes ou Fresno

Café da manhã no hotel. Hoje sairemos de Las Vegas, do deserto de Nevada e entraremos novamente na California em
caminho a cidade de Fresno pelo conhecido e extenso Valle de
São Joaquin ( nas saídas do verão o itinerário altera por Mammoth Lakes). Chegada a tarde e tempo livre e acomodação.
Localização

Preços por pessoa
Turística
11 dias

10º Dia – San Francisco

Café da manhã no hotel, iniciaremos a visita pela cidade no
horário agendado. Incluiremos a região do centro comercial e financeiro com paradas no Centro Civico, Twin Peaks,
Golden Gate Park, a famosa ponte Golden Gate e terminamos em Fisherman’s Wharf. Para os que querem seguir
andando por conta podem ficar em Wharf e participar do
cruzeiro de Alcatraz ou Sausalito (opcional). Os demais podem regressar ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

11º Dia – San Francisco / Brasil

Cafe da manhã no hotel e no horário indicado traslado ao
aeroporto para embarque em voo de regresso.

Fim dos nossos serviços.

(Ou similares)

Culver City
Grand Canyon
Page
Bryce Canyon
Las Vegas
Mammoth Lakes
Coarsegold
San Francisco
Programa Datas

Café da manhã no hotel. Em horário determinado viajamos
para o Parque Nacional de Yosemite de onde teremos a oportunidade de observar a natureza e seu ar puro. Seguimos
para São Francisco e atravessamos o Valle de São Joaquin
chegaremos ao hotel para acomodação.

Hotel
Courtyard by Marriott Los Angeles Westside
Grand Canyon Plaza Hotel
Best Western at Lake Powell
Best Western PLUS Ruby’s Inn
Luxor Hotel & Casino / Bally’s Hotel & Casino Las Vegas
Mammoth Mountain Inn
Chukchansi Gold Resort & Casino
Hilton San Francisco Union Squarer

(Em USD):

09,16,23,30/Maio & 6,13,20,27/Junho & 5,12,19,26/
Setembro & 03,10,17,24,31/Outubro
04,11,18,25/Julho & 01,08,15,22,29/Agosto

Single

Duplo

$ 6.046

$ 3.736

$ 4.497

$ 2.858

* Entradas para Alcatraz, recomendamos serem reservas com mais de 30 dias de antecedencia devido a disponibilidade.

Américas 2020/2021

San Francisco
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América do Norte

Hotéis Previstos

9º Dia – Mammoth Lakes ou Fresno / Yosemite
/ San Francisco

Desde

$2.089
8

Di a s

Monument Valley

PARQUES DO OESTE AMERICANO
Roteiro:

Los Angeles 2N Grand Canyon 1N Page

Datas de
chegada a Los Angeles:

Quarta-feira
(mínimo 2 participantes)

1N

Bryce

1N

Las Vegas

Itinerário:

2N

Guia local
falando Espanhol e Português

1º Dia – Chegada a Los Angeles

Chegada, recepção e traslado ao hotel selecionado. Hospedagem.

Incluso:

• T raslados de chegada e saída;
•7
 noites de hospedagem nos hotéis
selecionados;
•C
 afé da manhã diário;
•V
 isitas e passeios conforme incluído
no itinerário;

Não incluso:

• Aéreo internacional/doméstico;
• Bebidas e refeições não mencionadas;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

Notas importantes:

*Atenção, pois o hotel de inicio para passeios pode
ser diferente do hotel confirmado para hospedagem.

2º Dia – Los Angeles

Café da manhã estilo americano. No horário apropriado saída desde
o hotel em Los Angeles para um passeio pelas maiores areas de interesse dos visitantes. Com inicio no centro da cidade poderemos admirar o famoso e recuperado Downtown. Passaremos pela zona financeira, a Catedral Nossa Senhora de Los Angeles uma obra de Rafael
Moneo, a sala de concertos Walt Disney uma incrivel obra do arquiteto
Frank Gehry e o Auditório Dorothy Chandler Pavillion aonde faremos
parada para fotos. Seguimos para Staples Center sede da equipe de
basquete “Los Angeles Lakers” para assim chegar a nossa próxima
parada a histórica Plaza Olvera. Nos dirigimos depois para Hollywood
que nos recebe para desfrutar do glamour da sétima arte e assim ter
muitas fotos da Avenida das Estrellas, admirar o famoso Teatro Chino
e com sorte porque não ter a oportunidade de ver algumas celebridades no Dolby Theater, sede da entrega dos Premios Oscar. Deixamos
as estrelas para continuar com nosso passeio panoramico pela Sunset Boulevard, centro da vida noturna com muitos clubes famosos,
restaurantes e hotéis. Continuamos para Beverly Hills, exclusiva ciudade onde vivem e compram os famosos. Iremos parar perto do City
Hall para uma breve caminhada para fotos. Desde ponto deixamos
que os clientes sigam por conta até a Rodeo Drive, com famosas lojas
de marcas internacionales e sede do Hotel Beverly Wilshire, famoso
pelo filme Uma linda Mulher. Regresso ao ponto de encontro para retorno ao hotel. Restante do tempo livre. Acomodação.

3º Dia – Los Angeles / Grand Canyon

Café da manhã no hotel. Sairemos pela manhã em direção
ao Grand Cayon, cruzando pelos desertos de Mojave e Arizona pela famosa e mistica Rota 66. Chegaremos quase no
fim da tarde. Tempo livre e acomodação

4º Dia – Grand Canyon / Monument Valley /
Lake Powell / Page

América do Norte

Café da manhã no hotel. Pela manhã visitaremos a parte
Sul do Grand Canyon com oportunidade de admirar a atração de diversos pontos. Partiremos para Monument Valley
situada na reserva dos nativos Navajos. De forma opcional
pode-se ter a oportunidade de fazer uma visita pelo mistico
Valle do Navajos com um guia Navajo, ou ainda aproveitar

Preços por pessoa
Programa Datas

Bryce Canyon

20

Turística
8 dias

o momento paa muitas fotos dos mirantes. Continuaremos
viagem até Lake Powell. Chegada e acomodação.

5º Dia – Page / Horseshoe Bend / Antelope / Lake
Powell / Bryce
Café da manhã no hotel. Em horário determinado partimos cedo para visitar Horseshoe Bend onde se pode
admirar a curva de 180° do Rio Colorado e observar a
alteração na coloração da água do rio desde azul a tons
turquesa e com oportunidade de caminhar sobre as pequenas dunas de areia. Em continuação vamos a Antelope Canyon um dos pontos mais visitados e pitorescos
da região. Logo seguiremos viagem pela região de Lake
Powell o maior lago artificial dos Estados Unidos para
então chegarmos em Bryce e desfrutar de um belo panorama deste parque. Resto do tempo livre. Acomodação.

6º Dia – Bryce Canyon / Zion / Las Vegas

Café da manhã no hotel. Partiremos desde Bryce Canyon
para o Zion National Park, depois de ser feita a visita continuamos para Las Vegas que é considerada como um centro da vida noturna. Acomodação.

7º Dia – Las Vegas

Café da manhã no hotel. Dia livre para realizar passeios opcionais e/ou desfrutar da cidade. Em horário apropriado a
noite realizaremos um passeio com parada no famoso letreiro de “Bem Vindo a Las Vegas”, seguiremos a para a iluminada Strip e percorreremos de Sul a Norte presenciando suas
multiplas atrações, vistaremos a Fremont Street e terminaremos no Hotel mais famoso de Las Vegas o Caesars Palace,
retornaremos ao hotel para acomodação.

8º Dia – Las Vegas / Brasil

Café da manhã no hotel e no horário indicado traslado
para o aeroporto para embarque em voo de regresso.

Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Hotel

Culver City
Grand Canyon
Page
Bryce Canyon

Courtyard by Marriott Los Angeles Westside
Grand Canyon Plaza Hotel
Best Western at Lake Powell
Best Western PLUS Ruby’s Inn
Luxor Hotel & Casino/ Bally’s Hotel
& Casino Las Vegas

Las Vegas

(Em USD):

20 maio & 11 junho & 02,16/Julho & 06,13,20,27/Agosto
& 3,10,17/Setembro & 01,22/Outubro

Single

Duplo

$ 3.178

$ 2.089

Américas 2020/2021

Juntos pelo mundo
desde 1959
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Circuitos

Desde

$1.571
10

Di a s

Caribe

CONHECENDO A COLÔMBIA
Roteiro:

Bogotá

2N

Eje Cafetero

Datas de
chegada a Bogotá:
(mín.2 participantes)
Janeiro: 10, 24;
Fevereiro: 21;
Março: 20;
Abril: 24;
Maio: 22;
Junho: 26;

Julho: 24;
Agosto: 14, 21;
Setembro: 25;
Outubro: 23;
Novembro: 20;
Dezembro: 11.

Incluso:

• Transferências aeroporto – hotel – aeroporto.
• Passagem aérea, classe econômica: Bogotá – Armênia // Armênia – Medellín //
Medellín – Cartagena.
• 9 noites de hospedagem com café da
manhã;
• 4 almoços.
• Guia local para passeios em espanhol.
• Visita ao museu do Ouro e Catedral de
Sal de Zipaquirá.
• Visita ao Parque Nacional do Café com
entrada para 7 aventurar/lugares.
• Tour a Salento e Vale de Cocora.
• Visita à cidade de Medellín com entrada
no Museu de Antioquia.
• Tour a Guatape e Peñol.
• Visita à cidade de Cartagena com entrada no Castillo de San Felipe – Serviços
Compartilhado.
• Passeio a Ilhas Rosário – Isla Del Encanto

Não incluso:

• Visitas opcionais
• Passagens aéreas Internacionais.
• Serviços não especificados.
• Opcional no destino.
• Subida à pedra de Peñol.
• Alimentos e bebidas não estipulados nos
itinerários.
• Transferências não contempladas
• Extras de qualquer tipo em hotéis.
• Excesso de bagagem.
• Despesas pessoais.
• Seguro de hotelaria.
• Vacinas, documentação (quando necessário).
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

Notas importantes:

Valores sujeito a alteração sem prévio aviso.

2N

Medellin

2N

Cartagena

Itinerário:

Guias Locais

falando Espanhol

1º Dia – Chegada a Bogotá

Chegada e traslado do aeroporto para o hotel selecionado,
tempo livre. Acomodação.

2º Dia – Bogotá

Café da manhã no hotel. Pela manhã partida para visitar a Catedral de
Sal de Zipaquirá, seguindo em direção ao município de Zipaquirá para
entrada à Catedral de Sal, templo religioso católico que não são mais
explorados na mina de sal. Retorno a Bogotá para tempo de almoço e
realizaremos um passeio panorâmico com parada e caminhada pelo
centro histórico de Bogotá através de suas ruas com fachadas nos
estilos coloniais e republicanos. Continuação do passeio pela Plaza
de Bolivar, onde você pode admirar o Palácio de São Carlos, La Casa
de Nariño residência do Presidente da República, Catedral Primada,
Capitólio Nacional e Palácio Liévano. Retorno ao hotel. Acomodação.

3º Dia – Bogotá / Armenia - Parque Nacional del Café

Café da manhã no hotel e em horário previsto saída com destino
ao aeroporto para voo com destino a Armênia.
Chegada e assistência no aeroporto, traslado para o hotel. Saída
para o Parque Nacional do Café, com uma área de 96 hectares, 56
deles construídos numa mistura perfeita entre o tradicional e o
moderno, mais de 20 atrações culturais e mecânicas imerso entre
árvores e plantas, temperatura média de 21 graus. No passeio
podemos apreciar a tradição que se estende pelo departamento
de Quindío. Entretenimento através da cultura do café, divulgando sua importância e da associação no desenvolvimento do país
em um ambiente de natureza e diversão, aprecie as 7 atrações
diferentes. No horário indicado retorno ao hotel. Acomodação.

4º Dia – Arménia / Valle del Cocora y Salento

Café da manhã no hotel. Partida para o Vale Cocora em Quindío, durante a viagem podemos apreciar a bela paisagem do lugar. Coquetel
de boas-vindas na chegada ao Vale De Concora para iniciar a caminhada pela floresta nublada, aprecie a biodiversidade da fauna e flora. Na volta vamos pelo caminho da Trilha ecológica da mais alta biopalma de cera do Mundo é a principal árvore nacional onde faremos
o ritual de palma Cera de Quindío e com isso conhecer sua história e
como os aborígenes adoravam essa palma e seus demais plantios de
mudas de palmeira para a eternidade. Tempo para almoço típico. Terminaremos o passeio com uma visita á cidade de Salento, com uma
curta caminhada para conhecer a Plaza de Bolívar, suas varandas
coloridas e típicas, a rua real, oficina de artesanato e o ponto de vista
de Cocora. No horário indicado, traslado para o hotel. Acomodação.

5º Dia – Armenia / Medellín

Café da manhã no hotel. No momento apropriado, encontro no hall do
hotel para o traslado ao aeroporto com destino a cidade de Medelín.
Chegada e assistência no aeroporto Internacional Enrique Olaya Herrera e traslado privativo para o hotel. Acomodação.

6º Dia – Medellín

Café da manhã no hotel. De manhã iniciaremos um passeio
panorâmico pela cidade, visitando os locais de maior interesse:
Lleras Park, Ponlado Park e Golden Mile, curta caminhada pelo
parque de esculturas de Botero com tempo para fotografias,
entrada no Museu Antioquia para contemplar uma maravilhosa

Preços por pessoa
Programa

América do Sul

NOVIDADE 2020/21

3N

10 dias

(Em USD):

exposição do pintor e escultor Botero mostrando suas
experiências e acontecimentos importantes de Madellín e
Colombia. Continuaremos o passeio admirando a Catedral
Metropolitana chegando na área norte, onde desceremos
entre o Parque dos Desejos e o Jardim Botânico com acesso ao
transporte público do metrô para a estação de Acevedo. Faça um
tour por esse teleférico de mobilização urbana à estação de Santo
Domingo. Retornaremos mostrando a localização do Parque
Pies Descalzos, passando em frente ao Edifício inteligente da
EPM até chegar á pequena réplica da cultura Antioquia, com vista
de 360º graus da cidade. Curta caminhada e tempo para visitar
lojas de souvenires. Retorno ao hotel. Acomodação.

7º Dia – Medellín / Guatapé / Peñol / Cartagena de Indias

Café da manhã no hotel. De manhã iniciaremos uma excursão ao
leste da região Antioqueño, visita à cidade de Marinillda onde encontraremos edifícios coloniais e uma tradição religiosa fervorosa
e Nuevo Peñol um município que substituiu o antigo Peñol inundado para construir o reservatório de Guatapé no final da década
de 1970. Conheceremos a Pedra Del Peñol, uma rocha com 220
metros de altura (subida opcional), onde você terá uma bela vista
do reservatório. Tempo para almoço típico. Depois visitaremos o
município de Guatapé onde a arquitetura se destaca com o colorido de suas cavidades e fachadas do século XX, desfrutando de um
passeio por este lugar maravilhoso. No final em horário apropriado transfer com destino ao aeroporto para embarque a cidade de
Cartagena. Chegada, assistência e traslado ao hotel. Acomodação.

8º Dia – Cartagena

Café da manhã no hotel. À tarde partida do hotel para começar o
passeio panorâmico nos principais bairros da cidade, como Bocagrande, Castillogrande e Manga. Entrada ao Castelo de San Felipe
onde visitaremos uma das mais importantes construções da engenharia militar da era colonial, por fim terminaremos com uma
breve caminhada pelo setor murado, admirando suas lindas peças, igrejas, ruas estreitas e casas com varandas lindamente decoradas com flores. Retorno ao hotel. Tempo livre e acomodação.

9º Dia – Cartagena

Café da manhã no hotel. Pela manhã, traslado ao píer em direção à Ilha para embarcar em uma lancha em serviço compartilhado para o Parque Nacional das ilhas do Rosário. Durante
a navegação apreciaremos a Baía de Cartagena e Boca Chica,
onde estão localizadas as fortificações de San Fernando e San
José (o passeio de barco Cartagena – Isla ou vice-versa é de
aproximadamente 1hora). Tempo para desfrutar da praia e um
almoço típico. No horário combinado, retorno de barco para Cartagena, não incluído transfer ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

10º Dia – Cartagena / Brasil

Café da manhã no hotel. No horário apropriado traslado do hotel para o aeroporto para voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos

Hotel

Bogotá
Armenia
Medellín
Cartagena

Hotel Suite Jones 3*
Hacienda Combia 3*
Café Hotel By Lars 3*
Barlavento 3*

Datas

Single

Duplo

Jan-Dez /2020

$ 2.071

$ 1.571

*tarifas não válidas para feriados, feiras e congressos ex: Natal, Réveillon
*Verifique política de bagagem para voo doméstico.
* Opcional: Aquario de San Martin de Pajeres não incluído, venda somente no destino.
* Taxa de barco a vela deve paga no destino
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(Ou similares)

Cidade

américas 2020/2021

Desde

919$
10
Di a s

Bogotá

BOGOTÁ, CARTAGENA e SAN ANDRÉS
Bogotá

3N

Itinerário:

Cartagena

3N

San Andres

Guias Locais

falando Espanhol

1º Dia – Chegada a Bogotá

Chegada, assistência no aeroporto e traslado privado para
o hotel escolhido. Acomodação.

2º Dia – Bogotá

Café da manhã no hotel. Passeio panorâmico e caminhada pelo
centro histórico de Bogotá através de ruas estilizadas por fachadas
com estilos colonial e republicano. Entrada para o museu de arte do
banco da República, conhecido devido suas amostras famosas da
arte mestra Colombiana. Continuação do passeio pela Plaza de Bolívar, onde você pode admirar o Palácio de São Carlos; Casa de Nariño (residencial do presidente da República) a Catedral Primacial; o
Capitólio Nacional e o Palácio Liévano. Retorno para o hotel. Terminaremos o passeio com a visita ao Museu do Ouro para visualizar
seus quartos nos quais são exibidas peças dos ourives pré-colombiano, sendo um dos mais importantes do país. Acomodação.

3N

6º Dia – Cartagena

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. Recomendamos fazer uma excursão opcional como o passeio às
Ilhas Rosário. Acomodação.

7º Dia – Cartagena / San Andres

Café da manhã no hotel. Traslado do hotel ao aeroporto para
voo (não incluído) com destino à San Andres. Chegada com assistência e traslado ao hotel escolhido. Acomodação.

8º Dia – San Andres

Café da manhã do hotel. Dia livre para atividades pessoais. Recomendamos fazer uma excursão opcional (não incluída) como
o passeio à Catedral de Sal. Acomodação.

Café da manhã no hotel. Início do passeio panorâmico, visitando diferentes locais emblemáticos de interesse turístico, entre
eles a caverna de Morgan, onde segundo a lenda o pirata Henry Morgan escondeu seus tesouros. Visita a igreja com ponto
de vista panorâmico de toda a Ilha. Continuando ao longo do
anel viário para observar a baía e as praias de San Luís. Parada
em West Viwe, onde há uma espetacular piscina natural com
águas azul-turquesa com fundo do mar exuberante e peixes
coloridos, você pode nadar se desejar (consulte dias de operação). Retorno ao ponto de encontro. Acomodação.

4º Dia – Bogotá / Cartagena

9º Dia – San Andres

5º Dia – Cartagena

10º Dia – San Andres / Brasil

3º Dia – Bogotá

Café da manhã no hotel. Traslado para o aeroporto para voo (não
incluído) com destino a Cartagena. Chegada e assistência no aeroporto com traslado privativo ao hotel escolhido. Acomodação.
Café da manhã. No horário indicado, encontro no saguão do hotel para
visita em Cartagena com início de um passeio panorâmico pelos principais bairros da cidade: Bocagrande, Castillogrande e Manga até chegar e entrar no Castelo de San Felipe, onde visitaremos uma das construções mais importantes da engenharia militar na época da colônia,
continuação do passeio com entrada da Igreja de San Pedro Claver.
Final do passeio com uma curta caminhada através da área murada,

Preços por pessoa
Categoria

Turística
Turística
Superior
Primeira

(Em USD):

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. Recomendamos fazer uma excursão opcional (não incluído) com o
passeio ao Aquário e Jhony Cay. Acomodação.
Café da manhã no hotel. Traslado do hotel ao aeroporto
para voo de regresso.

Fim dos nossos serviços.

Notas importantes:

Valores sujeito a alteração sem prévio aviso.

Single

Duplo

21 Jan - 20 Dez
05 Abr - 14 Abr
21-31/Jan & 05-12/Abril/2020
01 Fev - 01 Mar & 15 Jun - 21 Jul & 05 - 11 Out 2020
01 - 04 Abr & 12 Abr - 14 Jun & 22 Jul - 04 Out & 12 Out - 25 Dez 2020
08 - 31 Jan & 06 - 11 Abr 2020
01 Fev - 31 Mar & 15 Jun - 21 Jul & 05 -11 Out 2020
01 - 05 Abr & 12 Abr - 14 Jun & 22 Jul - 04 Out & 12 Out - 25 Dez 2020

$ 1.546
$ 1.706
$ 2.091
$ 1.785
$ 1.683
$ 2.499
$ 2.050
$ 1.947

$ 919
$ 1.016
$ 1.206
$ 1.031
$ 970
$ 1.394
$ 1.149
$ 1.089

*tarifas não válidas para feriados, feiras e congressos ex: Natal, Réveillon
*Verifique política de bagagem para voo doméstico.

(Diárias)
(mínimo 2 participantes)

Incluso:

• Traslados aeroporto – hotel – aeroporto.
• 3 noites de hospedagem em Bogotá no
hotel escolhido.
• 3 noites e hospedagem em Cartagena no
hotel escolhido
• 3 noites de e alojamento em San Andres
no hotel escolhido.
• Café da manhã diário.
• City tour em Bogotá e Cartagena com
guia em espanhol.
• Tour / Visita pela ilha em serviço compartilhado com guia em espanhol.

Não incluso:

• Visitas opcionais
• Passagens aéreas domésticas e internacionais.
• Serviços não especificados.
• Alimentos e bebidas informados.
• Extras de qualquer tipo em hotéis.
• Despesas pessoais.
• V acinas, documentações quando necessário;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

Hotéis Previstos
Cidade

Bogotá
Cartagena
San Andres

Datas

américas 2020/2021

Datas de
chegada a Bogotá:

onde você pode admirar suas belas praças, ruas estreitas e casas com
suas varandas lindamente decoradas com flores. Acomodação.

(Ou similares)

Hotel

Categoria Turística
Suite Jones 3*
Barlavento 3*
Sunrise 3*

Categoria Turística Superior
Bogotá
Parque 97 3*Sup
Cartagena
Barlavento 3*
San Andres Decameron Los Delfines 3* Sup
Categoria Primeira
84 D. C. 4*
Capilla del Mar 4*
Decameron Aquarium o
San Andres Maryland 3*sup
Bogotá
Cartagena
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Roteiro:

Desde

$2.803
11

Di a s

Cusco

DESCUBRA O PERU
Roteiro:

Lima 1N Paracas 1N Linhas de Nasca / Arequipa 1N Cusco

Datas de
Chegada a Lima:

Saída Diária
(mínimo 2 participantes)

Incluso:
• T raslados de chegada e saída;
• 1 0 noites de hospedagem nos hotéis selecionados;
• C afé da manhã diário;
• 3 refeições;
• V isitas e passeios conforme incluído no itinerário;

Não incluso:

• A éreo internacional/doméstico;
• B ebidas e refeições não mencionadas;
• G orjetas, taxas, serviços e extras não mencionados.

Itinerário:

3N

Vale Sagrado

Guia Acompanhante
em Espanhol

1º Dia – Chegada a Lima

Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel.
À tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da
cidade. Começaremos pelo Parque do Amor em Miraflores, com
uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma
vista panorâmica da Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura
Lima. Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral caminharemos até o Convento de Santo Domingo, cujos corredores
foram transitados por São Martín de Porras e Santa Rosa de Lima
no século XVII e onde atualmente estão sepultados seus restos.

2º Dia – Lima / Paracas

Café da manhã. Partida com destino a bahía de Paracas. Chegada
ao aeroporto de Pisco para sobrevoar as Linhas de Nazca, enormes
desenhos que só podem ser apreciados desde as alturas e representam diversos insetos e animais como o Macaco, o Colibri, o Condor
ou a Aranha, sua procedência é desconhecida, pensa-se que foi um
Grande Calendário Astronômico. Resto do dia livre para desfrutar das
instalações do hotel e dos arredores. Hospedagem em Paracas. (O
desenvolvimento do roteiro do dia pode ser modificado de acordo ao
horário que for confirmado o sobrevoo).

América do Sul

3º Dia – Paracas / Lima

Café da manhã. Cedo de manhã faremos uma excursão em lancha pelas Ilhas Ballestas. No caminho apreciaremos o “Candelabro”, desenho esculpido em uma colina de areia orientado em
direção a Pampa de Nasca. Nas ilhas, observaremos pinguins
de Humboldt e lobos marinhos, também as aves migratórias
que aí habitam. Pela tarde seguiremos rumo a Lima. Hospedagem em Lima.

4º Dia – Lima / Arequipa

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para nossa saída a Are-
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1N

Puno 1N
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quipa (aéreo doméstico não incluído). À chegada, assistência e
traslado ao hotel. Pela tarde a cidade branca nos abre suas portas
num percorrido que inicia no mirante do Carmem Alto, lugar que
nos oferece uma bela paisagem de região agrícola e desde onde
poderemos observar os três vulcões principais que rodeiam a cidade: Misti, Chachani e Pichu-Picchu. Continuaremos o percorrido
até o distrito de Yanahuara, visitaremos sua praça e sua igreja
construída ao estilo “andaluz”, conheceremos seu mirante feito
com uma bela arquitetura e rodeados de arcos de sillar, além disso conheceremos o “callejon” do Cabildo, típica rua de sillar, adornado com gerânios. Logo visitaremos o Monastério de Santa Catalina, impressionante monumento religioso que foi fechado por
quase 400 anos; com treitas ruas, praças e jardins faz lembrança
aos bairros antigos de Sevilla ou Granada. Finalmente nos dirigiremos are a Praça de armas onde poderemos observar a Catedral
e os portais que rodeiam a praça, visitaremos para finalizar nosso
percorrido até a Igreja da Companhia de Jesus; Criada no século
XVII pelos Jesuítas, na igreja destacam seus claustros e a famosa
Cúpula de San Ignacio. Hospedagem em Arequipa.

5º Dia – Arequipa / Cusco

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco (aéreo doméstico não incluído). Na chegada, assistência e traslado ao
hotel. À tarde, percorrido exclusivo à cidade que inicia com uma visita
à Praça de San Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica da
cidade. Depois, visitaremos o Mercado de San Pedro, onde descobriremos o sabor local e conheceremos mais de perto os produtos da
zona neste mercado onde há de tudo e abastece à cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos recebe com toda sua magnificência;
Recinto de Ouro é seu nome em quechua e sua afetuosidade ainda se
sente nas paredes que alguma vez estiveram totalmente revestidas
de ouro. Conheceremos também a Igreja de Santo Domingo. Desde
San Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio Arzobispal, teremos tempo para admirar a mundialmente famosa
Pedra dos Doze Ângulos. Seguiremos à Praça de Armas para visitar
a Catedral que abriga obras coloniais de incrível valor.

américas 2020/2021

Machu Picchu

Café da manhã. De manhã, nos afastaremos das multidões para
visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais construções rodeada de belas paisagens em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração
Incaico de Qenqo, surpreendente será o altar para sacrifícios incrustado na parte interna de sua formação rochosa. Finalmente
chegamos à atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, monumento de notável excelência arquitetônica, é considerado um dos
pilares da cosmo-visão andina.

7º Dia – Vale Sagrado

Café da manhã. Visitaremos os locais mais destacados do Vale
Sagrado dos Incas. Nossa primeira parada será na cidade de Chinchero, a mais típica e pitoresca do Vale Sagrado, onde apreciaremos seu complexo arqueológico inca e sua bela igreja colonial.
Chinchero também é famosa por suas mulheres tecelãs que nos
ensinaram as antigas técnicas incas para tingir e fiar com lã de alpaca. Continue até Moray, belo e curioso complexo arqueológico
Inca composto por colossais terraços concêntricos que simulam
um grande anfiteatro. Nos tempos dos Incas, serviu como laboratório agrícola, onde diversos microclimas foram recriados. Almoço
em um dos restaurantes da região. Terminaremos nossa excursão
visitando o fabuloso complexo arqueológico de Ollantaytambo,
importante para os Incas como um centro militar, religioso e agrícola. Visitaremos o Templo das dez janelas, os banheiros da ñusta,
o Templo do Sol, entre outros lugares de interesse. Os cartões postais das alturas de Ollantaytambo encerrarão este dia mágico no
Vale Sagrado dos Incas. Hospedagem no Vale Sagrado.

8º Dia – Vale Sagrado / Machu Picchu / Cusco

Café da manhã. Partiremos de trem para conhecer uma das 7
Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação de Àguas Calientes, onde nossa equipe nos receberá para abordar o transporte
que ascenderá por um caminho intrincado oferecendo-nos
uma espetacular vista do rio Urubamba que dá forma ao fa-

Preços por pessoa
Categoria

(Em USD):

moso cânion. A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos
receberá com seus incríveis terraços, escadarias, recintos cerimoniais e áreas urbanas. A energia emana de todo o lugar.
Depois de uma visita guiada, teremos tempo para explorar a
cidadela e almoçar em um dos restaurantes do lugar. À hora
programada, retornaremos de trem e seremos trasladados ao
hotel. Hospedagem em Cusco.

9º Dia – Cusco / Puno

Café da manhã. Partiremos de ônibus turístico à cidade de Puno.
No caminho realizaremos oportunas paradas para visitar as
atrações desta paisagística rota. Nossa primeira parada será
Andahuaylillas, onde visitaremos sua bela capela. Continuaremos a Racchi, Templo do Deus Wiracocha, no qual destacam os
enormes muros e passagens do recinto. Nossa seguinte parada
será para almoçar e desfrutar belas vistas em La Raya, limite
natural entre Cusco e Puno. Antes do nosso destino final, visitaremos o Museu de Sitio de Pucará. Não desaproveitaremos
esta oportunidade para conseguir um dos clássicos toritos da
localidade. Chegaremos a Puno finalizando nossa tarde.

10º Dia – Puno / Lago Titicaca / Puno

Café da manhã. Tomaremos a manhã para conhecer “O Povo do
Lago”. Visitaremos as ilhas artificiais dos Uros que nos receberão
com sua típica hospitalidade e nos mostrarão sua peculiar forma de
vida. Será difícil de acreditar, mas estes amistosos locais habitam,
educam-se e “ganham-se o pão” sobre estas ilhas flutuantes. À
tarde, visitaremos o cemitério pre-inca dos Chefes Hatun Colla em
Sillustani, à beira do Lago Umayo. São famosas suas torres funerárias ou Chullpas de até 6 metros de altura. Hospedagem em Puno.

10º Dia – Puno / Lima / Brasil

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Categoria Turística Superior

Lima
Paracas
Arequipa
Cusco
Vale Sagrado
Puno

Casa Andina Standard Miraflores Centro
San Agustín Paracas
Ell Fundador
Terra Andina
La Hacienda Valle Sagrado
Andina Standard Puno

Cidade

Categoria Primeira

Lima
Paracas
Arequipa
Cusco
Vale Sagrado
Puno

Hotel Jose Antonio Lima
La Hacienda Bahía Paracas
Casa Andina Select Arequipa
Xima Hotel Cusco
Casa Andina Premium Valle Sagrado
Jose Antonio Puno

Cidade

Categoria Primeira Superior

Lima
Paracas
Arequipa
Cusco
Vale Sagrado
Puno

Crowne Plaza
Double Tree Guest Suites
Casa Andina Premium Arequipa
Costa del Sol Ramada Cusco
Casa Andina Premium Valle Sagrado
Andina Premium Puno

Café da manhã. Na hora estipulada, saída ao aeroporto para a
abordagem do voo internacional.

Fim dos nossos serviços.
Datas

Turística Superior / Trem Inca Rail - The Voyager
Janeiro até Dezembro
Primeira / Trem Inca Rail - The Voyager
Janeiro até Dezembro
Primeira Superior / Trem Inca Rail - The Voyager
Janeiro até Dezembro
Suplemento THE 360* - Inca Rail - $ 71,43

Single

Duplo

$ 3.547
$ 3.910
$ 4.379

$ 2.803
$ 3.000
$ 3.283

*tarifas não válidas para feriados, feiras e congressos ex: Natal, Réveillon, Semana Santa(08-12Abril), Inti Raymi (20-26/Junho) e outros.
*Temporada de chuvas (Jan-Abril, logística de trem sujeita a alteração sem prévio aviso.
*Verifique política de bagagem para Machu Picchu e documentação.

américas 2020/2021
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6º Dia – Cusco

Desde

$1.745
8

Di a s

3 refeições

Lago Titicaca

Peru - MACHU PICCHU E LAGO TITICACA
Roteiro:

Lima / Cusco

3N

Datas de
chegada a Lima:

Machu Picchu

Saídas: diárias.
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• Traslados de chegada e saída;
• 7 noites de hospedagem nos hotéis selecionados;
• Café da manhã diário;
• Visita regular na cidade de Cusco e Parque Arqueológico de Sacsayhuaman.
• Visita regular a Machu Picchu;
• 3 refeições;
• Visita regular a Ilha de Uros e de Taquile

Não incluso:

• Aéreo internacional/doméstico;
• Bebidas e refeições não mencionadas;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

1N

Puno

1N

Lago Titicaca

1N

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Chegada a Lima

Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel.
A tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da
cidade. Começaremos pelo Parque do Amor em Miraflores, com
uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma
vista panorâmica da Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura
Lima. Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral caminharemos até o Convento de Santo Domingo, cujos corredores
foram transitados por São Martín de Porras e Santa Rosa de Lima
no século XVII e onde atualmente estão sepultados seus restos.

2º Dia – Lima/Cusco

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco (aéreo não incluído). Na chegada, assistência e traslado ao hotel. À tarde,
percorrido exclusivo à cidade que inicia com uma visita à Praça de San
Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica da cidade. Depois,
visitaremos o Mercado de San Pedro, onde nos empaparemos do
sabor local e conheceremos mais de perto os produtos da zona neste
mercado onde há de tudo e abastece à cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha nos recebe com toda sua magnificência; Recinto
de Ouro é seu nome em quechua e sua afetuosidade ainda se sente
nas paredes que alguma vez estiveram totalmente revestidas de
ouro. Conheceremos também a Igreja de Santo Domingo. Desde San
Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela rua Hatun Rumiyoc
encontrando em nosso trajeto o palácio Inca Roca, hoje o Palácio
Arzobispal, teremos tempo para admirar a mundialmente famosa
Pedra dos Doze Ângulos. Seguiremos à Praça de Armas para visitar
a Catedral que abriga obras coloniais de incrível valor.

3º Dia – Cusco

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade Categoria Turística Superior
Lima Casa Andina Standard Miraflores Centro
Cusco Terra Andina
Puno La Hacienda Plaza de Armas
Cidade Categoria Primeira

América do Sul

Lima Hotel Jose Antonio Lima
Cusco Xima Hotel Cusco
Puno Hotel Jose Antonio Puno
Cidade Categoria Primeira Superior
Lima Crowne Plaza
Cusco Hilton Garden Inn
Puno Casa Andina Premium Puno
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Café da manhã. De manhã, nos afastaremos das multidões para visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais construções rodeada de belas paisagens em total comunhão
com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração Incaico
de Qenqo, surpreendente será o altar para sacrifícios incrustado na
parte interna de sua formação rochosa. Finalmente chegamos à
atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, monumento de notável
excelência arquitetônica, é considerado um dos pilares da cosmovisão andina. Tarde livre para desfrutar da cidade.

4º Dia – Cusco /Machu Picchu

Café da manhã. Partiremos de trem para conhecer uma das 7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação de Águas Calientes, onde
nossa equipe nos receberá para abordar o transporte que ascenderá

Preços por pessoa
Categoria

(Em USD):

Turistica Superior / Trem Peru Rail - Vistadome
Primeira / Trem Peru Rail - Vistadome
Primeira Superior / Trem Peru Rail - Vistadome

por um caminho intrincado oferecendo-nos uma espetacular vista
do rio Urubamba que dá forma ao famoso cânion. A Cidade Perdida
dos Incas, Machu Picchu, nos receberá com seus incríveis terraços,
escadarias, recintos cerimoniais e áreas urbanas. A energia emana
de todo o lugar. Depois de uma visita guiada, teremos tempo para
explorar a cidadela e almoçar em um dos restaurantes do lugar. Teremos pernoite em um dos hotéis de região de Águas Calientes ou
Machu Picchu (conforme disponibilidade).

5º Dia – Machu Picchu / Cusco

Café da manhã. Manhã livre. As entradas para Machu Picchu são limitadas, recomendamos realizar o pedido de entradas para dias posteriores no momento de realizar a reserva do pacote e assim evitar
congestionamento ou falta de disponibilidade no local. Em sua visita
adicional a Machu Picchu poderemos visitar setores como o Intipunku
ou Porta do sol, a entrada a cidadela da Trilha Inca. Para os que desejem uma aventura mais intensa visitando o Huayna Picchu, deve-se
considerar que somente existem 400 espaços diários para realizar
a subida, os quais devem ser reservados previamente. Em horário
estabelecido, retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel.

6º Dia – Cusco / Puno

Café da manhã. Partiremos de ônibus turístico à cidade de
Puno. No caminho realizaremos oportunas paradas para visitar
as atrações desta paisagística rota. Nossa primeira parada será
Andahuaylillas, onde visitaremos sua bela capela. Continuaremos a Racchi, Templo do Deus Wiracocha, no qual destacam os
enormes muros e passagens do recinto. Nossa seguinte parada será para almoçar e desfrutar das belas vistas em La Raya,
limite natural entre Cusco e Puno. Antes do nosso destino final,
visitaremos o Museu de Sitio de Pucará. Não desaproveitaremos esta oportunidade para conseguir um dos clássicos toritos
da localidade. Chegaremos a Puno para finalizar nossa tarde.

7º Dia – Puno / Lago Titicaca / Puno

Café da manhã. Vamos conhecer o famoso Lago Titicaca em
uma excursão de dia completo. Começaremos visitando os
Uros, hospitaleiros nativos que nos receberão em ilhas artificiais construídas em base a totora. Depois continuaremos à Ilha
de Taquile, onde os nativos ainda preservam ancestrais tradições e nos receberão com suas coloridas vestes típicas. Não
desaproveitemos a oportunidade de explorar a ilha e surpreender-nos com as belas vistas do lago. Teremos um almoço tipo
box lunch na ilha. À tarde, retornaremos à cidade.

8º Dia – Puno / Brasil

Café da manhã. Na hora estipulada, saída ao aeroporto para
a abordagem do voo internacional. Fim dos nossos serviços.
Datas

Single

Duplo

Janeiro até Dezembro
Janeiro até Dezembro
Janeiro até Dezembro

$2.312
$2.443
$2.975

$ 1.745
$ 1.812
$ 2.122

*tarifas não válidas para feriados, feiras e congressos ex: Natal, Réveillon, Semana Santa(08-12Abril), Inti Raymi (20-26/Junho) e outros.
*Temporada de chuvas (Jan-Abril, logística de trem sujeita a alteração sem prévio aviso.
*Verifique política de bagagem para Machu Picchu e documentação.

américas 2020/2021

Desde

$2.356
7

Di a s

2 refeições

Machu Picchu

LINHAS DE NASCA E MACHU PICCHU
Lima

2N

Paracas 1N Vale Sagrado 1N Cusco
Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Chegada a Lima

3N

Machu Picchu

Palácio Arzobispal, teremos tempo para admirar a mundialmente
famosa Pedra dos Doze Ângulos. Seguiremos à Praça de Armas
para visitar a Catedral que abriga obras coloniais de incrível valor.

Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel.
À tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas da
cidade. Começaremos pelo Parque do Amor em Miraflores, com
uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma
vista panorâmica da Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura
Lima. Seguiremos à Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de Governo e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral e caminharemos até o Convento de Santo Domingo, cujos corredores
foram transitados por São Martín de Porras e Santa Rosa de Lima
no século XVII e onde atualmente estão sepultados seus restos.

5º Dia – Cusco

2º Dia – Lima / Paracas

6º Dia – Cusco /Vale Sagrado

Café da manhã. Partida em nossos próprios carros com destino a
bahía de Paracas. Chegada ao aeroporto de Pisco para sobrevoar as
Linhas de Nazca, enormes desenhos que só podem ser apreciados
desde as alturas e representam diversos insetos e animais como o
Macaco, o Colibri, o Condor ou a Aranha, sua procedência é desconhecida, pensa-se que foi um Grande Calendário Astronômico. Resto
do dia livre para desfrutar das instalações do hotel e dos arredores.
Hospedagem em Paracas. (O desenvolvimento do roteiro do dia pode
ser modificado de acordo ao horário que for confirmado o sobrevoo).

3º Dia – Paracas / Lima

Café da manhã. Cedo de manhã faremos uma excursão em lancha pelas Ilhas Ballestas. No caminho apreciaremos o “Candelabro”, desenho esculpido em uma colina de areia orientado em
direção a Pampa de Nasca. Nas ilhas, observaremos pinguins
de Humboldt e lobos marinhos, também as aves migratórias
que aí habitam. Pela tarde, retorno a Lima em nossos próprios
carros. Chegada ao hotel. Hospedagem em Lima.

4º Dia – Lima / Cusco

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco
(aéreo doméstico não incluído). Na chegada, assistência e traslado ao hotel. À tarde, percorrido exclusivo à cidade que inicia
com uma visita à Praça de San Cristóbal para desfrutar de uma
vista panorâmica da cidade. Depois, visitaremos o Mercado de
San Pedro, onde nos sentiremos o sabor local e conheceremos
mais de perto os produtos da zona neste mercado onde há de
tudo e abastece à cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha
nos recebe com toda sua magnificência; Recinto de Ouro é seu
nome em quechua e sua afetuosidade ainda se sente nas paredes que alguma vez estiveram totalmente revestidas de ouro.
Conheceremos também a Igreja de Santo Domingo. Desde San
Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o palácio Inca Roca, hoje o

Preços por pessoa
Categoria

(Em USD):

Turistica Superior / Trem Peru Rail - Vistadome
Primeira / Trem Peru Rail - Vistadome
Primeira Superior / Trem Peru Rail - Vistadome

NOVIDADE 2020/21

Café da manhã. De manhã, nos afastaremos das multidões para
visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais construções rodeada de belas paisagens em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração
Incaico de Qenqo, surpreendente será o altar para sacrifícios incrustado na parte interna de sua formação rochosa. Finalmente
chegamos à atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, monumento de notável excelência arquitetônica, é considerado um dos pilares da cosmo-visão andina. Tarde livre para desfrutar da cidade.
Café da manhã. Visitaremos os locais mais destacados do Vale
Sagrado dos Incas. Nossa primeira parada será na cidade de Chinchero, a mais típica e pitoresca do Vale Sagrado, onde apreciaremos seu complexo arqueológico inca e sua bela igreja colonial.
Chinchero também é famosa por suas mulheres tecelãs que nos
ensinaram as antigas técnicas incas para tingir e fiar com lã de alpaca. Continue até Moray, belo e curioso complexo arqueológico
Inca composto por colossais terraços concêntricos que simulam
um grande anfiteatro. Nos tempos dos Incas, serviu como laboratório agrícola, onde diversos microclimas foram recriados. Almoço
em um dos restaurantes da região. Terminaremos nossa excursão
visitando o fabuloso complexo arqueológico de Ollantaytambo,
importante para os Incas como um centro militar, religioso e agrícola. Visitaremos o Templo das dez janelas, os banheiros da ñusta,
o Templo do Sol, entre outros lugares de interesse. Os cartões postais das alturas de Ollantaytambo encerrarão este dia mágico no
Vale Sagrado dos Incas. Hospedagem no Vale Sagrado.

7º Dia – Vale Sagrado / Machu Picchu / Cusco

Café da manhã. Partiremos em trem para conhecer uma das 7
Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação de Águas Calientes,
onde nossa equipe nos receberá para abordar o transporte que
ascenderá por um caminho intrincado presenteando-nos uma
espetacular vista do rio Urubamba que dá forma ao famoso cânion. A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos receberá com
seus incríveis terraços, escadarias, recintos cerimoniais e áreas
urbanas. A energia emana de todo o lugar. Após uma visita guiada,
teremos tempo para explorar a cidadela e almoçar em um dos restaurantes da localidade. Em horário estabelecido, retornaremos
de trem e seremos trasladados ao hotel. Hospedagem em Cusco.

8º Dia – Cusco / Brasil (C)

Café da manhã. Na hora estipulada, saída ao aeroporto para a
abordagem do voo internacional. Fim dos nossos serviços.
Datas

Single

Duplo

Janeiro até Dezembro
Janeiro até Dezembro
Janeiro até Dezembro

$ 2.903
$ 3.190
$ 3.389

$ 2.356
$ 2.509
$ 2.645

*tarifas não válidas para feriados, feiras e congressos ex: Natal, Réveillon, Semana Santa(08-12Abril), Inti Raymi (20-26/Junho) e outros.
*Temporada de chuvas (Jan-Abril, logística de trem sujeita a alteração sem prévio aviso.
*Verifique política de bagagem para Machu Picchu e documentação.

américas 2020/2021

Datas de
chegada a Lima:

Saídas: diárias.
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• Traslados de chegada e saída;
• 7 noites de hospedagem nos hotéis selecionados;
• Café da manhã diário;
• 02 refeições;
• Passeios e visitas conforme mencionado
no itinerário;

Não incluso:

• Aéreo internacional/doméstico;
• Bebidas e refeições não mencionadas;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Categoria Turística Superior

Lima
Paracas
Cusco
Vale Sagrado

Casa Andina Standard Miraflores Centro
San Agustín Paracas
Terra Andina
La Hacienda Plaza de Armas

Cidade

Categoria Primeira

Lima
Paracas
Cusco
Vale Sagrado

Hotel Jose Antonio Lima
La Hacienda Bahía Paracas
Xima Hotel Cusco
Casa Andina Premium Valle Sagrado

Cidade

Categoria Primeira Superior

Lima
Paracas
Cusco
Vale Sagrado

Mercure Ariosto Miraflores
Double Tree Guest Suites
Casa Andina Premium Cusco
Casa Andina Premium Valle Sagrado
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América do Sul

Roteiro:

Desde

$1.005
8

Di a s

Glaciar

MARAVILHAS DA ARGENTINA
Roteiro:

Buenos Aires

2N

El Calafate

Datas de
chegada a Buenos Aires:

Saída Diária
(mínimo 2 participantes)

Incluso:

Iguaçu

NOVIDADE 2020/21

2N

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Chegada a Buenos Aires

Chegada no aeroporto, recepção e traslado ao hotel selecionado. Tempo livre. Acomodação.

8º Dia – Iguaçu / Brasil

Café da manhã e em horário determinado traslado ao aeroporto
com destino a El Calafate. Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

(Ou similares)

Categoria Turística

Buenos Aires Waldorf
El Calafate
Bahia Redonda
Iguazu
Merit Iguazu
Cidade

Categoria Primeira

Buenos Aires Kenton
El Calafate
Calafate Parque
Iguazu Jungle Lodge
Iguazu
Cidade

Categoria Primeira Superior

Buenos Aires
El Calafate
Iguazu

Intercontinental
Xelena Suites
Xelena Suites
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7º Dia – Iguaçu

3º Dia – Buenos Aires / El Calafate

Não incluso:

Cidade

Café da manhã no hotel e em horário apropriado saída para Iguaçu.
Chegada e traslado ao hotel selecionado. Tempo livre e acomodação.

Café da manhã no hotel e no horário apropriado saída para visita
panorâmica da cidade com o Obelisco e as Praças de San Martín,
as Avenidas Corrientes e 9 de Julho entre outras. Bairros com histórias como La Boca, San Telmo e em destaque como Palermo,
Recoleta e modernos como Puerto Madero. Acomodação.

2º Dia – Buenos Aires

Hotéis Previstos

6º Dia – El Calafate / Iguaçu

Café da manhã no hotel, visita as Cataratas do Iguaçu no Lado Argentino. Localizada dentro do Parque Nacional Iguaçu com uma
extensão de 67.000 hectares, uma das primeiras áreas protegidas
da América. As Cataratas estão integradas por 275 saltos de água
que descem de uma altura aproximada de 70 metros. Neste pedaço
de Selva Subtropical é possível observar durante a caminhada uma
grande variedade de samambaias, orquídeas, begônias, aves e diversas outras espécies. Retorno ao hotel, tempo livre. Acomodação.

• Traslados de chegada e saída;
• 7 noites de hospedagem nos hotéis selecionados;
• Café da manhã diário;
• Passeios regulares: City Tour em Buenos
Aires + Glaciar Perito Moreno FTE + Cataratas Arg y Bra IGR
• Ingressos aos Parques Nacionais.
• Aéreo internacional/doméstico;
• Bebidas e refeições não mencionadas;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

América do Sul

3N

4º Dia – El Calafate

Café da manhã no hotel e saída em horário determinado para visitar o Glaciar Perito Moreno, um dos mais espetaculares e famosos
do mundo. A sua frente quilômetros de lago no qual observaremos
constantes desprendimentos de enormes blocos de gelo sobre as
águas argentinas. Se contempla o espetáculo desde a passarela
estrategicamente posicionada. Retorno ao hotel, tempo livre e
acomodação.

5º Dia – El Calafate

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais, sugerimos uma navegação pelo lago Argentino ou uma visita a El
Chalten.

Preços por pessoa
Programa
Superior
Primeira
Turística

(Em USD):

Café da manhã no hotel e em horário previsto saída para
Visitar as Cataratas do Iguaçu no lado Brasileiro. O Parque
Nacional do Iguaçu, lado Brasileiro tem uma extensão de aproximadamente 185.000 hectares. Embarcamos em um ônibus
que inicia o passeio dentro do parque e vai nos levar até o início
das passarelas tem um percurso de aproximadamente 1.200
metros. Teremos uma vista panorâmica do lado Argentino,
para fotografias. Avançamos e observamos o Canyon do Rio
Iguaçu, o Salto Rivadavia, Três Mosqueteiros, entre outros. No
final do percurso chegamos ao mirante inferior da Garganta do
Diablo. Em horário determinado seguimos para o aeroporto
para viagem de regresso. *Solicitamos atenção aos horários do
voo de regresso* Fim dos nossos serviços.

Notas importantes:

*Taridas, não válidas, para datas festivas
*tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso no ato da reserva

Datas

Single

Duplo

02 Jan - 29/Dez
02 Jan - 29/Dez
02 Jan - 29/Dez

$ 2.400
$ 1.891
$ 1.642

$ 1.382
$ 1.128
$ 1.005

*Tarifas, não válidas, para datas comemorativas, feiras, congressos, datas especiais como Natal, Réveillon e etc.
*Tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso no ato da reserva

américas 2020/2021

Desde

$1.607
9

Di a s

Buenos Aires

BUENOS AIRES, SALTA e MENDOZA
Buenos Aires

1N

Salta

2N

Cafayate

Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao hotel selecionado. Tempo Livre. Acomodação.

2º Dia – Buenos Aires

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado saída para visita panorâmica da cidade com o Obelisco e as praças San Martin,
Avenidas Corrientes, 9 de Julho entre outras. Bairros com história
como La Boca, San Telmo o suntuoso Palermo e a Recoleta tão
moderno como Puerto Madero. Tempo Livre. Acomodação.

Café da manhã e em horário agendado traslado ao aeroporto para
voo ( não incluído) de partida para Mendoza. Chegada, recepção
no aeroporto e traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

Café da manhã no hotel e no horário apropriado traslado ao aeroporto para voo (não incluído) com destino a Salta. Recepção no
aeroporto e traslado ao hotel selecionado. City Tour pela cidade
de Salta, fundada em 1582 que possui um personagem hispânico
que distingue o resto das capitais argentinas. Com visual urbano e
completo de casas no estilo colonial e marcado por cerros circundantes e seus museus: Cerro San Bernardo com vista panorâmica
da cidade. Continuaremos o passeio com visita à Villa Veraniega
de San Lorenzo (localizada a 10km da cidade), Universidade Nacional, Quebrada de Castellanos e o Mercado Artesanal. Tempo livre.
Acomodação.

7º Dia – Mendoza

Café da manhã no hotel e saída para o Tour do Vinho. Excursão o
dia inteiro às vinícolas da região. Visitaremos três vinícolas para
conhecimento à comunidade internacional de vinhos e seu verdadeiro potencial, a qualidade dos solos de Mendoza e a paixão
pela vinificação. Argentina produz vinhos de classe mundial. As
visitas incluem; vinhedos, máquina de triagem, sala de fermentação e envelhecimento, oferecendo uma visão íntima do processo
de vinificação da uva à garrafa. Desfrutaremos de uma degustação de vinhos e de um delicioso almoço gourmet em uma das
vinícolas. Tempo livre e acomodação.

4º Dia – Salta / Cahi / Cafayate

Café da manhã no hotel e no horário apropriado saída para passeio
pelo Vale em veículo 4x4. Partida de Salta, subindo a famosa Cuesta del Obispo até 3348 metros acima do nível do mar, onde está
localizado o Parque Nacional Los Cardones. Seguimos para o Vale
Encantado, um pequeno vale que marca a transição entre duas regiões bem diferenciada. Continuação do passeio para o Sul da Rota
40, passando por pequenas cidades como San José, Seclantás e
finalmente Molinos, com sua histórica capela do século XVII. Em
seguida Angastaco que tem umas das paisagens mais curiosas da
América do Sul: A Quebrada de Las Flechas, com um forte contraste entre o deserto, vale verdejante e montanhas cobertas de neve
eterna. Chegada em Cafayate, uma pequena cidade de 10.000 habitantes cercada por vinhedos e vinícolas. Acomodação.
(Em USD):

Turistica
Primeira
Superior

8º Dia – Mendoza

Café da manhã e saída para o passeio à Aconcágua. Entraremos na
Cordilheira dos Andes para aprender sobre suas histórias e caminhar
pela Colina Aconcágua (a mais alta da América). Uma experiência única
para apreciar as paisagens inesquecíveis e suas histórias marcantes,
levando o tempo necessário para entrar em contato com todos os
cantos e então descobrir seus segredos. * Atenção aos dias de operação do passeio desde segunda a quinta-feira e sábado*. Acomodação.

9º Dia – Mendoza / Brasil

Café da manhã no hotel e no horário agendado traslado
ao aeroporto para voo de regresso.Fim dos nossos serviços.

Datas

Single

Duplo

02/Jan até 29/Fev/2020
02/Jan até 29/Fev/2020
02/Jan até 29/Fev/2020

$ 2.781
$ 3.011
$ 3.408

$ 1.607
$ 1.638
$ 1.864

*Tarifas não válidas para datas festivas, como por exemplo Natal e Réveillon.

américas 2020/2021

NOVIDADE 2020/21

6º Dia – Salta / Mendoza

3º Dia – Buenos Aires / Salta

Programa

3N

Café da manhã no hotel e no horário agendado saída para degustação de vinhos. Cafayate é o berço do famoso vinho de Torrrontes (altitude da área é de 1700 metros acima do nível do mar). Os
dias ensolarados ao longo do Ano permitem criar vinhos intensos
e inesquecíveis. O Torrontés é cheio de aroma, suave, mas seco e
refrescante. Já os vinhos tintos são intensos com ótima estrutura e
personalidade única. À tarde, retorno a Salta pela Quebrada de las
Conchas, onde a erosão do vento e da água cria formas curiosas
nas pedras (Anfiteatro, Garganta do Diabo, El Sapo, Los Castilos
entre outros). Acomodação.

falando Espanhol

1º Dia – Chegada a Buenos Aires

Preços por pessoa

Mendoza

Datas de
chegada a Buenos Aires:

5º Dia – Cafayate /Salta

Guias Locais

Itinerário:

1N

Saída Diária
(mínimo 2 participantes)

Incluso:

• Traslados de chegada e saída;
• 8 noites de acomodação nos hotéis na categoria selecionada com café da manhã;
• Passeios e visitas conforme informados
no itinerário.

Não incluso:

• Aéreo internacional/doméstico;
• Bebidas e refeições não mencionadas;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

Notas importantes:

*Taridas, não válidas, para datas festivas
*tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso no ato da
reserva

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Categoria Turística

Buenos Aires
Salta
Cafayate
Mendoza
Cidade

Waldorf
Altos de Balcarce
Hotel Los Sauces
Raices Aconcagua
Categoria Primeira

Buenos Aires
Salta
Cafayate
Mendoza

Kenton Buenos Aires
Design Salta
Viñas de Cafayate
NH Cordilheira

Cidade

Categoria Primeira Superior

Buenos Aires
Salta
Cafayate
Mendoza

Recoleta Grand
Salta
Patios de Cafayate
Diplomatic

29

América do Sul

Roteiro:

Desde

$318
4

Di a s

El Calafate

BUENOS AIRES
Roteiro:

Buenos Aires

2N

Datas de
chegada a Buenos Aires:

Guias Locais

Itinerário:

Saída Diária
(mínimo 2 participantes)

falando Espanhol

1º Dia – Chegada a Buenos Aires

Chegada, recepção e traslado ao hotel selecionado. Tempo livre. Acomodação.

Incluso:

• Traslado de chegada e saída;
• 03 noites de acomodação com café da
manhã
• City tour panorâmico pela cidade.

2º Dia – Buenos Aires

Não incluso:

Preços por pessoa

• Aéreo internacional/doméstico;
• Bebidas e refeições não mencionadas;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

Notas importantes:

*Taridas, não válidas, para datas festivas
*tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso no ato da
reserva

Café da manhã e em horário previsto saída para visita panorâmica
passando pelos seus principais bairros e pontos de interesse: Av.
9Julho – Teatro Colón, Obelisco e a Plaza de La República; a Plaza
de Mayo - Casa Rosada, Catedral e Banco Nacional e os Bairros de
(Em USD):

Categoria / Hotel sugerido

Superior: Intercontinental Buenos Aires / NH City Hotel
Primeira: Grand Brizo / Kenton Palace
Turistico(STD): Hotel Bristol / Conquistador / NH Crilon

02º Dia – Bariloche

Café da manhã no hotel. Visita panorâmica percorrendo a Avenida Bustillo até Playa Bonita e Cerro Campanário de onde se tem
uma magnífica vista da região incluindo os Lagos Nahuel Huapi
e Moreno, a cidade de Bariloche e as penínsulas de São Pedro
e Llao Llao (teleférico incluso). Continuação para o Lago More-

Preços por pessoa

(Em USD):

Categoria Primeira - Central / Hotel sugerido
Nevada ( STD) / Carlos V (STD)/ Kental Palace (Classic)

Extensão a Ushuaia

Chegada, recepção e traslado ao hotel selecionado, tempo livre
e acomodação.

02º Dia – Ushuaia

Café da manhã. Tour ao Parque Nacional Terra do Fogo. Durante o passeio visitaremos a Bahía Ensenada, o Lago Roca
e a Bahía Lapataia, e poderá observar a flora e fauna locais
com destaque para os albatrozes e mais 90 espécies de outros pássaros. Final do tour com o percurso no trem do Fim

Preços por pessoa
América do Sul

4º Dia – Buenos Aires / Brasil

Café da manhã no hotel e no horário previsto saída
para traslado ao aeroporto para voo de regresso.

Fim dos nossos serviços.
Datas

Single

Duplo

Jan-Dez/2020
Jan-Dez/2020
Jan-Dez/2020

$ 848
$ 668
$ 610

$ 425
$ 347
$ 318

4 Dias

no atravessando a ponte Angostura e a Baía Lopez. Regresso a
Bariloche, contornado a Lagoa Trébol. Tarde livre. Acomodação.

03º Dia – Bariloche

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar tours opcionais: San Martin de Los Andes, Puerto Blest. Hospedagem.

04º Dia – Bariloche / Brasil

Café da manhã no horário previsto traslado ao aeroporto
para embarque em voo de regresso Fim dos nossos serviços.
Datas

Single

Duplo

Jan-Dez/2020

$ 513

$ 265

*Tarifas, não válidas, para datas de eventos, congressos, convenções, festivas como Páscoa, Natal, Réveillon e etc.
*tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso no ato da reserva

01º Dia – Chegada a Ushuaia

3 Dias
do Mundo, um trajeto de 1h30 através da paisagem austral.
À tarde, navegação pela Baía de Ushuaia e Canal Beagle até
Faro Les Eclaireurs, e Isla Lobos. Durante o tour terá uma
outra visão da cidade mais austral do mundo e poderá fotografar os lobos-marinhos e cormorões a uma distância muito
próxima. Acomodação.

03º Dia – Ushuaia / Brasil

Café da manhã no hotel e em horário previsto traslado ao
aeroporto para voo de regresso. Fim dos nossos serviços.

(Em USD):

Categoria Primeira - Hotel sugerido

30

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar tours opcionais:
Delta do Tigre, Festa Gaúcha, etc. Hospedagem.

Extensão a Bariloche (Região dos Lagos)
Chegada, recepção e traslado ao hotel selecionado. Tempo livre
e acomodação.

Ushuaia

3º Dia – Buenos Aires

*Tarifas, não válidas, para datas de eventos, congressos, convenções, festivas como Páscoa, Natal, Réveillon e etc.
*tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso no ato da reserva

01º Dia – Chegada a Bariloche

Bariloche

San Telmo e Boca, com paragem no Camiñito, na moderna zona
de Puerto Madero, no clássico Bairro da Recoleta e Palermo. Tarde livre. Acomodação.

Datas

Single

Duplo

Los Nires (std) / Los Acebos (std) / Las Hayas (std)(Classic)
Jan-Dez/2020
$ 685
$ 382
*Tarifas, não válidas, para datas de eventos, congressos, convenções, festivas como Páscoa, Natal, Réveillon e etc.
*tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso no ato da reserva

américas 2020/2021

Desde

$1.795
10

Di a s

Puerto Varas

SANTIAGO REGIãO DE LAGOS E VULCõES
Santiago

4N

Frutillar

1N

Puerto Varas

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Chegada a Santiago

Chegada, recepção e traslado ao hotel. Tempo Livre. Acomodação.

4N

NOVIDADE 2020/21

7º Dia – Puerto Varas / Petrohué / Peulla /
Puerto Varas

2º Dia – Santiago / Vinã del Mar / Valparaiso /
Santiago

Café da manhã no hotel. Em horário agendado saída para realizar
visita de dia inteiro por Viña del Mar y Valparaíso. Quase que no
fim da tarde regresso a Santiago. Acomodação.

Café da manhã no hotel e saída no horário agendado. Seguiremos a beirada do Lago Llanquihue, tendo sempre como
imagem ao fundo o impressionate e imponente Vulcão
Osorno até Petrohué. Embarcaremos para navegar pelo
famoso Lago de Todos os Santos até Peulla. Chegada e dia
livre em Peulla. Na tarde retornaremos a Puerto Varas para
acomodação.

3º Dia – Santiago

8º Dia – Puerto Varas

Café da manhã no hotel, pela manhã saída para realizar uma
visita panorâmica pela bela cidade de Santiago. Parte da tarde segue livre para compras e outras atividades pessoais.
Acomodação.

4º Dia – Santiago / Puerto Montt / Puerto Varas

Café da manhã no hotel e em horário previsto saída para transfer
ao aeroporto (voo não incluído). Embarque com destino a cidade
de Puerto Montt. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Tempo
livre. Acomodação.

5º Dia – Puerto Varas / Frutillar / Puerto Varas

Café da manhã e em horário agendado saída para visitar a cidade de Puerto Montt e Puerto Varas em seguida
seguimos para Frutillar, localizado próximo ao Lago Llanquihue. Tempo para almoço e regresso ao hotel. Tempo
livre. Acomodação.

6º Dia – Puerto Varas

Café da manhã no hotel. Saída para fazer uma visita de meio dia ao
Centro de Esqui e Montanha do Vulcão Osorno no Parque Nacional

Preços por pessoa
Categoria Datas

10 dias

(Em CAD):

01/jan - 28/Fev
01-31/Março
01-30/Abril
01/Mai - 31/Agosto
01-30/Setembro
01-31/Outubro
01-30/Novembro
01-31/Dezembro

américas 2020/2021

Datas de
chegada a Santiago:

Vicente Pérez Rosales. Tempo para lanche rápido e retorno ao hotel. Tempo Livre. Acomodação.

Café da manhã no hotel e dia livre para descanso e atividades opcionais ou independentes. Acomodação.		

9º Dia – Puerto Varas / Puerto Montt / Santiago
Café da manhã no hotel e em horário agendado traslado ao aeroporto
para embarque com destino a Santiago (voo não incluído). Chegada,
assistência e traslado ao hotel, tempo livre e acomodação.
				

Saída Diária
(mínimo 2 participantes)

Incluso:

• Traslado de chegada e saída;
• 09 noites de acomodação com café da
manhã diário;
• Passeio de meio dia regular por Santiago;
• Visita de dia inteiro por Viña del Mar e
Valparaíso;)		
• City Tour a Puerto Montt, Puerto Varas e
Frutillar com entrada ao museu e almoço;
• Visita Vulcão Osorno e Saltos del Petrohué com entrada e almoço;
• Navegação pelo Lago de Todos os Santos e Villa
de Peulla (não incluída entrada ou refeição)
				

Não incluso:

• Aéreo internacional/doméstico;
• Bebidas e refeições não mencionadas;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

10º Dia – Santiago / Brasil

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado traslado
ao aeroporto para embarque em voo de regresso.

Fim dos nossos serviços.

Notas importantes:

*Tarifas, não válidas, para datas festivas, feiras, congressos e outros.
*tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso no ato da reserva
*os serviços de transfer são regulares e compartilhados a serem
realizados entre 07:00 am – 21:00pm (fora deste horário consulte
suplemento).

Single

Duplo

$ 3.337
$ 3.479
$ 3.111
$ 2.967
$ 2.967
$ 3.543
$ 3.483
$ 3.336

$ 1.983
$ 2.046
$ 1.868
$ 1.795
$ 1.795
$ 2.083
$ 2.053
$ 1.980

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Hotel

Santiago
Puerto Varas

Hotel Neruda (Std)
Hotel Bellavista (Std)
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América do Sul

Roteiro:

Desde

$732
6

Di a s

Santiago

Santiago e Valle Del Maipo
Roteiro:

Santiago

4N

Valle de Maipo

Datas de
chegada a Santiago:

Saída Diária
(mínimo 2 participantes)

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Chegada a Santiago

direção ao passeio para a Vinícola Undurraga com degustação de vinhos. Tempo livre. Retorno ao hotel. Acomodação.

4º Dia – Santiago

Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Tempo livre. Acomodação.

Café da manhã no hotel, dia livre para atividades opcionais.
Acomodação.

• Traslado de chegada e saída regulares;
• 05 noites de acomodação com café da
manhã;
• Visita regular e panorâmica pela cidade
de Santiago;		
• Passeio regular pelas vinícolas Undurraga, Concha & Toro e Cousiño Macul com
degustação de vinhos.
• 1 almoço.

2º Dia – Santiago

5º Dia – Santiago / Valle de Maipo / Santiago

Não incluso:

Café da manhã no hotel e no horário apropriado saída em

Incluso:

• Aéreo internacional/doméstico;
• Bebidas e refeições não mencionadas;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

América do Sul

NOVIDADE 2020/21

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Categoria Turística

Santiago

Hotel Providencia

32

Café da manhã e no horário previsto saída para city tour pela cidade de Santiago, para que possa ter uma panorâmica da cidade
e suas principais atrações que contrastam com sua rica história e
modernas e imponentes construções. El Palácio de La Moneda,
La Plaza de Armas, o Cerro Santa Lucía, o Parque Metropolitano
e os exclusivos bairros residenciais de Vitacura e Las Condes, formam parte deste envolvente passeio. Tarde livre. Acomodação.
			

3º Dia – Santiago / Valle de Maipo / Santiago

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

Café da manhã no hotel e em horário previsto saída para passeio de dia inteiro a Vinícola de Concha & Toro e Vinícola de
Cousiño Macul com degustação de vinhos e almoço. Retorno
ao hotel. Acomodação.

6º Dia – Santiago / Brasil

Café da manhã e no horário previsto saída desde o hotel para o aeroporto para embarque em voo de
regresso.

Fim dos nossos serviços.
Datas

Single

Duplo

02 Jan - 29 Fevereiro
$ 1.300
$ 734
01 Maio - 30/Setembro /2020
$ 1.310
$ 732
01 Out -30/novembro
$ 1.372
$ 754
*A ordem de visitas e programação, pode ser alterada sem prévio aviso devido aos dias de operação das visitas.
*Os valores podem ser alterados no momento da reserva, sem prévio aviso.
*Tarifas não validas para datas festivas, feriados como Natal, Réveillon e outros.
*Os serviços de transfer são regulares e compartilhados a serem realizados entre 07:00 am – 21:00pm (fora deste horário
consulte suplemento).

Primeira - 6 dias

américas 2020/2021

Juntos pelo mundo
desde 1959

Índice

América Central e Caribe
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NOVIDADE 2020/21
Descubra a Guatemala		
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América Central e Caribe

Circuitos

México Arquelógico		
México Colonial com Puerto Vallarda NOVIDADE 2020/21

Desde

$1.459
14

Di a s
ref: Lus-MA11D
8 refeições

Chichen Itzá

México arquelógico
Roteiro:
Palenque

1N

Cidade do México 2N Puebla / Oaxaca 2N Mitla / Tuxtla Gutiérrez
Campeche 1N Uxmal / Mérida 1N Chichen Itzá / Riviera Maia 2N

Datas de
chegada à Cidade do México:

(mín.2 participantes)
Janeiro: 10, 24;
Fevereiro: 07, 21;
Março: 06, 20;
Abril: 03, 17;
Maio: 08, 22;
Junho: 05, 12 19, 26;

Julho: 03, 10, 17,24, 31;
Agosto: 07, 14;
Setembro: 04, 18;
Outubro: 02,16, 30;
Novembro: 13, 27.

Incluso:

• Traslados de chegada e saída;
• 13 noites de hospedagem no hotel selecionado;
• Café da manhã diário;
• Transporte em ônibus/micro-ônibus com
ar condicionado;
• Guia espanhol/inglês ou espanhol/italiano até 11º dia do itinerário;
• 3 almoços;
• Entrada às zonas arqueológicas e museus como mencionado no programa;

Não incluso:

• Aéreo internacional/doméstico;
• Bebidas e refeições não mencionadas;
• Gorjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

Guias Locais

Itinerário:

1º Dia – Chegada à Cidade do México

falando Espanhol

Chegada ao Aeroporto Internacional da Cidade do México e
traslado ao hotel selecionado. Hospedagem.

2º Dia – Cidade do México

Visita à cidade onde conheceremos: a Praça da Constituição, conhecida como Zócalo, o qual é rodeado de belos edifícios barrocos entre
eles a Catedral (o maior monumento religioso do país construído
sobre o também maior templo asteca) e o Palácio Nacional, sede da
presidência da República e onde poderemos admirar os murais do
Diego de Rivera. Em contraste, o Templo Maior, grande templo da
capital dos astecas recentemente descoberto. no final, partida para
o Museu de Antropologia com uma visita apenas do salão asteca.
Regresse ao hotel e alojamento. Tarde livre. Hospedagem.

3º Dia – Cidade do México

Dia livre para atividades pessoais. Excursão opcional a Teotihuacan:
chamado pelos Astecas “lugar onde nascem os deuses”, o lugar compreende três grandes edificações: a Pirâmide do Sol, a Pirâmide da
Lua e a Cidadela, todas elas construídas sobre a chamada “Avenida
dos Mortos”. Parada na Basílica da Nossa Senhora de Guadalupe, o
maior centro de peregrinação na América Latina. Retorno ao México
e acomodação. Tarde Livre. Hospedagem.

4º Dia – Cidade do México / Puebla / Oaxaca

Saída de ônibus para Puebla com visita a essa cidade rica em história
colonial. Veremos a famosa igreja de Santo Domingo, onde se encontra a capela do Rosário, uma das maiores expressões da arte barroca
mexicana. À tarde seguiremos pela estrada para Oaxaca. Chegada a
Oaxaca e hospedagem.

5º Dia – Oaxaca

De manhã, visita à famosa zona arqueológica de Monte Albán, centro
cerimonial que se encontra numa grande esplanada no topo de uma
colina. Dentro de seu isolamento, suas grandiosas ruínas dominam a
paisagem. Visita a vários túmulos e suas pinturas de murais. No final,
visitaremos uma oficina mágica de Alebrijes, onde você poderá fazer
sua própria obra de arte! À tarde, visita a cidade conhecida como
“o berço de patriotas”. Visitaremos o Zócalo, onde fica a Catedral, a
igreja de Santo Domingo. Continuaremos com uma visita ao antigo
convento de Santa Catalina de Siena. Visitaremos a feira, uma das
mais típicas que existe na região. Hospedagem.

6º Dia – Oaxaca / Mitla / Tuxtla Gutiérrez

Hotel

Saída em direção a Mitla. Visita ao sítio arqueológico, local dedicado
às cerimônias mixtecas. Nesse lugar, fundado pelas zapotecas e posteriormente frequentado pelos mixtecos, ressaltam suas decorações
geométricas com desenhos abstratos de uma finura extrema. Continuaremos a Tehuantepec (4 horas de viagem). Almoço. À tarde, seguiremos para Tuxtla Gutiérrez, capital do estado de Chiapas (5 horas de
viagem). Hospedagem.

Barceló México Reforma 4*

7º Dia – Tuxtla Gutiérrez / San Cristóbal de las Casas

Hotéis Previstos

América Central e Caribe

Cidade

Cidade
do México
Oaxaca
Tuxtla
Gutiérrez
San Cristóbal
de las Casas
Palenque
Campeche

(Ou similares)

Holiday Inn Express 4*
Hotel Marriott 4*

Hotel Villa Mercedes San
Cristobal 4*
Hotel Villa Mercedes Palenque 4*
Hotel Plaza Campeche 3*
Presidente Intercontinental
Mérida
Villa Mercedes 5*
Cancun
Grand Oasis Cancun
Riviera Maia Barceló Maya

34

Traslado até o cais e passeio de lancha pelo Cañón del Sumidero.
Almoço em um restaurante. No final, seguiremos para San Cristóbal de las Casas. Chegada ao hotel, tarde livre. Hospedagem.

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

1N

San Cristóbal de las Casas

2N

8º Dia – San Cristóbal de las Casas

Visita à feira local, uma das mais típicas da região, onde diariamente, centenas de indígenas vêm vender seus produtos.
Partiremos para a igreja de Santo Domingo de estilo barroco,
fundada en 1547. Ao terminar, visitaremos as comunidades
indígenas de San Juan Chamula e Zinacantan; a primeira delas
é muito especial, já que na igreja pode-se apreciar a influência
do paganismo nas suas cerimônias, enquanto a segunda difere
muito da anterior, pois os indígenas Zinacantecos são muito
apegados à fe católica. Você mesmo (a) poderá fazer uma autêntica tortilha e degustar uma tacinha de “Pox”, antigo elixirmaia! Retorno à cidade de San Cristóbal. Hospedagem.

9º Dia – San Cristóbal de las Casas / Palenque

Saída a Palenque, com um trajeto aproximado de 5 horas por uma
estrada montanhosa, tempo no qual poderão admirar incríveis mudanças na exuberante vegetação desta zona de Chiapas. Durante o
trajeto, parada nas cascatas de Água Azul e tempo livre. Continuação
a Palenque para hospedagem.

10º Dia – Palenque / Campeche

Visitaremos a zona arqueológica de Palenque localizada dentro da
selva chiapaneca. A zona oferece em pedra e estuque as belas realizações da arte plástica maia e é frequentemente considerada uma
das mais belas zonas do México. De todos os seus templos, o mais
importante é o chamado Templo das Inscrições, onde foi descoberto o túmulo de Pakal com sua famosa máscara de jade. Seguiremos
para Campeche e almoço no caminho. Hospedagem.

11º Dia – Campeche / Uxmal / Mérida

Saída para Mérida. No caminho, visitaremos a zona arqueológica
de Uxmal. Esta zona cujo nome significa ‘construído em três etapas’ é um clássico exemplo da era clássica e pós-clássica maia. Os
principais edifícios de Uxmal são: a Pirâmide do Adivinho, o Palácio dos Governadores e o Quadrilátero das Freiras. Almoço em um
restaurante. Em seguida, Iremos em direção a Mérida, conhecida
também como ‘A cidade branca’, onde suas residências da época
colonial e de estilo francês, italiano e árabe do início do século, são
testemunhas da riqueza passada nascida pelo cultivo do sisal. Parada no Zócalo (praça principal do centro) de Mérida, onde poderão
admirar os principais monumentos da cidade: a Catedral, o Palácio
do Governo, o Palácio Municipal e a Casa de Montejo. Hospedagem.

12º Dia – Mérida / Chichen Itza/ Riviera Maia ou Cancun

Saída para a Riviera Maia com visita à zona arqueológica de Chichén
Itzá, capital maia de Yucatán que floreceu entre os séculos V e X D.C.
Pode-se visitar os imponentes edifícios das zonas arqueológicas
setentrionais e centrais: o templo de Kukulcán, o jogo de pelota,
o observatório, o templo dos guerreiros, o convento das freiras
e o cenote (piscina subterrânea de água natural). Almoço em um
restaurante. De tarde, seguiremos para a Riviera Maia. Hospedagem.

12º Dia – Riviera Maia ou Cancun

Dia livre, para desfrutar do hotel e das belas praias. Hospedagem.

14º Dia – Riviera Maia ou Cancun / Brasil

No horário apropriado saída para transfer de retorno ao
Brasil. Fim dos nossos serviços.

Datas

Single

Duplo

14 dias com Cancun
Jan - Dez/2020
$ 2.102
$ 1.459
14 dias com Riviera Maia
Jan - Dez/2020
$ 2.323
$ 1.545
*tarifas não válidas para feriados, feiras e congressos ex: Natal, Réveillon e outros;
*tarifa de acomodação em Cancun / Riviera Maia sujeito a alteração sem prévio aviso. Valores informados são de pronta referência;
*Circuito compartilhado com turistas espanhóis, portugueses, italianos e latino-americano, clientes podem ser integrados com
outros passageiros no decorrer da viagem por questão de logística.

Américas 2020/2021

Desde

$1.472
9

Di a s

Cidade do México

MÉXICO COLONIAL COM PUERTO VALLARTA
Cidade do México / San Miguel de Allende
Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol e Inglês

1º Dia – Chegada à Cidade do México

Chegada ao Aeroporto Internacional da Cidade do México e
traslado ao hotel selecionado. Hospedagem.

2º Dia – Cidade do México / Querétaro /
San Miguel de Allende

De manhã, saída pela estrada a Querétaro que se localiza a 211
kms, capital do Estado com o mesmo nome e cidade histórica
muito importante durante as lutas pela Independência. Visitaremos a cidade e continuaremos a San Miguel de Allende que se
localiza a uma hora, lugar de residência predileto de artistas e intelectuais e famoso pelas suas edificações que vão do barroco até
o neogótico, entre as que destacam a impressionante paróquia de
San Miguel Arcángel. Hospedagem.

3º Dia – San Miguel de Alllende / Guanajuato

De manhã, saída a Dolores Hidalgo, berço da independência do México. Seguiremos para Guanajuato onde visitaremos está linda cidade
colonial, iniciando com uma vista panorâmica no monumento ao Pipila para depois continuar até o centro e conhecer o Teatro Juárez, a
Basílica, a Universidade, assim como suas pitorescas e estreitas ruas
coloniais e subterrâneas (antigos leitos de rios) e o famoso Callejón
del Beso (Beco do Beijo). Hospedagem.

4º Dia – Guanajuto / Zacatecas

De manhã, saída para Zacatecas. Chegada e visita ao centro histórico: a Catedral, uma das joias arquitetônicas da arte barroca mexicana
elaborada em pedra rosa e construída no século XVII, a Praça das
Armas, El Cerro de la Bufa, onde poderá ter uma fabulosa vista da
cidade e a Mina del Edén. Hospedagem.

5º Dia – Zacatecas / Guadalajara

De manhã, saída para a cidade de Guadalajara, chamada também
pela sua beleza “A Pérola do Ocidente” localizada a 4 hrs. e meia

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

1N

Guanajuato

1N

Zacatecas

aproximadamente. Chegada e visita ao bairro de Tlaquepaque, famoso por fabricar o artesanato mais fino do Estado. Traslado ao hotel.
Hospedagem.

6º Dia – Guadalajara

Visitaremos a cidade para conhecer: o Teatro Degollado, Palácio do
Governo, a Catedral, a Rot onda de los Hombres Ilustres e uma panorâmica do Hospicio Cabañas. Saída à região de “Tequila”, nome da
antiga e conhecida bebida mexicana. No povoado de Tequila, visitaremos uma destilaria, onde se poderá ver seu processo de elaboração.
Hospedagem.

7º Dia – Guadalajara / Puerto Vallarta

Traslado de saída para a rodoviária. Traslado de ônibus de
viagem de luxo a Puerto Vallarta. Chegada e traslado ao hotel
selecionado. Hospedagem.

8º Dia – Puerta Vallarta
Dia livre.

9º Dia – Puerta Vallarta / Brasil

Em horário apropriado saída em traslado para o aeroporto.

Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos
Cidade

Cidade
do México
San Miguel
de Allende
Guanajuato
Zacatecas
Guadalajara
Puerto Vallarta
Datas

(Ou similares)

Hotel

Guadalajara

2N

Puerto Vallarta

2N

NOVIDADE 2020/21

Datas de
chegada à Cidade do México:

Sábado (mín.2 participantes)
Janeiro: 07,21;
Julho: 07,21;
Fevereiro: 4,18;
Agosto: 04,18;
Março: 03,17,31;
Setembro: 01,15,29;
Abril: 14,28;
Outubro: 13,27;
Maio: 12,26;
Novembro: 10,24;
Junho: 09,23;
Dezembro: 08.

Incluso:

•0
 8 noites de hospedagem nos hotéis
selecionados;
•C
 afé da manhã diário;
• T raslado de chegada e saída;
• T ransporte em van, micro-ônibus ou
ônibus com ar condicionado;
•G
 uia acompanhante por todo o percurso falando espanhol-inglês (exceto no percurso até Puerto Vallarta).
•P
 assagem de ônibus de luxo Guadalajara/Puerto Vallarta;
•E
 ntradas a lugares visitados e museus mencionados no programa;
•M
 aleteiros.

Não incluso:

Hotel Regente 3*
Hotel Império de Los Angeles 4*
Hotel Mision de Guanajuato 3*
Hotel Emporio 4*
Hotel Morales 3*
Krystal Vallarta 3*
Single

1N

•A
 éreo internacional/doméstico;
•B
 ebidas e refeições não mencionadas;
•G
 orjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.

Duplo

09 Dias
Jan - Dez/2020
$ 2.036
$ 1.472
*tarifas não válidas para feriados, feiras e congressos ex: Natal, Réveillon e outros;
*Circuito compartilhado com turistas de outras nacionalidades, passageiros podem ser integrados com outros passageiros no
decorrer da viagem por questão de logística.
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Roteiro:

Desde

$2.858
12

Di a s

6 refeições

Monteverde

Costa Rica completa
Roteiro:

San José

Datas de
chegada a San José:

2N

Tortuguero 2N Arenal

(mín.2 participantes)

Monteverde

2N

Tamarindo

3N

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Chegada a San José

Chegada, recepção e traslado ao hotel selecionado, tempo livre e acomodação.

Incluso:

• T raslados de chegada e saída, privativos.
• 1 2 noites de acomodação com café da
manhã;
• 6 refeições;
•P
 asseios, visitas e entradas como informado no itinerário;
• Guia acompanhante nos passeios;

Não incluso:

•A
 éreo doméstico ou internacional;
•R
 efeições, bebidas não mencionadas;
•P
 asseios opcionais;
• I mpostos, taxas, gorjetas, extras de caráter pessoal e o que mais não foi mencionado em incluídos.

Hotéis Previstos

2N

(Ou similares)

Cidade

Hotel

San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Tamarindo

Hotel Studio
Mawamba Lodge
Volcano Lodge
Hotel Trapp Family Lodge
Hotel Tamarindo Diriá

2º Dia – San José

Café da manhã no hotel. Seguimos no horário marcado para visitar a famosa plantação de café Doka Coffee Estate e as Cataratas de La Paz. No caminho a cidade de Alajuela passaremos
pelo monumento do Agricultor, Juan Santamaria o herói nacional e o famoso Parque Mangos. A primeira parada é feita na
plantação de café da família Vargas Ruiz, dedicada à produção
de café desde 1931. Durante a visita, você aprenderá sobre a
produção, colheita, beneficiamento e torrefação do grão. Após
esta visita, continuaremos nos Jardim da Cachoeira de La Paz,
um belo parque natural com mais de 3,5 quilômetros de trilhas
que oferece diferentes atrações, incluindo uma visita à magnifica Cachoeira de La Paz. A reserva está localizada no lado
Nordeste do vulcão Poás. O parque oferece às suas visitantes
trilhas seguras ao longo de um desfiladeiro inclinado, com várias plataformas das quais é possível ver as cataratas de todos os ângulos. No Jardim das Borboletas você pode ver mais
de 25 espécies de borboletas e no laboratório pode aprender
e ver mais perto como vivem e emergem de seus brotos. O
Serpentarium exibe 30 das cobras mais bonitas e mortais da
Costa Rica. O parque se encontra a aprox. 1600mts acima do
nível do mar, podendo ser frio, recomenda-se agasalho, calças
e sapatos confortáveis). Retorno ao hotel. Acomodação.

3º Dia – San José / Tortuguero

Em horário apropriado saída cedo para passeio. Através do espetacular Parque Nacional Braulio Carrillo. O café da manhã vai ser no
restaurante privativo Rio Danta em Guápiles. Continuaremos até o
píer para um passeio de barco que nos levara ao Mawamba Lodge. Almoço incluso no restaurante. À tarde, visitaremos a pequena
cidade de Tortuguero antes de voltar o Lodge. Tempo livre antes do
jantar. Opcional, não incluído (conforme datas de operação aprox.. de
julho a setembro), caminhada para observação de tartarugas marinhas. Acomodação.

4º Dia – Tortuguero

Café da manhã no hotel e em horário combinado saída para
visitar o Parque Mawamba, conhecido devido ao conjunto de
trilhas na propriedade do Lodge que possui dois jardins de borboletas, jardim de sapos, iguanas e plantas medicinais. Nesta
área também existe o Bio-Digester, no qual a água é tratada
para transformá-lo em uma fonte de gás natural. Almoço no
restaurante. À tarde passeio de barco pelos canais de Tortuguero. Fim do passeio e volta para o hotel e tempo livre para
passear pelos jardins, praias, piscina, bar ou apenas descansar
confortavelmente em uma rede. Jantar incluso. Acomodação.

América Central e Caribe

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

Datas

5º Dia – Tortuguero / Arenal

Café da manhã e em horário agendado traslado para passeio de
barco até o píer e depois por terra para o restaurante Rio Danta
em Guápiles. Após o almoço, seguimos para o próximo destino.
Chegada, tempo livre. Acomodação.

6º Dia – Arenal

Café da manhã e no horário marcado saída para visita guiada
às pontes suspensas. Á tarde vamos conhecer mais sobre o
vulcão Arsenal. Poucos lugares na Costa Rica inspiram mais
respeito e admiração do que o vulcão Arenal, a 1.1670 metros
de altura sua forma cônica é imposta nas encostas verdes que
cercam sua base. Embora atualmente esteja em fase de repouso, o vulcão continua sendo o mais ativo da Costa Rica nos
últimos 50 anos. Suas histórias de erupções, afetou a região
e as pessoas que vivem ali. Está excursão permitirá que você
aprecie as vistas extraordinários do vulcão durante uma caminhada tranquila pelas encostas do colosso, que começa em
uma das trilhas próximas e continua pela floresta chegando a
área destruída em sua primeira erupção em 1968. O passeio
leva cera de 2 horas e meia. Retorno ao hotel. Acomodação.

7º Dia – Arenal / Monteverde (B)

Café da manhã e traslado a Montaverde. Povoado que fica situado na
parte sul da famosa reserva e com início nos 50 se dedicaram a produção de leite e queijos, o clima na região é úmido com uma média de
17°. Tempo livre e acomodação.

8º Dia – Monteverde

Café da manhã no hotel e visita de manhã à Reserva Florestal
Nublada de Monteverde. Resto do dia livre para fazer passeios
opcionais ou aproveitar as instalações do hotel. Acomodação.

9º Dia – Monteverde / Tamarindo

Café da manhã no hotel e no horário estabelecido saída com
destino a Tamarindo. Chegada, tempo livre e acomodação.

10º Dia – Tamarindo

Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar da praia e dependências do hotel. Acomodação.

11º Dia – Tamarindo

Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar da praia e dependências do hotel. Acomodação.

12º Dia – Tamarindo / San José

Café da manhã e no horário determinado saída com destino a
San José. Chegada, tempo livre e acomodação.

13º Dia – San José / Brasil

Café da manhã no hotel e no horário combinado
traslado ao aeroporto para voo de regresso.

Fim dos nossos serviços.

Single

Duplo

10Jan - 30 abril 2020
$ 4.642
$ 2.858
01 Maio - 30 Junho
$ 4.353
$ 2.715
Primeira
01 - 31/Julho
$ 4.709
$ 2.903
01 Ago - 30 Nov
$ 4.478
$ 2.786
*Tarifa não valida para data especiais, como Semana Santa, Natal, Réveillon e outras. Tarifa sujeita a alteração sem prévio aviso.
*Imposto de saída do país e cobrado localmente aprox. USD 29,00 por pessoa (sujeito a alteração sem prévio aviso).
* Por questões climáticas, passeios e ordem do itinerário pode sofrer alteração sem prévio aviso; Horário de refeições inclusas
podem ser alterados sem prévio aviso; durante o itinerário consulte limite de bagagem.
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Desde

$850
6

Di a s

Guatemala

DESCUBRA A GUATEMALA
Cidade de Guatemala

3N

Guias Locais

Itinerário:

1º Dia – Chegada à Guatemala

falando Espanhol

Chegada ao Aeroporto Internacional da Cidade de Guatemala e traslado ao hotel selecionado. Hospedagem.

2º Dia – Guatemala / Antígua

Depois do café da manhã, saída para Antígua, a qual foi no passado a capital da Guatemala. Chegada e check in no hotel.
Visitaremos a cidade, monumento Colonial das Américas e capital
da Guatemala até 1773. Acumula joias da arquitetura espanhola,
como o Palácio dos Capitães Gerais e a Prefeitura; Vamos visitar:
A Praça das Armas e o Palácio de Governo, ruínas de diferentes
conventos e igrejas como a Merced e Capuchinas. Hospedagem.

3º Dia – Antigua / Atitlán

Saída para Atitlán. Chegada a Panajachel. Atitlán é considerado um
dos mais belos lagos do mundo, situado entre três vulcões e cujas
costas estão habitadas por diferentes comunidades que pertencem
a diversas etnias. À tarde, passeio de lancha sobre o lago de Atitlán
com visita a San Antonio Palopó. San Antonio Palopó é um dos povoados mais característicos, onde poderá admirar a cor e o folclore
dos habitantes do Altiplano Guatemalteco. Ao terminar, retorno ao
hotel. Hospedagem.

4º Dia – Atitlán / Chichicastenango / Guatemala

Saída a Chichicastenango, visitaremos a Igreja de Santo Tomás e o
mercado indígena, o mais conhecido do país, onde se conjugam os

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

Antígua

1N

Atitlán 1N

NOVIDADE 2020/21

costumes maias e ibéricos. Nas quintas-feiras e domingos, dias de
feira, se transforma em bazar artesanal, onde se pode adquirir produtos têxteis, madeiras e cerâmicas. À Igreja de Santo Tomás, situada
na praça principal, chegam os dirigentes das cofrarias - associações
dedicadas à adoração e cuidado de diferentes santos - e vão os indígenas queimar incenso e rezar aos seus deuses. Almoço em um restaurante. À tarde, seguiremos para a Cidade de Guatemala. Registro
no hotel Barceló Guatemala Cityou similar. Pernoite.

5º Dia – Guatemala

Dia livre para atividades pessoais. Possibilidade de fazer a excursão a
Tikal. Tikal é considerado o sítio maia mais bonito. Sua incrível abundância de pirâmides e estelas mostram que esta cidade foi a mais
importante do mundo maia no século VIII. Seus mistérios são descobertos dentro de uma área de 576 kms. quadrados, passeando junto
a edificações que atingem 70 metros e que foram construídas há 200
anos antes de nossa era. Do alto do templo IV a vista sobre a selva do
Petén é surpreendente. Pernoite.

6º Dia – Guatemala / Brasil

Traslado de saída ao aeroporto internacional da Cidade de
Guatemala. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Hotel

Guatemala
Antígua
Atitlán

Barceló Guatemala City 4*
Soleil Antigua 4*
Hotel Porta del Lago 4*

Datas

Single

Datas de
chegada à Guatemala:

Sábado (mín.2 participantes)
Janeiro: 06, 27;
Julho: 06,13,20,27;
Fevereiro: 10,24;
Agosto: 03,24;
Março: 09,23;
Setembro: 07,21;
Abril: 20;
Outubro: 05,12,26;
Maio: 04,18;
Novembro: 09,23.
Junho: 01,15,29;

Incluso:

•5
 noites de hospedagem no hotel selecionado;
•C
 afé da manhã diário;
•1
 almoço;
• T ransporte em veículo modelo van/
micro-ônibus ou ônibus (sem ar condicionado);
•G
 uia acompanhante idioma espanhol- italiano ou espanhol-inglês;
•E
 ntradas às zonas arqueológicas
mencionadas no programa;
•M
 aleteiros.

Não incluso:

•A
 éreo internacional/doméstico;
•B
 ebidas e refeições não mencionadas;
•G
 orjetas, taxas, serviços e extras não
mencionados.
Duplo

06 Dias
Jan - Dez/2020
$ 1.207
$ 850
*tarifas não válidas para feriados, feiras e congressos ex: Natal, Réveillon e outros;
*Circuito compartilhado com turistas espanhóis, portugueses, italianos e latino-americano, clientes podem ser integrados com
outros passageiros no decorrer da viagem por questão de logística.
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Roteiro:

Condições gerais
O passageiro(a) declara, pelo ato de inscrição em qualquer dos
roteiros publicados pela Lusanova, que leu, recebeu e conhece
as condições gerais ora estabelecidas:
1 – Da empresa Lusanova
Lusanova do Brasil Operadora de Turismo Ltda., está registrada na Embratur SP sob o número 10.03.973259 / 0001-07,
tem sede na Av. São Luis 112, 14º andar – S. Paulo - S.P.
2 – Condições Especificas de Viagens
Internacionais
2.1 - A restrição ao ingresso ou permanência em território internacional se dará por única e exclusiva decisão das autoridades
locais, com o poder de autorizar ou não a entrada, permanência
e saída de bens e pessoas de seu território.
2.2 - A Lusanova não detém qualquer ingerência sobre tal decisão, pois trata-se de direito ligado à soberania de cada País
visitado.
3 – Condições Especificas da reserva
Terrestre e Marítima
3.1 - Alterações dos programas: As excursões confirmadas pela
Lusanova, estarão sujeitas a reconfirmação por parte dos operadores locais, até 15 dias antes do inicio da viagem. Se eventualmente uma saída não reunir um grupo mínimo de passageiros, poderá ser cancelada pelo operador local e a devolução da
quantia paga será integral em euros, como referencia, que serão
convertidos em reais no dia da devolução, ou a critério do passageiro, poderá optar por um programa alternativo na mesma
data de saída ou em data próxima, com um desconto de 20%
sobre o preço base do do programa escolhido. Neste segundo
caso de alteração da viagem se ocorrer alguma penalização na
parte aérea por mudança de tarifa, a Lusanova arcará com uma
multa de no máximo 200 USD (duzentos dólares americanos).
3.1.1 - Antes do inicio da viagem, serão viáveis cotações de custo para eventuais modificações. Quando vierem a ocorrer após
o inicio da viagem, somente serão levadas a efeito se, houver
comum acordo entre o(s) passageiro(s) e a organização local da
operadora, sem nenhuma responsabilidade desta última.
3.2 - Solicitação de reserva: Deve ser feita por escrito e acompanhada do depósito inicial (sinal para reserva), de 20% do valor
do pacote por passageiro. Nos casos de reservas solicitadas até 7
dias úteis anteriores à saída do tour, o valor do depósito inicial
será de 40% do valor do programa de viagem.
3.3 - Preços: Estão cotados em Euros, e serão validos para o período indicado, podendo variar em razão de temporadas, variação cambial, alterações de preços dos fornecedores ou eventos
especiais, além de resoluções governamentais que comprovadamente os altere. Eventuais variações somente não serão repassadas para os passageiros que já tenham pago mais de 70% do
preço total dos serviços contratados.
3.4 - Pagamento: Os valores dos programas estão expressos em
euros, como referência, e serão convertidos em reais pelo câmbio do dia em que o pagamento for efetuado. O pagamento final
poderá ser parcelado, conforme condições vigentes à época. A
não complementação do pagamento permitirá a Lusanova o
cancelamento dos serviços confirmados, obedecendo as clausulas do item 8.
O passageiro e agência de viagens que o atender, são responsáveis pela veracidade das informações e pela autenticidade das
cópias de documentos enviadas à Lusanova, ou às instituições
financeiras através desta última.
3.5 - Hotéis: Os hotéis mencionados estão sujeitos a alterações.
A Operadora poderá, substituir os hotéis previstos por outros de
categoria similar, à seu critério, buscando sempre salvaguardar
a segurança e o conforto dos passageiros. Caso os passageiros
não possam ser acomodados na cidade prevista no itinerário, por
motivo de força maior, serão acomodados em hotéis de categoria equivalente em cidades próximas. Todos os preços de acomodação em hotéis são baseados em apartamentos duplo do tipo
comum com banheiro privativo, incluindo as taxas hoteleiras e
/ ou governamentais, não incluindo os suplementos cobrados
por determinadas redes hoteleiras europeias, taxas e impostos
governamentais cobrados por alguns países e cidades.
A categoria dos hotéis é determinada por: Turística / Turística
Superior / Primeira / Superior / Luxo. Este critério de classificação obedece às informações fornecidas pelas próprias redes de
hotéis e / ou impressos, revistas, guias e / ou material de divulgação dos mesmos.
3.5.1 - Horários de vencimento das diárias: As diárias dos hotéis
ou navios se iniciam normalmente às 15 horas do dia da chegada, e a saída impreterivelmente às 12 horas do dia da partida.
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Esses horários deverão ser respeitados independentemente do
horário de chegada ou saída dos vôos. Caso o passageiro deseje
ter acesso antecipado ou liberar seu apartamento em horários
diversos, deverá verificar directamente com a recepção do hotel
sobre a possibilidade e pagar quaisquer valores que eventualmente lhe sejam cobrados por este uso prorrogado.
3.5.2 - Tipos de acomodação: A acomodação na maioria dos
hotéis ou navios é baseada em 2 camas individuais ou 1 cama
grande por apartamento ou cabine do tipo “standard” normal,
excepto quando especificado em contrário. Na maioria dos
hotéis europeus, os quartos triplos são quartos duplos onde
colocam-se divãs, sofás-cama ou camas de armar, tornando os
desconfortáveis e extremamente apertados quando utilizados
por 3 (três) adultos. Existe, ainda, a possibilidade de alguns
hotéis não disponibilizarem esta alternativa de quartos triplos,
o que levará à cobrança pelo hotel de suplemento “single”. O
tipo de cama não será garantido na confirmação de reserva pois
o apartamento somente é designado quando da chegada do
passageiro ao hotel.
3.5.3 - Não é possível garantir cama matrimonial para casais.
3.5.4 - Os pernoites adicionais ocasionados por fechamento de
aeroportos ou problemas operacionais da companhia aérea, deverão ser pagos pelo passageiro ou pela companhia aérea, de
acordo com as normas da IATA.
3.5.5 - No caso do cancelamento de um dos passageiros reservados em apartamento ou cabine dupla, o passageiro que viajar
ocupará apartamento ou cabine individual ou dupla (para uso
individual) e será responsável pelo pagamento de eventual suplemento de tarifa.
3.5.6 - Quarto a compartir: A operadora poderá aceitar de forma condicional reservas de passageiros isolados interessados
na ocupação de quartos pelo sistema “ a compartir”, sujeito a
confirmação até a data da viagem. Entretanto, não sendo possível conseguir a companhia que garanta a ocupação completa do
quarto ou no caso de uma das partes cancelar a excursão, a outra
parte deverá pagar o suplemento para a utilização de quarto individual, até 4 (quatro) dias antes da saída da excursão. O mesmo se aplica em casos de incompatibilidade dos passageiros que
origine a modificação da acomodação contratada, implicando
em pagamento por ambas as partes da diferença de valores existentes. No caso de passageiros que viajam sozinhos e desejam
dividir acomodação, fica entendido que se o (a) acompanhante
obtido (a)cancelar a excursão, aquele que continuar deve obrigatoriamente pagar o suplemento para quarto individual.
3.6 - Regime de alimentação: Prevalece o mencionado no folheto promocional do produto adquirido, sendo que o café da
manhã servido na maioria dos hotéis em buffet europeu (sem
pratos quentes), salvo quando especificado de outra maneira.
Meia Pensão (café continental e uma refeição), Pensão Completa (café continental mais duas refeições).
3.6.1 - As refeições quando inclusas, foram contratadas com
os hotéis e / ou restaurantes locais com base em serviços de
grupos, sendo o menu fixo com bebidas não inclusas e horários
pré-estabelecidos que deverão ser respeitados pelo passageiro.
Não ocorrerá reembolso relativo a refeições não desfrutadas por
iniciativa do passageiro.
3.7 - Transportes terrestres: Os tours e pacotes envolvendo
transporte terrestre serão efetuados em veículos de transporte
regular, normalmente em ônibus de turismo, micro-ônibus,
vans ou carros pertencentes a transportadores locais, equipados
de conformidade com as peculiaridades do local. Não há reservas
de assentos, utilizando-se o sistema rotativo, para cada etapa.
3.7.1 - Segundo normas internacionais de transporte, os passageiros não devem sair de suas poltronas enquanto os veículos
estiverem em movimento para evitar quedas, desconforto aos
demais passageiros ou mesmo autuação pelas autoridades rodoviárias.
3.7.2 - Traslados privativo: Efetuado em veiculo privativo ou
veículo contratado pelo fornecedor local, este serviço não inclui
assistência de guia, somente carro com motorista. Está incluso o
transporte de uma mala por pessoa. O transporte de malas adicionais deverá ser pago directamente ao motorista.
3.7.3 - Traslado ou serviço regular: são serviços regulares de turismo, efetuados em veículo de transporte regular, normalmente
ônibus, van ou táxi. O trasladoista permanece no aeroporto até
40 minutos após a hora prevista para o pouso da aeronave. Caso
o passageiro tenha qualquer problema de imigração, localização
de bagagem ou de qualquer outra natureza, o trasladoista não
poderá retardar o traslado para aguardar passageiros retardatários, que deverão seguir para o hotel por seus próprios meios.
Não haverá reembolso relativo aos traslados não utilizados.
3.8 - Bagagem

3.8.1 - Responsabilidade: Na relação contratual entre a Lusanova e o(s) passageiro(s), ficam expressamente excluídas a
bagagem e os pertences pessoais do(s) passageiro(s), sendo
que estes viajam por conta e risco dos mesmos. A operadora não
se responsabiliza pela perda, roubo, violação, extravio ou dano
que as bagagens possam sofrer durante a viagem, por qualquer
causa, incluindo sua manipulação em traslados, quando esse
serviço existir. Durante o transporte terrestre, entende-se que
o(s) passageiro(s) as levam consigo, por sua exclusiva conta e
risco, seja qual for o local do veículo onde forem transportadas.
3.8.2 - Na hipótese de sofrer algum dano ou extravio, o passageiro deverá apresentar, NO ATO, reclamação à companhia de
transporte, única responsável por eventuais danos. Alerta: As
seguradoras no Brasil oferecem seguro de extravio de bagagem
somente quando esta foi destinada à algum lugar através de
transporte aéreo. Assim o passageiro viaja com pleno conhecimento que suas malas não estão cobertas em qualquer outra
situação, caso haja extravios em saguão de aeroportos, dentro
de táxis ou traslados, hall de hotéis ou ainda no quarto de hotéis.
Nenhum hotel no mundo assume responsabilidade por roubos
ou furtos dentro das suas dependências. A Lusanova não aconselha levar itens de grande valor nas viagens, e caso necessário é
aconselhável levá-los na bagagem de mão.
3.8.3 - Em traslados e excursões terrestres, o passageiro terá
direito a transportar uma mala de tamanho médio de até 20
kg, além da bagagem de mão tipo bolsa até 5 kg. Em caso da
incapacidade de carga do ônibus, van ou carro, não serão aceitas
as malas excedentes.
3.9 - Responsabilidade sobre valores: A Lusanova não se responsabiliza por roubo de documentos ou objectos de valor durante
a viagem. Recomenda-se verificar junto ao hotel a existência de
cofres para a guarda destes. Caso opte por deixar valores no cofre do hotel, verifique a cobertura oferecida no caso de arrombamento do cofre. A Lusanova não se responsabiliza por malas fora
do quarto, no corredor do hotel, mesmo quando uma operadora
local solicitar tal procedimento.
3.10 - Opcionais: Em nossos folhetos indicamos passeios, visitas e restaurantes opcionais, que não estão inclusos em nossos
serviços, sendo mera sugestão e não sendo de nossa responsabilidade a operacionalização e qualidade e / ou reembolso de
valores correspondentes aos mesmos.
3.11 - Guias: O guia acompanha o grupo somente na parte terrestre das excursões e o atendimento será feito por profissionais
de empresas locais que falam português ou espanhol. Uma mesma excursão pode ser operada por diferentes guias em determinados trechos do roteiro.
3.12 - Entradas em Parques, Igrejas, Monumentos, espetáculos,
atracões: os traslados, os ingressos e o acompanhamento de
guia somente estão incluídos quando expressamente previstos
nas Condições Especificas do programa.
4 – Condições especificas do
Transporte Aéreo
4.1 - O passageiro e o agente de viagens, declaram ter conhecimento de que a responsabilidade sobre a parte aérea do programa é integralmente da companhia aérea emitente do bilhete
em nome do passageiro. A Lusanova não responde Civil ou criminalmente, na forma do Código de Proteção do Consumidor,
por quaisquer atrasos, danos, acidentes, perda ou extravio de
bagagem e outros fatos imprevisíveis que são inerentes ao ato
de viajar, sendo esta responsabilidade total da companhia aérea, de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica e demais
normas legais.
4.2 - Os passageiros deverão, sob sua responsabilidade: a)
Apresentar-se no guichê da companhia aérea pelo menos
02(duas) horas antes do horário previsto para o vôo. b) Reconfirmar a sua reserva, directamente na companhia aérea de
cada vôo subsequente, com antecedência mínima de 72 horas
da saída do vôo.
4.3 - O preço da parte aérea poderá sofrer reajustes desde que a
empresa aérea o determine, de acordo com as resoluções IATA e
do DAC. Estes reajustes serão repassados para o passageiro que
ainda não tenha efetuado o pagamento de pelo menos 90% do
valor total dos serviços contratados.
4.4 - A realização de escalas não previstas fica a critério do Comandante da aeronave.
4.5 - A companhia aérea não poderá retardar um vôo para
aguardar passageiros porventura retidos pelas autoridades
fiscais ou policiais para fiscalização. As despesas relacionas à
remarcação do vôo correrão por conta do passageiro que, se
optar pelo cancelamento da viagem sofrerá as penalidades especificadas no item 8.
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condições gerais
4.7 - O bilhete aéreo não é endossável para outras transportadoras aéreas que não a designada pela operadora.
4.8 - Os bilhetes aéreos quando incluídos nas nossas programações referem-se a tarifas especiais reduzidas implicando
em certas restrições (endosso / mudança de rota / reembolsos,
etc...), estará indicada a classe do assento (econômica, executiva, primeira),o tipo de tarifa e condições de uso (rota, duração, restrições) o preço e as formas de pagamento possíveis. As
condições para emissão, alteração ou cancelamento do bilhete
de passagem, para reconfirmação de reservas, para apresentação dos passageiros, para transporte de bagagem e para
reparação de danos pessoais ou materiais, horários dos vôos,
as rotas, as conexões, as escalas e os preços são estabelecidas
pelas transportadoras aéreas e não pelas agências de turismo
ou operadoras.
4.10 - O preço das passagens aéreas é baseado em dólar norte-americano, estabelecido pelas companhias aéreas, sendo
pago em moeda corrente nacional, à cotação do câmbio comercial fixado pelo governo.
4.11 - Após emitidos, serão aplicadas as penalidades previstas
nas regras tarifárias e, em caso de reembolso, o mesmo somente será efetuado após o ressarcimento por parte da companhia
Aérea.
4.12 - A pontualidade dos horários de voo está sujeita a problemas de ordem técnica e metrológicas sobre os quais as agências de turismo ou operadoras não possuem qualquer meio de
previsão ou de controle. A segurança dos passageiros após o
embarque e o despacho de suas bagagens é de responsabilidade da transportadora aérea prestadora do serviço até o seu
final, que abrange a entrega dessa bagagem. Em geral, o limite
de bagagem sem pagamento extra é de 20kgs, por passageiro,
havendo normas internacionais que limitam a US$ 20 por kg.
a indenização por seu eventual extravio ou dano. Por isto, é
recomendável que os passageiros contratem seguro de sua bagagem caso transportem objectos de maior valor.
4.13 - Os vôos terão que ser realizados exactamente nas datas
e horários marcados e, eventualmente, qualquer alteração que
o passageiro deseje fazer, implicará em reajustes de preços e /
ou pagamento de multas.
4.14 - Se o passageiro modificar datas e / ou vôos reservados
no programa, os traslados ao aeroporto / hotel / aeroporto,
se solicitados, serão cobrados à parte, bem como as despesas
oriundas dessas alterações.
5 – Os Preços Não Incluem
Taxas de embarque nos aeroportos, taxas locais de turismo,
despesas extras nos hotéis tais como: telefonemas, consumo de
frigobar, lavanderia, serviços privativos, ingressos em parques,
igrejas, museus e demais atracões que sejam visitadas durante os passeios realizados e que não estejam especificamente
mencionados como incluídos, refeições em geral e quaisquer
outras despesas não mencionadas como incluídas. Taxas ou
impostos aprovados e adotados após a edição do caderno.
6 – Documentação de
Responsabilidade do Passageiro
6. 1 - O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção
dos documentos necessários para a viagem: vistos consulares,
vacinas, passaporte devidamente legalizado com validade mínima de seis meses, etc...
6.2 - A documentação defeituosa e a falta de vistos, será de
única e exclusiva responsabilidade do passageiro
6.3 - É importante verificar a documentação adicional necessária para a viagem de menores de idade. Menores de 18 anos
viajando desacompanhados, necessitam de autorização do Juizado de Menores do município de residência. Quando viajam
na companhia de apenas pai ou mãe, é necessário autorização
do outro que não viaja, com a firma reconhecida.
6.4 - Os estrangeiros residentes no Brasil deverão viajar com
passaporte e o original do seu RNE (a atual carteira de identidade para estrangeiros residentes no Brasil) com validade em
vigor.
Validade do catálogo:
Janeiro de 2020 a Março de 2021.
Editado: Em Dezembro de 2019.

__________________________________________________________
CONTRATANTE
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6.5 - A impossibilidade de embarque gerada por falta de documentação caracterizará cancelamento da viagem, sendo aplicadas as penalidades do item 8.3.1.6.
7 – Seguros
7.1 - A operadora recomenda sempre a compra de um cartão de
assistência internacional, que poderá ser comprado através do
seu agente de viagens.
8 – Condições Especificas de
Cancelamento
8.1 - Entende-se por cancelamento a desistência - voluntária ou
não - da viagem e / ou serviço contratado, por parte do passageiro.
8.2 - Solicitações de cancelamento da viagem ou serviços contratados deverão ser feitas por escrito.
8.3 - As seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente
aplicadas segundo antecedência com que foram comunicadas:
8.3.1 - Da parte terrestre
8.3.1.1 - Taxa administrativa - 30 (trinta) euros
8.3.1.2 - Cancelamentos até 31dias antes do embarque - 3 %
do valor total
8.3.1.3 - Cancelamentos de 30 a 16 dias do embarque - 10% do
valor total
8.3.1.4 - Cancelamentos de 15 a 07 dias do embarque - 25% do
valor total
8.3.1.5 - Cancelamentos com menos de 07 dias - 50% do valor
total.
8.3.1.6 - Cancelamentos com menos de 48 horas, “no show”,
desistência total ou parcial dos serviços por iniciativa dos passageiros não dará direito a nenhuma evolução.
8.3.2 - Da parte aérea
8.3.2.1 - Em todos os casos de cancelamento o bilhete aéreo
poderá: a) ser reemitido, mediante taxa de US$ 100,00 (cem dólares americanos); b) ser reembolsado mediante pagamento de
taxas multas de cobradas pelas cias. aéreas e que serão deduzidas quando do reembolso. O reembolso somente será efetuado
pela Lusanova após a devolução pela cia. aérea.
9 – Das Alterações de Reservas
Os passageiros que desejarem promover alterações em suas
reservas originais ficam sujeitos ao pagamento de euros 20,00
pela alteração.
10 – Reembolsos
10.1 - Os pedidos de reembolso deverão ser encaminhados
à operadora pelo passageiro por escrito e por intermédio do
agente, juntamente com os comprovantes de cancelamento,
não utilização ou utilização parcial das reservas e / ou serviços,
bem como a devolução dos vouchers fornecidos pela Lusanova.
Deverão constar data e hora (identificação do fax ou e-mail).
10.2 - Os cancelamentos ou alterações de reservas de passageiros que já estejam no exterior deverão ser feitos pelos próprios
directamente com o hotel, companhia aérea, ou fornecedor dos
serviços. Deverão ser obtidos os seguintes dados: comprovante
do cancelamento ou alteração por escrito ou no caso de contacto
por telefone, data e hora exacta do contacto, nome e cargo do
funcionário, numero ou código do cancelamento ou alteração.
Esses dados deverão ser informados na solicitação do reembolso.
10.3 - O prazo para reembolso é de aproximadamente 45 dias
úteis após o recebimento da solicitação, e poderá estender-se
visto a necessidade de se constatar o fornecedor e / ou hotel no
exterior e aguardar a autorização dos mesmos para devolução
do dinheiro.
10.4 - Não haverá reembolso por serviço que o passageiro dispense voluntariamente ou veja-se obrigado a dispensar.
11 – Reclamações
11.1 - Deverão ser encaminhadas por escrito à agência e à Lusanova, em até 30 dias após o encerramento dos serviços, conforme artigo 26, inciso I, parágrafo 1º, do Código de Protecção
e Defesa do Consumidor. Após esse prazo, a relação contratual

será considerada perfeita e acabada, desobrigando a operadora de qualquer responsabilidade sobre danos patrimoniais ou
morais.
11.2 - Cabe ao agente de turismo na condição de intermediário,
a obrigação de prestar ao passageiro orientação completa e adequada sobre a viagem em geral, esclarecendo todos os detalhes
sobre a execução dos serviços adquiridos. Para todos os efeitos
legais, o agente intermediário, responderá solidariamente com
a Lusanova caso o passageiro inicie alguma demanda relacionada à interpretação ineficiente das condições de viagem, informações incompletas ou em desacordo com as instruções a ele
– agente - transmitidas pela operadora, e que por ele devem ser
prestadas ao passageiro.
12 – Obrigações dos Consumidores
12.1 - Comportamento - No caso de algum dos integrantes do
grupo se comportar de maneira inadequada, com evidente
prejuízo aos demais, à critério do guia, este poderá exigir que o
passageiro se desligue da excursão. A única obrigação por parte
da operadora, consistirá em reembolsar a parte proporcional
faltante da viagem, deduzidas as despesas originais.
12.2 - Horários - O(s) passageiro(s) se compromete a respeitar
os horários preestabelecidos para a operação, conforme informações do guia.
12.3 - O passageiro acometido por doença grave, ou portador de
aparelhos de ajuda cardíaca ou respiratória, ou similar, gravidez,
deverá declarar sua condição no ato da solicitação da reserva e
viajar coberto ou assistido por seguro, sob responsabilidade exclusiva do passageiro.
12.4 - Caso ocorra alguma desconformidade no adimplemento
dos valores devidos pelo passageiro à Lusanova - seja através de
cheques, cartão de crédito ou boleto - fica esta última autorizada a suspender imediatamente a prestação de serviços (aéreos e
/ ou terrestres), ainda que o passageiro se encontre no exterior.
13 – Das Responsabilidade
13.1 - A Lusanova actua como intermediaria entre seus clientes
e prestadores de serviços, nacionais e internacionais, declinando
a sua responsabilidade por todo e qualquer problema, perdas
ou danos, resultantes de casos fortuitos ou de força maior, ou
seja: greves, distúrbios, quarentenas, guerras e fenómenos naturais (por exemplo: terramotos, furacões, enchentes, avalanches, maremotos); modificações, atrasos e / ou cancelamento
de trajetos aéreos devido a motivos técnicos, mecânicos e / ou
meteorológicos, bem como decisões governamentais, actos de
terrorismo, roubos, furtos e outros eventos sobre os quais a Operadora não possui qualquer poder de previsão ou controle sendo
eventuais gastos pessoais motivados por tais circunstâncias de
responsabilidade exclusiva do passageiro.
13.2 - Por motivos técnico-operacionais e buscando salvaguardar a integridade física dos passageiros, a Lusanova reserva-se o
direito de promover alterações que se fizerem necessárias quanto a itinerários, hotéis e serviços sem prejuízo para o cliente, não
cabendo qualquer direito indemnizatório ao (s) passageiro(s)
caso isto ocorra.
14 - Mínimo de participantes
A princípio, todos os circuitos da Lusanova têm saídas garantidas. Entretanto, podem ocorrer cancelamento de última hora,
por razões operacionais ainda que com o aviso mínimo de 20
dias antes da data de partida. Em tais casos, a Lusanova oferecerá um circuito similar nas mesmas datas, com desconto de
20% sobre o preço de venda ao público do programa alternativo
oferecido. Se houver necessidade de alteração na data de voos
para bilhetes já emitidos, a Lusanova pagará até ao máximo de
US$200 por pessoa. Caso a alternativa não seja aceite, a Lusanova reembolsará integralmente o valor recebido
15 - Foro
As partes elegem o Foro do domicílio da LUSANOVA como competente para dirimir eventuais questões relacionadas à interpretação ou aplicação das cláusulas do presente instrumento.

São Paulo _____________________ de _______________________________________________________________ de _____________________

__________________________________________________________
AGÊNCIA VENDEDORA

__________________________________________________________

CPF _____________________________________________________

CNPJ ____________________________________________________

lusanova do brasil, operadora de turismo ltda
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A nossa Seleção de Destinos 2020/2021

Consulte o seu aéreo com a Lusanova

