Dia a Dia

Grupos com Guia Brasileiro!

ÍNDIA E O ESPETACULAR CRUZEIRO SILVER SPIRIT
UMA VIAGEM MÍSTICA E GRANDIOSA VISITANDO SRI LANKA, MYANMAR,
TAILÂNDIA E MALÁSIA

Saída:

09/11/2019

Dia a Dia:
Brasil/Dubai, Emirados Árabes - Apresentação nos aeroportos internacionais do Rio de
Janeiro e São Paulo na noite de 08/11 para embarque com destino a Dubai, no voo da

09/11

Emirates às 02:05 hrs (Rio) e 01:25 (São Paulo) do dia 09/11. Chegada, recepção e traslado
ao hotel. Hospedagem em Dubai.
Atenção: Passageiros deverão se apresentar nos aeroportos na noite do dia 08/11.
Dubai, Emirados Árabes - Café da manhã no hotel. Saída em horário oportuno para city

10/11

tour, passeio incluído, para visitarmos os principais pontos de interesse desta cidade hiper
moderna que possui inúmeros projetos audaciosos e que é a maior de todo o Emirado.
Retorno ao hotel. Hospedagem em Dubai.

11/11

Dubai, Emirados Árabes/ Deli, Índia - Café da manhã no hotel. Saída cedo para aeroporto
para embarque com destino a Deli. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
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Deli é a segunda maior cidade da Índia e sua capital. Ao longo dos últimos séculos, a cidade
passou por diversas destruições, sempre seguidas de processos de reconstrução. É
chamada de “A Cidade das Cidades”, representando uma verdadeira mistura entre os
monumentos históricos e os traços políticos atuais do país. Hospedagem em Deli.
Deli, Índia - Café da manhã no hotel, Saída para passeio incluído de dia inteiro em Deli. Pela
manhã começaremos com as visitas a Antiga Deli. Visitaremos o Raj Ghat, onde Mahatma
Gandhi foi incinerado, além do museu construído em sua homenagem. Visitaremos a
Fortaleza Vermelha e Chandni Chowk, o mercado popular mais famoso do país.
Seguiremos rumo a Mesquita histórica de Jama Masjid, a maior da Índia. Faremos ainda

12/11

um passeio de rickshaw em Chandni Chowk, onde veremos inúmeras tendas vendendo
alimentos roupas e joias locais. À tarde visitaremos Qutub Minar - o maior minarete da
Índia - a tumba de Humayun, a Porta da Índia - construída em homenagem ao soldado
desconhecido – além da casa do Parlamento e a Casa do Presidente. Para finalizar
visitaremos o templo de Lakshminarayan, um templo dedicado a Lakshmi e ao Deus
Narayana. Retorno ao hotel. Hospedagem em Deli.
Deli/Jaipur, Índia - Café da manhã no hotel. Saída em ônibus privativo para Jaipur, capital
do Rajasthan. Conhecida como Cidade Rosa e com uma das arquiteturas mais
impressionantes do mundo, a cidade fascina qualquer visitante com muitos palácios
impactantes espalhados por suas ruas. Visitaremos, passeio incluído, o Palácio da cidade de

13/11

Maharaja, um palácio real com 7 andares; o observatório Jantar Mantar, ponto de
interesse dos matemáticos e astrônomos do mundo inteiro; o Palacio Hawa Mahal, popular
em todo o mundo por sua magnifica arquitetura ; o centro de negócios de Jaipur e seu
comercio de pedras preciosas, semipreciosas ,joalherias e artesanatos. Hospedagem em
Jaipur.
Jaipur, Índia - Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído para visitarmos a
Fortaleza Amer, também conhecida como o Palácio de Amer. Quem desejar poderá subir à

14/11

Fortaleza de elefante e descer em veiculo 4x4. Esta magnifica fortaleza foi construída por
Raja Man Singh a base de areia vermelha e mármore e se divide em 4 partes cada uma
com um pátio. A porta de entrada principal é Surajpol com uma arquitetura fascinante.
Retorno ao hotel. Hospedagem em Jaipur.
Jaipur/Agra, Índia - Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para Agra em

15/11

ônibus privativo. Chegada em Agra, importante destino turístico da Índia e uma parte do
Triangulo de Ouro juntamente com Deli e Jaipur. Hospedagem em Agra.
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Agra/Deli, Índia - Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído, para visitarmos o
famoso Taj Mahal, uma das maravilhas do mundo. Construído elegantemente em mármore
branco pelo Imperador mongol Shah Jahan entre 1631 e 1648,em memoria de sua querida

16/11

rainha Mumtaz mahal. Uma construção sinônimo de romance e amor. Visitaremos
também a Fortaleza de Agra, Patrimônio da Humanidade da UNESCO, composto de vários
palácios de contos de fadas. Seguiremos em ônibus privativo para Deli. Hospedagem em
Deli.
Deli, Índia - Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído, para visitarmos o Templo
de Akshardham, o Templo de Loto e Delle Haat. O Templo de Akshsrdham é um complexo

17/11

que mostra milênios de cultura hindu e toda a Índia, espiritualidade e arquitetura
tradicional. O Templo de Loto, com sua arquitetura maravilhosa, absoluta tranquilidade e
uma serenidade surrealista de bem vindos em forma de uma imensa flor de loto branca.
Dilli Haat é uma praça de alimentação ao ar livre. Retorno ao hotel. Hospedagem em Deli.
Deli/Bombaim, Índia - Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto
para embarque com destino a Bombaim. Bombaim agora oficialmente Mumbai, é a capital
financeira da Índia e consiste em 7 ilhas do arquipélago. Atrai milhares de turistas para
peregrinação, turismo ou em busca de emprego. Extremos de riqueza e pobreza chamam

18/11

atenção de quem visita esta cidade. Faremos uma visita, passeio incluído, a esta cidade de
Bollywood para vermos os jardins situados nas ladeiras das colinas de Malabar, o Parque
Kamla Nehru com sua vista panorâmica da praia de Chowpatty, a Marina Drive, Mani
Bhawan, Museu do príncipe de Gales, Porta da Índia e Dhobi-Ghat, Flor Fonte Flora e o
mercado Crawford. Hospedagem em Bombaim.
Bombaim, Índia / Cruzeiro Silver Spirit - Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída

19/11

para o porto para embarque no cruzeiro Silver Spirit as 14:00hrs. Partida às 18:00hrs.
Jantar e bebidas incluídas a bordo. Hospedagem a bordo.
Mormugao, Índia - Café da manhã a bordo. Chegada ás 11:00hrs.Sugestão de passeio

20/11

opcional pelo guia. Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Partida às
19:00hrs.Hospedagem a bordo.
New Mangalore, Índia - Café da manhã a bordo. Chegada ás 08:00hrs.Sugestão de passeio

21/11

opcional pelo guia. Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Partida às
16:00hrs.Hospedagem a bordo.

22/11

Cochin, Índia - Café da manhã a bordo. Chegada ás 08:00hrs.Sugestão de passeio opcional
pelo guia. Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Hospedagem a bordo.
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23/11

Cochin, Índia - Café da manhã a bordo. Dia livre ou sugestão de passeio opcional pelo guia
Partida às 16:00 hrs. Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Hospedagem a bordo.
Colombo, Sri Lanka - Café da manhã a bordo. Chegada ás 13:00hrs. Todas as refeições e

24/11

bebidas incluídas a bordo. Dia livre ou sugestão de passeio opcional pelo guia. Hospedagem
a bordo.

25/11

Colombo, Sri Lanka - Café da manhã a bordo. Sugestão de passeio opcional pelo guia. Todas
as refeições e bebidas incluídas a bordo. Partida às 20:00hrs Hospedagem a bordo

26/11

Navegação - Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Hospedagem a bordo.

27/11

Navegação - Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Hospedagem a bordo

28/11

Navegação - Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Hospedagem a bordo
Yangon, Myanmar - Café da manhã a bordo. Chegada às 07:00 . Dia livre ou sugestão de

29/11

passeio opcional pelo guia. Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Hospedagem a
bordo

30/11
01/12

Yangon, Myanmar - Café da manhã a bordo. Dia livre ou sugestão de passeio opcional pelo
guia. Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Hospedagem a bordo
Yangon, Myanmar - Café da manhã a bordo. Dia livre ou sugestão de passeio opcional pelo
guia. Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Hospedagem a bordo
Yangon, Myanmar - Café da manhã a bordo. Dia livre ou sugestão de passeio opcional pelo

02/12

guia. Partida às 17:00hrs. Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Hospedagem a
bordo

03/12

Navegação - Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Hospedagem a bordo
Phuket, Tailândia - Café da manhã a bordo. Chegada às 08:00hrs. Sugestão de passeio

04/12

opcional pelo guia. Partida às 23:59hrs. Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo.
Hospedagem a bordo

05/12

Navegação - Todas as refeições e bebidas incluídas a bordo. Hospedagem a bordo
Port Klang (Kuala Lumpur), Malásia - Café da manhã a bordo. Chegada às

06/12

08:00hrs.Desembarque e traslado ao hotel em Kuala Lumpur. Restante do dia livre.
Hospedagem em Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur, Malásia - Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para passeio incluído

07/12

onde visitaremos os principais pontos turísticos como Petronas Twin Tower; Handicraft
Centre; Cocoa Boutique; King`s Palace; Monumento Nacional; Museu Nacional; Mesquita
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Nacional e o Sultan Abdul Samad Building. Retorno ao hotel. Hospedagem em Kuala
Lumpur.
Kuala Lumpur, Malásia - Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído, seguindo para

08/12

o tour de Malacca, onde visitaremos os principais pontos turísticos, com almoço incluído.
Retorno ao hotel. Hospedagem em Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur, Malásia / Dubai, Emirados Árabes - Café da manhã no hotel. Saída para

09/12

aeroporto para embarque com destino a Dubai. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
Hospedagem em Dubai.

10/12
11/12

Dubai, Emirados Árabes - Café da manhã no hotel. Dia livre. Hospedagem em Dubai.
Dubai, Emirados Árabes/ Brasil - Saída cedo para aeroporto para embarque com destino ao
Brasil.

O PROGRAMA INCLUI:
> Traslados de chegada e saída;
> 04 noites de hotel em Dubai com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 04 noites de hotel em Deli com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 02 noites de hotel em Jaipur com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 01 noite de hotel em Agra com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 01 noite de hotel em Bombaim com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 03 noites de hotel em Kuala Lumpur com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 17 noites de cruzeiro no Silver Spirit em cabine dupla com varanda (02 pessoas por cabine) com todas as
refeições e bebidas incluídas; serviço de mordomo em cada suíte; acesso ilimitado à internet;
> Passeios conforme descritos no programa;
> Kit de viagem Transeuropa;
> Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
> Acompanhamento de guia brasileiro durante todo o trajeto desde a saída do Brasil (mínimo de 15 passageiros).
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SILVER SPIRIT
HOSPEDES: 608 | TRIPULAÇÃO: 412

HOTÉIS PREVISTOS: Sujeitos a alteração

DELI

Hotel Lalit New Delhi ou
Le Meridien new Delhi

Near, Barakhamba Rd, Police Station, Connaught Place, New
Delhi, Delhi 110001, Índia
Windsor Place, Nova Delhi, Deli 110001, Índia

JAIPUR

Hotel ITC Rajputama Luxury Collection

AGRA

Hotel ITC Mughal Luxury Collection

Itc Mughal, Fatehabad Rd, Tajganj, Agra, Uttar Pradesh
282001, Índia

BOMBAIM

Hotel Taj Mahal Palace

Apollo Bandar, Colaba, Mumbai, Maharashtra 400001, Índia

KUALA LUMPUR

JW Marriott

183, Bukit Bintang Street, Bukit Bintang, 55100 Kuala
Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malásia

DUBAI

Sheraton Dubai Mall of The Emirates

Mall of The Emirates - Sheikh Zayed Rd - Dubai - Emiratos
Árabes Unidos
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TEMPERATURA MÉDIA:

INDIA

Mín: 15 °C e Máx: 28°C

DUBAI

Mín: 21°C e Máx: 31°C

MALASIA

Mín: 23°C e Máx: 32°C

SRI LANKA

Mín: 23°C e Máx: 30°C

MYANMAR

Mín: 22°C e Máx: 32°C

VALOR DA PARTE TERRESTRE:
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: US$13.990,00
Entrada de US$3.990,00 + taxa
10 Parcelas mensais: US$ 1.000,00
OBS: Devido a Grande demanda deste Cruzeiro devera ser cobrado o suplemento por pessoa abaixo,para as únicas
categorias disponíveis.
TAXAS:
Taxa remessa para pagamentos ao exterior: US$493,00
Taxa de porto e governamental por pessoa: US$450,00
SUPLEMENTOS ADICIONAIS:
Suplemento para Cabine Categoria Classic Veranda por pessoa :US$ 650,00
Suplemento para Cabine Categoria Superior Veranda por pessoa :US$ 1.100,00
Suplemento Adicional Viajando Individual: US$ 8.290,00
Taxa de porto e governamental viajando individual: US$450,00

OBS: Taxas de prefeitura ou de turismo não estão incluídas e deverão ser pagas localmente nos hotéis.
VALOR DA PARTE AÉREA:
A partir de: US$1.981,00
Taxa de embarque: US$ 367,00
Taxa de emissão: US$100,00
Cia aérea: Emirates
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VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS: Sujeitos a alteração
Saída do Rio de Janeiro
EK 248

09/11

Rio de Janeiro/Dubai

02:05

23:05

EK 516

11/12

Dubai/Deli

09:50

14:45

EK 345

09/12

Kuala Lumpur / Dubai

10:20

13:15

EK 247

11/12

Dubai/Rio de Janeiro

07:10

14:30

EK 262

09/11

São Paulo/Dubai

01:25

22:55

EK 516

11/12

Dubai/Deli

09:50

14:45

EK 345

09/12

Kuala Lumpur / Dubai

10:20

13:15

EK 261

11/12

Dubai/São Paulo

08:00

15:55

Saída de São Paulo

FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre:
Entrada de US$ 3.990,00 + Taxa e o saldo em 10 parcelas mensais de US$1.000,00 sem juros nos cartões VISA ou
MASTER (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM:
É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional. Visto para a Índia (verificar com
seu vendedor ou despachante); visto para Myanmar (visto eletrônico pelo site

http://evisa.moip.gov.mm/index.aspx - os

passageiros deverão levar o visto impresso emitido pelo site): visto para Sri Lanka, que será tirado na chegada com o navio -

www.eta.gov.lk (qualquer duvida consultem seu vendedor). Vacina de febre amarela (certificado internacional – ANVISA). Os
passageiros de outras nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados sobre a necessidade de vistos de entrada.
OBS: Sugerimos que no ato da contratação do programa Transeuropa, seja adquirido o seguro viagem que já consta
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o seguro de cancelamento. (Verifique a apólice). Importante
ressaltar que o seguro de cancelamento só poderá ser
acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra do pacote de viagem. Consulte seu vendedor.

IMPORTANTE:
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea e terrestre, mas para apresentar
nossos programas com maior transparência iremos, a partir de agora, desvincular os valores de parte aérea e parte terrestre.
Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou
utilizar seu programa de milhagem.

VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS:
Alguns programas podem ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao Prestador de Serviço do Exterior, sendo
assim estes bilhetes tem como regra a franquia de Bagagem local que normalmente e de no máximo 20 kg, o excesso, poderá ser cobrado
separadamente pela Cia Aérea no momento do Embarque.

ACOMODAÇÕES
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e aceito pelos passageiros para estes
poderão ser designados aptos com duas camas de Casal exclusivamente ou quando disponíveis pelo Hotel camas extras, ou sofá-cama e
até mesmo cama de armar, com natural redução do espaço individual de circulação.
Nota: A Europa não disponibiliza normalmente aptos Quádruplos e onde existir tal disponibilidade não recomendamos que seja utilizado.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Obs1: Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa vontade.
Obs2: Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem, para sua tranquilidade. Favor consultar com seu atendente o seguro que
melhor atenda as suas necessidades.
Obs3: Os preços estão em dolar e serão convertidos em reais ao câmbio do dia do pagamento.
Obs4: As taxas de embarque e combustível estão sujeitas a alterações pelas cias aéreas, sem aviso prévio, inclusive para aqueles que já
integralizaram o programa.
Obs5: Os hotéis, Cia aérea e voos previstos podem sofrer alteração por outro de categoria similar por motivo de força maior.
Obs6: Taxas e impostos hoteleiros locais não estão incluídos.
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