EM 2020

VENHA VIAJAR COM A TRANSEUROPA

Os melhores programas estão aqui.

Convite

RÉVEILLON
NOS DESTINOS MAIS

Incríveis

Saída 26/12/2019
Voando Latam
21 noites
Este roteiro inclui cruzeiro.

Réveillon na Austrália e Nova Zelândia
A bordo do Ruby Princess!

Visitando:
Santiago (Chile), Auckland (Nova Zelândia),
Tauranga (Nova Zelândia), Wellington (Nova
Zelândia), Picton (Nova Zelândia), Akaroa (Nova
Zelândia), Dunedin (Nova Zelândia), Fiordland
National Park (Nova Zelândia), Hobart/Tasmânia
(Austrália), Melbourne (Austrália) e Sydney
(Austrália).

O programa inclui:
>
>
>
>
>

Traslados de chegada e saída;
03 noites de hotel com café da manhã em Santiago;
03 noites de hotel com café da manhã em Sydney;
01 noite de hotel com café da manhã em Auckland;
14 noites de cruzeiro no Ruby Princess em cabine dupla interna
com todas as refeições incluídas;
> 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).

Parte Terrestre
US$ 5.490,00

Entrada de US$ 1.090,00
+

10x US$ 440,00
SEM JUROS

Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões
de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Parte Aérea:
a partir de US$ 2.058 voando Latam em até 5X no cartão
de crédito, (não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Sydney

transeuropa.com.br
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Réveillon na França com Cruzeiro Fluvial
Um roteiro inédito pelo circuito
dos famosos vinhos Grand Cru
de Medoc e Saint Emilion.

Saída 26/12/2019
Voando Air France
10 noites
Este roteiro inclui cruzeiro fluvial.

Visitando:
Bordeaux, Pauillac, Blaye, Libourne,
Saint-Émilion e Paris na França.

O programa inclui:
Parte Terrestre
€ 4.290,00

Entrada de € 890,00
+ 10x €

340

,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões
de crédito), taxas e vistos não incluídos.

>
>
>
>

Traslados de chegada e saída;
01 noite de hotel com café da manhã em Bordeaux;
05 noites de hotel com café da manhã em Paris;
04 noites de cruzeiro fluvial no MS Cyrano de Bergerac da Croisi
Europe em cabine dupla externa em deck superior com todas as
refeições e bebidas incluídas (exceto carta de vinhos especiais) e
ceia de ano novo com bebidas e taça de Champagne;
> 1 City tour em Bordeaux; 1 passeio guiado a pé à noite em Bordeaux;
1 passeio a El Medoc pela rota dos castelos com degustação de
vinhos; 1 passeio em Blaye pela rota de Corniche; 1 passeio a Saint
Emilion com degustação de vinho em adega; 1 city tour em Paris e 1
passeio de dia inteiro ao Vale do Loire com almoço incluído;
> 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).

Parte Aérea:
4
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Paris

a partir de US$ 1.004 voando Air France em até 4x no cartão
de crédito, (não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Saída 26/12/2019
Voando Alitalia
13 noites
Este roteiro inclui cruzeiro fluvial.

Réveillon no Egito com Roma
Um Réveillon surpreendente
com muita história e emoção!

Visitando:
Roma (Itália), Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo
e Aswan no Egito.

O programa inclui:
>
>
>
>

Traslados de chegada e saída;
05 noites de hotel com café da manhã em Roma;
04 noites de hotel com café da manhã no Cairo;
04 noites de cruzeiro pelo Rio Nilo no Movenpick MS Hamess
com todas as refeições incluídas em cabines duplas;
> Passeios incluídos durante o cruzeiro como especificados no programa;
> Passeios no Cairo como especificados no programa;
> 02 passeios de meio dia em Roma;
> 02 almoços no Cairo;
> Ceia de fim de ano no barco;
> Passagens aéreas trechos internos no Egito (Cairo/Luxor e Aswan/Cairo)
> 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).

Parte Terrestre
US$ 5.290,00

Entrada de US$ 1.290,00
+ 10x US$

400

,00

SEM JUROS

Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões
de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Parte Aérea:
a partir de US$ 1.670 voando Alitalia em até 10x no cartão
de crédito, (não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Pirâmides de Gizé

transeuropa.com.br
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LANÇAMENTOS 2020

Índia e Nepal

Saída 03/01/2020
Voando Emirates
19 noites

Uma viagem mística e grandiosa!

Visitando:
Dubai (Emirados Árabes), Deli (Índia),
Agra (Índia), Jaipur (Índia), Udaipur (Índia)
e Katmandu (Nepal).

O programa inclui:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Traslados de chegada e saída;
04 noites de hotel com café da manhã em Dubai;
04 noites de hotel com café da manhã em Deli;
02 noites de hotel com café da manhã em Agra;
03 noites de hotel com café da manhã em Jaipur;
02 noites de hotel com café da manhã em Udaipur;
04 noites de hotel com café da manhã em Katmandu;
Todos os passeios e refeições como especificados 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).

Parte Terrestre
US$ 5.790,00

Entrada de US$ 1.190,00
+ 10x US$

460

,00

SEM JUROS

Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões
de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Parte Aérea:
Voando Emirates, consulte o valor da tarifa aérea com seu vendedor.

Taj Mahal, Agra

transeuropa.com.br
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O Exótico Marrocos Imperial
Visitando Casablanca, Essaouira,
Marrakech, Ouarzazate, Erfoud
e Fez.

Saída 11/01/2020
Voando Royal Air Maroc
15 noites
Visitando:
Casablanca (Marrocos), Essaouira
(Marrocos), Marrakech (Marrocos),
Ouarzazate (Marrocos), Erfoud (Marrocos),
Fez (Marrocos), Meknes (Marrocos) e Rabat
(Marrocos).

O programa inclui:

Parte Terrestre
€ 2.999,00

Entrada de € 599,00
+ 10x €

240

,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões
de crédito), taxas e vistos não incluídos.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Traslados de chegada e saída;
03 noites de hotel com café da manhã em Casablanca;
01 noite de hotel com café da manhã em Essaouira;
04 noites de hotel com café da manhã em Marrakech;
02 noites de hotel com café da manhã em Ouarzazate;
02 noites de hotel com café da manhã em Erfoud;
03 noites de hotel com café da manhã em Fez;
Passeios conforme descritos no programa;
Todos os jantares incluídos nos hotéis do 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).

Parte Aérea:
8
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Casablanca

Voando Royal Air Maroc, consulte o valor da tarifa aérea com seu vendedor.

Saída 30/01/2020
Voando Latam e Qantas
19 noites
Este roteiro inclui cruzeiro.

Austrália e Nova Zelândia
Austrália e Nova Zelândia com
cruzeiro no Norwegian Jewel!

Visitando:
Santiago (Chile), Auckland (Nova Zelândia),
Tauranga (Nova Zelândia), Gisborne (Nova
Zelândia), Wellington (Nova Zelândia),
Marlborough/Picton (Nova Zelândia), Akaroa
(Nova Zelândia), Dunedin (Nova Zelândia)
e Sydney (Austrália).

O programa inclui:
>
>
>
>
>

Traslados de chegada e saída;
03 noites de hotel com café da manhã em Santiago;
02 noites de hotel com café da manhã em Auckland;
03 noites de hotel com café da manhã em Sydney;
10 noites de cruzeiro no Norwegian Jewel em cabine interna dupla
com todas as refeições incluídas;
> Passeios e refeições 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).

Parte Terrestre
US$ 5.999,00

Entrada de US$ 1.199,00
+ 10x

US$

480

,00

SEM JUROS

Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões
de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Parte Aérea:
Voando Latam e Qantas, consulte o valor da tarifa aérea com seu vendedor.

Auckland
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Carnaval na Amazônia
7 noites a bordo do Iberostar
Grand Amazon em cabine com
varanda, navegando pelo
Rio Solimões e Rio Negro!

Saída 20/02/2020
Voando Gol
10 noites
Este roteiro inclui cruzeiro fluvial.

Visitando:
Manaus (Brasil).

SISTEMA A BORDO

ALL INCLUSIVE
Parte Terrestre
R$ 11.990,00

Entrada de R$ 2.390,00
+ 10x R$

960

,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões
de crédito), taxas e vistos não incluídos.

O programa inclui:
>
>
>
>

Traslados de chegada e saída;
01 noite com café da manhã no Quality Hotel Manaus;
02 noites com café da manhã no Villa Amazônia Hotel;
07 noites de cruzeiro em cabine dupla com varanda no Iberostar,
com todas as refeições e bebidas incluídas;
> 01 city tour em Manaus;
> Passeios conforme descritos no programa durante o cruzeiro;
> Refeições e bebidas nacionais e internacionais durante o cruzeiro;
> Kit de viagem Transeuropa;
> Acompanhamento de Guia Brasileiro durante todo o trajeto
desde a saída do Brasil (mínimo de 15 passageiros).

Parte Aérea:
10
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Amazônia

Voando Gol, consulte o valor da tarifa aérea com seu vendedor.

Vantagens de viajar com a Transeuropa
Acompanhamento de guia brasileiro desde a saída do Brasil até o retorno.
Hospedagem em hotéis de primeira categoria ou primeira superior conforme descrito no
programa.
Serviço de maleteiros na chegada e na saída dos hotéis (1 mala por pessoa).
Café da manhã incluído em todos os hotéis. Refeições incluídas de acordo como descrito no
roteiro.
Assistência de guia local especialista em português ou espanhol de acordo com a
programação prevista no roteiro.
Viajar é uma das melhores coisas da vida e partilhar com boas companhias torna tudo ainda
mais interessante!
Nossos roteiros são pensados nos mínimos detalhes e sempre priorizando a segurança e o
conforto dos nossos clientes.
A operadora com maior experiência em turismo no Brasil. Realizando sonhos desde 1963.

Consulte outras opções de Programas Transeuropa em nosso site www.transeuropa.com.br

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 à todos os clientes
de utilizarem nossas sugestões,
embarcarem em outra

Cia aérea

de sua escolha ou utilizar seu
programa de milhagem.

@transeuropaturismo
/transeuropatur

transeuropa.com.br
Todas as informações, programação e valores apresentados nesta revista
estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Lugares limitados.

