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Quem Somos
Somos apaixonados por viagens e enxergamos o mundo com outros olhos. Estamos
sempre atualizados e atentos às minúcias que fazem toda a diferença quando se trata de
planejar um sonho. Temos orgulho de conduzir nossos projetos com seriedade e
profissionalismo. Assim, garantimos a você todo o conforto, segurança, e claro, toda a
magia dos momentos pelos quais tanto esperamos quando decidimos viajar.

Focamos nas necessidades e expectativas de clientes exigentes que buscam viagens em
grupo com acompanhamento de guia brasileiro saindo do Brasil ou viagens
personalizadas

com

programações

e

serviços

privativos.

Compreender

suas

necessidades, discutir roteiros, destinos, culturas, logísticas, agregar serviços, antes,
durante e depois de uma viagem, são fatores chave no sucesso de nossa empresa.

O resultado é uma prestação de serviços exclusiva e personalizada, amparada em um
trabalho consistente de idealização e consultoria de viagens, e que, ao final, reflete os
interesses, desejos, necessidades e estilo de vida de nossos clientes.

Acreditamos acima de tudo que é possível transformar sonhos em experiências reais.
Acredite você também em nosso compromisso e venha conosco viajar mundo afora!

Transeuropa
Transformando sonhos em realidade desde 1963.

Para 2019/2020 a Transeuropa criou uma programação para destinos inspiradores!
Nossos roteiros em grupos foram pensados nos mínimos detalhes para proporcionar
uma experiência marcante com acompanhamento de guia brasileiro saindo do Brasil
e guias locais especialistas.
Junte-se a nós e venha conhecer o mundo em ótima companhia!

Depoimentos dos passageiros Transeuropa.
Ao final das viagens Transeuropa pedimos aos nossos passageiros que preencham uma
ficha descrevendo como foi a sua viagem. Todas as fichas são analisadas pela diretoria e
pelo departamento responsável pela elaboração dos roteiros. Assim conseguimos elevar a
nossa qualidade nos serviços prestados. Ouvir a opinião dos nossos clientes faz toda a
diferença para nós!

A Fantástica Rota da Seda
“Viver o incomum, visitar cidades com mais de dois mil anos, mausoléus, madraças, mesquitas,
mirantes e palácios, tudo isso estava à minha espera na Rota da Seda! Uma aventura incrível!
É como você ser transportado no tempo. É a sensação de estar desbravando lugares remotos,
exóticos, repletos de lendas e fantasias! Pela Rota da Seda passaram as caravanas sarais, e os
grandes mercadores cruzando os desertos, promovendo a mais incrível troca de valores culturais
e espirituais entre a Europa e o Oriente. A Rota da Seda dispõe de incontáveis de joias
arquitetônicas, cidades congeladas no tempo que me deixaram e deixariam qualquer
viajante deslumbrado! Uma viagem para quebrar as nossas expectativas!
Um precioso "souvenir" de viagem.”
Dione Menezes, Vitória - ES

Tailândia, Vietnã, Laos e Camboja
“Viajar a países como Vietnã, Laos e Camboja tem um objetivo precípuo... É como dar um grande mergulho
no tempo, atravessando os maravilhosos templos, repletos de magia e mistério. É sair do mundo real e mesclar
suas emoções nas belezas guardadas há mais de séculos em obras tão belas. As emoções são indescritíveis.
Obrigado Transeuropa!”
Maria Zélia Mesquita, Fortaleza - CE

O Melhor da Itália
“Que grande prazer poder falar sobre uma das muitas viagens que tenho feito pela
Transeuropa, já que faz mais de 20 anos que viajo com a mesma. Já conheci inúmeros
países e lugares fantásticos, mas a última viagem, Costa Amalfitana com Roma e Capri...
Que viagem maravilhosa! Durante o dia as cidades contam uma história e a noite contam
outra, lindas e iluminadas! Uma viagem totalmente imperdível! Nossa gratidão a todos na
Transeuropa, que me levaram para conhecer lugares encantadores! Muito obrigada!”
Glorinha Figueira, Goiânia - GO
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Depoimentos dos passageiros Transeuropa.

Líbano Surpreendente
“Apaixonado por conhecer países e culturas que possam entregar algo além de beleza natural,
arquiteturas magníficas e opções incríveis de compras, planejei uma viagem ao Líbano. Precisava
convencer minha mulher a crer que todo aquele cenário de insegurança e violência fartamente
oferecido a nós dessas bandas de cá, faziam parte de um passado que, a despeito de não tão
remoto, ficara apenas para os registros históricos. Sabedor que a Transeuropa estava oferecendo
o roteiro, não hesitei em fechar a viagem. Como sempre, fomos brindados por overdoses de
excelência no atendimento, hotel do melhor nível, roteiro completo e, sobretudo por um zelo
no trato que excedeu a simples relação cliente/fornecedor. O Líbano é um dos países mais
fascinantes que tive a oportunidade de conhecer. Um roteiro que mistura história - os grandes
templos romanos de Baalbeck - os maiores do mundo, Biblos e Tyro e seus fabulosos sítios
arqueológicos - com maravilhas da natureza como Jutta Grotto e a orla de Beirute, faz
desse destino algo que merece ser visitado.”
Paulo Renato Simões, Rio de Janeiro - RJ

Ilhas Britânicas
“O Roteiro Transeuropa pelas Ilhas Britânicas, realizado em agosto de 2017, foi muito
especial! Passamos por lugares incríveis, como Cobh, na Irlanda, ultimo destino do
Titanic antes de naufragar, Dublin, com sua biblioteca lindíssima, além da catedral de
St. Patricks. Visitamos também a incrível Belfast, capital da Irlanda do Norte, além de
Glasgow e também Liverpool, cidade fantástica e terra natal dos Beatles, que nos
inspirou a tentar imita-los na famosa foto atravessando Abbey road. Seguindo viagem
fomos para Le Havre, na Franca, terra onde Joana D`arc foi queimada viva. Visitamos
o incrível monumento e a catedral dedicados a ela. Queria ressaltar como o
atendimento da Transeuropa e da sua guia Andreia contribuíram muitíssimo para
o sucesso da viagem! Enorme competência, carinho e disponibilidade para atender
a todos nos. Amei, valeu muito!”
Maria Therezinha Miranda, Rio de Janeiro - RJ

Esperamos em breve,
seu depoimento aqui!

Por uma questão de espaço esses depoimentos são apenas
uma amostragem de muitos recebidos ao longo do ano.
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O Melhor da Suíça e dos Lagos Italianos
Saída 08/09/2019
Voando Lufthansa e Swiss
16 noites
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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

O programa inclui:

Temperatura média

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Traslados de chegada e saída;
03 noites de hotel com café da manhã em Milão;
01 noite de hotel com café da manhã em Desenzano;
02 noites de hotel com café da manhã em Como;
02 noites de hotel com café da manhã em Maggiore Lake;
02 noites de hotel com café da manhã em Lugano;
02 noites de hotel com café da manhã em Zermatt;
02 noites de hotel com café da manhã em Interlaken;
02 noites de hotel com café da manhã em Zurique;
01 city tour em Milão; 01 city tour em Bergamo; 01 city tour em Como;
01 city tour em Lugano; 01 city tour em Lucerna; 01 city tour em Zurique;
> 01 tour de Simione Peninsula em ferry boat; barco de Stresa para Isola Bella;
trem de Tasch para Zermatt; trem ida e volta de Zermatt para Gomergratt;
trem de Zermatt para tasch; cablecar em Klewnalp; cablecar ida e volta de
Bergamo Bassa para Bergamo Alta;
> 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 € 5.590,00

Entrada de € 1.190,00
+ 10x €

440

,00

SEM JUROS

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

Suíça

Mín: 06ºC e Máx: 16ºC

Itália

Mín: 16ºC e Máx: 23ºC

Visitando
Milão, Bergamo, Lago di Garda,
Desenzano, Lago di Como e Maggiore
Lake na Itália, Lugano, Bellinzona,
Zermatt, Interlaken, Grindelwald,
Lucerna e Zurique na Suíça.

Parte aérea
a partir de US$ 1.114 voando
Lufthansa ou Swiss em até 4x no
cartão de crédito, (não inclui taxa de
embarque e taxa de emissão).

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 187,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 1.821,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional. 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 o seguro de cancelamento de viagem (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.
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O Melhor da China e Japão
Visitando Tóquio, Quioto, Pequim, Xiam e Xangai!
Saída 02/11/2019
Voando Emirates
17 noites
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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

O programa inclui:
> Traslados de chegada e saída;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Dubai;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Tóquio;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Quioto;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Pequim;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Xiam;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Xangai;
> Passagem no trem bala em classe turista de Tóquio para Quioto;
> Passeios conforme descritos no programa;
> 7 almoços e 1 jantar;
> 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).

Temperatura média
Dubai

Mín: 21ºC e Máx: 31ºC

China

Mín: 03ºC e Máx: 10ºC

Japão

Mín: 10ºC e Máx: 18ºC

Visitando
Dubai (Emirados Árabes), Tóquio
(Japão), Quioto (Japão), Hakone
(Japão), Pequim (China), Xiam
(China) e Xangai (China).

Parte aérea
a partir de US$ 1.271 voando Emirates em até 9x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 360,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 2.490,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional. É necessário visto para China e visto para
o Japão. Os vistos devem ser tirados pelo próprio passageiro, consulte seu vendedor. É necessário
certificado internacional de vacina de febre amarela. 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 o seguro de cancelamento de viagem (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.
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Parte Terrestre US$ 7.290,00

Entrada de US$ 1.490,00
+ 10x US$

580

,00

SEM JUROS

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

Grupo Especial SV Punta del Este
Uma viagem incrível, Super Vip no excepcional Hotel Enjoy (antigo Conrad)!
Saída 03/11/2019
Voando Latam

AÉREO + TERRESTRE

04 noites

INCLUÍDO

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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

O programa inclui:

Temperatura média

> Aéreo exclusivo saindo de São Paulo em voo direto para Punta del Este;
> Traslados de chegada e saída;
> 04 noites no Hotel Enjoy (antigo Conrad) em Punta del Este com
café da manhã em apartamento Deluxe/Club Room;
> Coquetel de boas-vindas, com prato quente, mesa de sobremesas e
bebidas na Suíte Presidencial do hotel;
> City tour em Punta del Este incluindo Casapueblo e Piriápolis com
guia em português;
> Passeio a Montevidéu;
> Exclusivo jantar de despedida com um menu especial com
degustação, comida e bebidas, música ao vivo e DJ;
> Acesso ao SPA;
> 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).

Aéreo + Terrestre US$ 1.790,00

Entrada de US$ 590,00
+ 5x US$

240

,00

SEM JUROS

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

Uruguai

Mín: 15ºC e Máx: 21ºC

Visitando
Punta del Este e Montevidéu
no Uruguai.

Parte aérea
Já inclui parte aérea voando Latam.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 480,00. Taxa de
embarque: US$ 65,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: Documento de identidade RG ou CNH.
Recomendamos a vacina de febre amarela embora não seja exigida para este roteiro.
OBS: Sugerimos que no ato da contratação do programa Transeuropa, seja adquirido o seguro viagem
que já consta o seguro de cancelamento de viagem (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.
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As Joias do Himalaia
Uma viagem espetacular pelas montanhas mais altas do mundo!
Saída 03/11/2019
Voando Qatar Airways

SAÍDA EXTRA

17 noites
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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

O programa inclui:
> Traslados de chegada e saída;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Doha;
> 05 noites de hotel com café da manhã em Katmandu;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Nagarkot;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Lhasa ;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Thimphu;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Paro com;
> 1 jantar em Katmandu; 1 jantar em Lhasa; 4 almoços no Butão; 2 jantares no Butão;
> 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 aérea
a partir de US$ 1.355 voando Qatar Airways em até 9x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Temperatura média
Qatar

Mín: 21ºC e Máx: 30ºC

Tibete

Mín: 10ºC e Máx: 22ºC

Nepal

Mín: 19ºC e Máx: 28ºC

Butão

Mín: 10ºC e Máx: 21ºC

Visitando
Doha (Qatar), Katmandu (Nepal),
Nagarkot (Nepal), Lhasa (Tibete),
Lago Yamdrok Tsho (Tibete),
Thimphu (Butão), Tango (Butão),
Chagri (Butão), Cheli la (Butão), Kila
Goenba (Butão) e Paro (Butão).

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 371,00. Visto para o Tibete US$ 95,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 1.772,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com validade
mínima de 06 meses e seguro saúde internacional. Visto para o Nepal que será tirado localmente, tendo o
passaporte que ter 2 folhas em branco, 2 fotos 5X7 e pagamento da taxa de US$ 25,00 (aproximadamente), que
deverão estar em notas trocadas; visto para o Butão que está incluído no programa; visto para o Tibet tirado pelo
nosso operador local com o custo de US$ 95,00; vacina de febre amarela. Favor consultar seu vendedor para
maiores informações. Os passageiros de outras nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados
sobre a necessidade de vistos de entrada.
OBS: Este é um programa que envolve grandes altitudes. Nossa programação permite que os passageiros
tenham tempo para aclimatação, no entanto é um roteiro que exige boas condições físicas de seus participantes.
OBS: Sugerimos que no ato da contratação do programa Transeuropa, seja adquirido o seguro viagem que já
consta o seguro de cancelamento de viagem (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.
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Parte Terrestre US$ 7.990,00

Entrada de US$ 1.590,00
+ 10x US$

640

,00

SEM JUROS

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

A Exótica Tunísia com Roma
Visitando Sousse, Douz, Tozeur, Hammamet e Túnis!
Saída 19/11/2019
Voando Alitalia

INCLUI TODAS AS

REFEIÇÕES
NA TUNÍSIA

13 noites
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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

O programa inclui:

Temperatura média

> Traslados de chegada e saída;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Sousse;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Douz;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Tozeur;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Hammamet;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Túnis;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Roma;
> Passeios conforme descritos no programa;
> Todas as refeições na Tunísia (exceto bebidas);
> 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).

Tunísia

Mín: 12ºC e Máx: 21ºC

Itália

Mín: 10ºC e Máx: 18ºC

Visitando
Sousse, El Jem, Matmata, Douz,
Chott El Jerid, Tozeur, Gafsa,
Kairouan, Hammamet, Bardo, Túnis,
Cartago e Sidi Bou Said na Tunísia
e Roma na Itália.

Parte aérea
a partir de US$ 1.365 voando Alitalia em até 10x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 64,00.

Parte Terrestre US$ 2.490,00

Entrada de US$ 490,00
+ 10x US$

200

,00

SEM JUROS

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

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 580,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional. Favor consultar seu vendedor para
maiores informações. 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 o seguro de cancelamento de viagem (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.
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Réveillon na Austrália e Nova Zelândia
A bordo do Ruby Princess!
Saída 26/12/2019
Voando Latam
21 noites
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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

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 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).

Este roteiro inclui cruzeiro.
Temperatura média
Chile

Mín: 11ºC e Máx: 28ºC

Austrália

Mín: 18ºC e Máx: 25ºC

N. Zelândia

Mín: 15ºC e Máx: 22ºC

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

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 220,00. Taxa portuária e governamental US$
540,00.

(Austrália), Melbourne (Austrália)
e Sydney (Austrália).

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 2.890,00. Taxa portuária
e governamental Single US$ 890,00. Suplemento para cabine com varanda por pessoa US$ 1.290,00.
Suplemento para cabine externa por pessoa US$ 649,00 .
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: Documentação necessária: É necessário para
brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional obrigatório.
Visto para Austrália que deve ser tirado pelo próprio passageiro (consultar indicação do seu
vendedor) e vacina de febre amarela (certificado internacional). Os passageiros de outras
nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados sobre a necessidade de vistos de
entrada.

Parte Terrestre US$ 5.490,00

OBS: Sugerimos que no ato da contratação do programa Transeuropa, seja adquirido o seguro viagem
que já consta o seguro de cancelamento de viagem (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.

SEM JUROS
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Entrada de US$ 1.090,00
+ 10x US$

440

,00

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

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

ROTA DE VINHOS

10 noites

E CASTELOS

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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

Este roteiro inclui cruzeiro fluvial.

O programa inclui:
>
>
>
>

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 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.

Temperatura média
França

Mín: 03ºC e Máx: 09ºC

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

Parte aérea
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).

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 144,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 1.620,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional. 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 o seguro de cancelamento de viagem (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.
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Réveillon no Egito com Roma
Um Réveillon surpreendente com muita história e emoção!
Saída 26/12/2019
Voando Alitalia
13 noites
VANTAGENS DE VIAJAR
COM A TRANSEUROPA

COM CRUZEIRO FLUVIAL

PELO RIO NILO

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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

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 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;
> 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).

Este roteiro inclui cruzeiro fluvial.

Temperatura média
Egito

Mín: 10ºC e Máx: 19ºC

Itália

Mín: 04ºC e Máx: 13ºC

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

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).

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 190,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 1.750,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro de saúde internacional. Visto para Egito. O visto para o Egito
poderá ser tirado no Brasil ou localmente (consultem seus vendedores para maiores informações).
Vacina de febre amarela. 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 o seguro de cancelamento de viagem (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.
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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.

Réveillon nos Emirados Árabes
A bordo do Jewel of The Seas em cabine com varanda.
Saída 28/12/2019
Voando Emirates
12 noites
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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.

Crédito: /Shutterstock.com

O programa inclui:

A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

Este roteiro inclui cruzeiro.

> Traslados de chegada e saída;
> 05 noites de hotel com café da manhã categoria 5* em Dubai;
> 07 noites de cruzeiro no Jewel of the Seas em cabine dupla
com varanda com todas as refeições incluídas;
> 1 City tour em Dubai; 1 passeio de dia inteiro em Abu Dhabi incluindo
Museu do Louvre; 1 passeio de meio dia em Muscat; 1 passeio de meio dia
a Dubai moderna; 1 passeio ao deserto com jantar em Dubai;
> 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).

Temperatura média
Emirados A.

Mín: 15ºC e Máx: 24ºC

Omã

Mín: 17ºC e Máx: 25ºC

Visitando
Parte aérea

Dubai (Emirados Árabes), Abu Dhabi

a partir de US$ 1.589 voando Emirates em até 9x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

(Emirados Árabes), Sir Bani Yas
(Emirados Árabes) e Muscat (Omã).

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 144,00. Taxa portuária, governamental e
serviço US$ 352,00.

Parte Terrestre US$ 3.990,00

Entrada de US$ 990,00
+ 10x US$

300

,00

SEM JUROS

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

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 2.280,00. Taxa portuária,
governamental e serviço para individual US$ 613,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional obrigatório. A Autorização (passe) para
Omã será retirado a bordo do navio. 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 o seguro de cancelamento de viagem (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.
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Índia e Nepal
Uma viagem mística e grandiosa!
Saída 03/01/2020
Voando Emirates

9

19 noites
VANTAGENS DE VIAJAR
COM A TRANSEUROPA

PASSEIOS

INCLUÍDOS

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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

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).

Temperatura média
Dubai

Mín: 14ºC e Máx: 24ºC

Índia

Mín: 08ºC e Máx: 20ºC

Nepal

Mín: 05ºC e Máx: 18ºC

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

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

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 195,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 2.486,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro de viagem internacional. Visto para a Índia (visto de turismo
eletrônico, tirado pelo próprio passageiro, online). Consulte o seu agente de viagem. Visto para o
Nepal, tirado localmente no aeroporto. Passageiros devem levar 2 fotos 5X7. Vacina de febre amarela
com certificado internacional. Os passageiros de outras nacionalidades devem consultar suas
embaixadas ou consulados sobre a necessidade de vistos de entrada.

Parte Terrestre US$ 5.790,00

OBS: Sugerimos que no ato da contratação do programa Transeuropa, seja adquirido o seguro viagem
que já consta o seguro de cancelamento de viagem (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.

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

460

,00

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

O Exótico Marrocos Imperial
Visitando Casablanca, Essaouira, Marrakech, Ouarzazate, Erfoud e Fez.
Saída 11/01/2020
Voando Royal Air Maroc

TODOS OS JANTARES

INCLUÍDOS

15 noites
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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

O programa inclui:

Temperatura média

> 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).

Marrocos

Mín: 08ºC e Máx: 20ºC

Visitando
Casablanca (Marrocos), Essaouira
(Marrocos), Marrakech (Marrocos),
Ouarzazate ( Marrocos), Erfoud
(Marrocos), Fez (Marrocos), Meknes
(Marrocos) e Rabat (Marrocos).

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

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 99,00.

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.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 586,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro de viagem internacional. Vacina de febre amarela com
certificado internacional. 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 o seguro de cancelamento de viagem (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.
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Austrália e Nova Zelândia
Austrália e Nova Zelândia com cruzeiro no Norwegian Jewel!
Saída 30/01/2020
Voando Latam e Qantas
19 noites
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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

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).

Este roteiro inclui cruzeiro.
Temperatura média
Austrália

Mín: 19ºC e Máx: 26ºC

N. Zelândia

Mín: 16ºC e Máx: 24ºC

Chile

Mín: 11ºC e Máx: 30ºC

Visitando
Santiago (Chile), Auckland (Nova
Zelândia), Tauranga (Nova Zelândia),
Gisborne (Nova Zelândia), Wellington
(Nova Zelândia), Marlborough/Picton

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

(Nova Zelândia), Akaroa (Nova
Zelândia), Dunedin (Nova Zelândia)
e Sydney (Austrália).

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 215,00. Taxa portuária e governamental US$ 450,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 2.433,00. Taxa portuária e
governamental Single US$ 752,00. Suplemento para cabine com varanda por pessoa US$ 1.180,00.
Taxa portuária e governamental viajando em cabine com varanda por pessoa US$ 507,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: Documentação necessária: É necessário para brasileiros:
passaporte com validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional obrigatório. Visto para Austrália
que deve ser tirado pelo próprio passageiro (consultar indicação do seu vendedor) e vacina de febre amarela
(certificado internacional). 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 o seguro de cancelamento de viagem (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.

18 | transeuropa.com.br

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.

Egito e Líbano
A incrível história do povo egípcio e da civilização fenícia com cruzeiro pelo Rio Nilo.
Saída 13/02/2020
Voando Qatar Airways
17 noites
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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

O programa inclui:

Este roteiro inclui cruzeiro fluvial.

>
>
>
>

Traslados de chegada e saída;
04 noites de hotel com café da manhã no Cairo;
09 noites de hotel com café da manhã em Beirute;
04 noites de cruzeiro no Nile Premium ou similar
em cabine dupla com todas as refeições incluídas;
> Passeios conforme descritos no programa;
> Todos os almoços em Beirute;
> 1 jantar com show em Beirute;
> 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).

Temperatura média
Egito

Mín: 11ºC e Máx: 21ºC

Líbano

Mín: 11ºC e Máx: 18ºC

Visitando
Cairo, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo
e Assuã no Egito e Beirute no Líbano.

Parte aérea
Voando Qatar Airways, consulte o valor da tarifa aérea com seu vendedor.

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 207,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 2.165,00.

Parte Terrestre US$ 5.865,00

Entrada de US$ 1.165,00
+

10x US$ 470,00
SEM JUROS

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

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro de viagem internacional. Visto para o Egito que poderá ser
tirado no Brasil ou localmente, na chegada. Consulte seu agente de viagem. Visto para o Líbano
tirado localmente na chegada (sem custo para brasileiros). Vacina de febre amarela com certificado
internacional. 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 o seguro de cancelamento de viagem (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.
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Tailândia e Malásia
Um roteiro que une o exótico com a riqueza cultural do Império Thai e a diversidade da Malásia.
Saída 20/02/2020
Voando Emirates
17 noites
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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

O programa inclui:
> Traslados de chegada e saída;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Dubai;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Kuala Lumpur;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Bangkok;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Chiang Mai;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Phuket;
> Passeios conforme descritos no programa;
> Almoços e jantares conforme descritos;
> 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).

Temperatura média
Tailândia

Mín: 24ºC e Máx: 33ºC

Malásia

Mín: 23ºC e Máx: 33ºC

Dubai

Mín: 16ºC e Máx: 25ºC

Visitando
Dubai (Emirados Árabes), Kuala
Lumpur (Malásia), Bangkok
(Tailândia), Chiang Mai (Tailândia)
e Phuket (Tailândia).

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

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 205,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 2.390,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro de viagem internacional. Comprovante internacional de vacina
para febre amarela. 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 o seguro de cancelamento de viagem (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.
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Parte Terrestre US$ 5.690,00

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

450

,00

SEM JUROS

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

Carnaval na Amazônia com Cruzeiro Iberostar
7 noites a bordo do Iberostar Grand Amazon navegando pelo Rio Solimões e Rio Negro!
Saída 20/02/2020
Voando Gol

TODAS AS CABINES COM VARANDA
E UMA INCRÍVEL VISTA PARA O RIO

10 noites

SISTEMA A BORDO

VANTAGENS DE VIAJAR
COM A TRANSEUROPA

ALL INCLUSIVE

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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

O programa inclui:

Este roteiro inclui cruzeiro fluvial.

>
>
>
>

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;
> 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).

Temperatura média
Manaus

Mín: 24ºC e Máx: 30ºC

Visitando
Manaus.

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

Parte Terrestre R$ 11.990,00

TAXAS: Taxa de turismo R$ 140,00. Taxa de porto R$ 120,00.

Entrada de R$ 2.390,00

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual R$ 3.750,00.

+ 10x

R$

960

,00

SEM JUROS

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

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: Documento de identidade RG ou CNH.
Recomendamos a vacina de febre amarela embora não seja exigida para este roteiro.
OBS: Sugerimos que no ato da contratação do programa Transeuropa, seja adquirido o seguro viagem
que já consta o seguro de cancelamento de viagem (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.
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Israel e Jordânia
Um roteiro reunindo locais sagrados em uma viagem emocionante!
Saída 29/02/2020
Voando Alitalia
13 noites
VANTAGENS DE VIAJAR
COM A TRANSEUROPA

VISITANDO O MARAVILHOSO

MOSTEIRO DE SÃO JORGE,
ENCRAVADO NAS ROCHAS

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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

O programa inclui:
> Traslados de chegada e saída;
> 02 noites de hotel com café da manhã e jantar em Tel Aviv;
> 02 noites de hotel com café da manhã e jantar em Tiberíades;
> 02 noites de hotel com café da manhã e jantar em Petra;
> 01 noite de hotel com café da manhã e jantar em Aqaba;
> 02 noites de hotel com café da manhã e jantar no Mar Morto;
> 04 noites de hotel com café da manhã e jantar em Jerusalém;
> Passeios conforme descritos no programa;
> 1 almoço com os drusos;
> 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).

Temperatura média
Israel

Mín: 12ºC e Máx: 20ºC

Jordânia

Mín: 08ºC e Máx: 21ºC

Visitando
Tel Aviv (Israel), Cesarea (Israel),
Haifa (Israel), São João do Acre
(Israel), Tiberíades (Israel), Nazar
(Israel), Amã (Jordânia), Petra
(Jordânia), Aqaba (Jordânia), Wadi
Rum (Jordânia), Madaba (Jordânia),

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

Monte Nebo (Jordânia), Mar Morto
(Jordânia, Cisjordânia e Israel) e
Jerusalém (Isarel).

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 230,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 2.695,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro de viagem internacional. Serão cobradas taxas de fronteiras
em torno de US$40,00 (cada fronteira) na entrada de Israel como na Jordânia que deverão ser pagas
localmente pelo próprio passageiro. Na Jordânia é tirado um visto na entrada também. Os
passageiros de outras nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados sobre a
necessidade de vistos de entrada.

Parte Terrestre US$ 6.341,00

OBS: Sugerimos que no ato da contratação do programa Transeuropa, seja adquirido o seguro viagem
que já consta o seguro de cancelamento de viagem (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.

SEM JUROS
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Entrada de US$ 1.341,00
+ 10x US$

500

,00

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

França com o Espetacular Andrea Bocelli
Um roteiro por uma das maiores regiões produtoras de vinho da França!
Saída 06/03/2020
Voando Air France

COM SHOW EM PARIS DE

13 noites

ANDREA BOCELLI

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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

Temperatura média

O programa inclui:
> Traslados de chegada e saída;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Lyon;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Dijon;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Estrasburgo;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Paris;
> 02 almoços em Lyon em restaurantes locais;
> 01 almoço em Beaune em restaurante local;
> 01 almoço em Estrasburgo em restaurante local;
> 01 almoço em Colmar em restaurante local;
> 01 almoço a bordo em Bateaux Parisiens em Paris;
> 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).

França

Mín: 06ºC e Máx: 13ºC

Visitando
Lyon (França), Dijon (França),
Estrasburgo (França) e Paris
(França).

Parte aérea
Voando Air France, consulte o valor
da tarifa aérea com seu vendedor.

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 208,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 1.990,00.

Parte Terrestre € 5.190,00

INGRESSO ANDREA BOCELLI: Valor do ingresso categoria 1 € 200,00.

Entrada de € 1.190,00

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro de viagem internacional. Os passageiros de outras
nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados sobre a necessidade de vistos de
entrada.

+ 10x €

400

,00

SEM JUROS

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

OBS: Sugerimos que no ato da contratação do programa Transeuropa, seja adquirido o seguro viagem
que já consta o seguro de cancelamento de viagem (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.
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Japão na Época das Cerejeiras
Com Paris e Amsterdã!
Saída 31/03/2020
Voando Air France/KLM
13 noites
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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

O programa inclui:
> Traslados de chegada e saída;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Paris;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Tóquio;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Quioto;
> 02 noites de hotel com café da manhã Osaka;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Amsterdã;
> Trajeto de trem Tóquio / Quioto;
> Passeios conforme o programa;
> 07 almoços incluídos;
> 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).

Temperatura média
França

Mín: 08ºC e Máx: 15ºC

Holanda

Mín: 05ºC e Máx: 13ºC

Japão

Mín: 10ºC e Máx: 19ºC

Visitando
Paris (França), Tóquio (Japão),
Kamakura (Japão), Hakone (Japão),
Nara (Japão), Kyoto (Japão), Osaka
(Japão) e Amsterdã (Holanda).

Parte aérea
Voando Air France, consulte o valor da tarifa aérea com seu vendedor.

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 306,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 2.990,00.

Parte Terrestre US$ 8.499,00

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional. Visto para o Japão, tirado por conta
própria (consultar seu vendedor). Os passageiros de outras nacionalidades devem consultar suas
embaixadas ou consulados sobre a necessidade de vistos de entrada.

Entrada de US$ 1.699,00

OBS: Sugerimos que no ato da contratação do programa Transeuropa, seja adquirido o seguro viagem
que já consta o seguro de cancelamento de viagem (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.

SEM JUROS
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+ 10x US$

680

,00

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

Ásia Espetacular
Visitando Singapura, China, Vietnã, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul e Dubai.
Saída 11/04/2020
Voando Emirates

A BORDO DO

28 noites

SAPPHIRE PRINCESS

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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.

14 passeios incluídos e mais 7 almoços além das refeições a bordo

O programa inclui:

A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

Este roteiro inclui cruzeiro.

>
>
>
>

Traslados de chegada e saída;
04 noites de hotel com café da manhã em Dubai;
03 noites de hotel com café da manhã em Singapura;
16 noites de cruzeiro no Sapphire Princess em cabine interna dupla
com todas as refeições incluídas;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Shangai;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Pequim;
> Bilhete aéreo interno Shangai/Pequim;
> Passeios conforme descritos no programa;
> 1 almoço em Bangkok; 1 almoço em Ho Chi Minh; 1 almoço em Hoi An;
1 almoço em Shangai; 3 almoços em Pequim;
> 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).
Visitando

Temperatura média
Dubai

Mín: 21ºC e Máx: 38ºC

Singapura

Mín: 26ºC e Máx: 32ºC

China

Mín: 08ºC e Máx: 21ºC

Vietnã

Mín: 24ºC e Máx: 31ºC

Tailândia

Mín: 26ºC e Máx: 32ºC

Taiwan

Mín: 19ºC e Máx: 26ºC

Japao

Mín: 11ºC e Máx: 20ºC

Coreia do Sul Mín: 09ºC e Máx: 18ºC

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

Dubai (Emirados Árabes), Singapura, Ko Samui (Tailândia), Bangkok (Tailândia),
Ho Chi Minh (Vietnã), Da Nang (Vietnã), Hue (Vietnã), Hong Kong (China), Taipei
(Taiwan), Nagasaki (Japão), Busan (Coreia do Sul), Shangai (China) e Pequim (China).
TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 260,00. Taxa de porto e governamental por pessoa em cabine
dupla US$ 615,00. Taxa de porto e governamental em cabine individual US$ 1.015,00.

Parte Terrestre US$ 7.650,00

Entrada de US$ 1.530,00
+ 10x US$

612

,00

SEM JUROS

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

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Viajando individual em cabine interna US$ 3.860,00. Viajando em cabine dupla externa
por pessoa US$ 745,00. Viajando em cabine dupla com varanda por pessoa US$ 1.300,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06
meses, visto para China (o visto para China poderá ser tirado no aeroporto de Beijing (Pequim), porém é muito
importante que leiam com atenção e antecedência o guia passo a passo). Favor adquirir com seu consultor de viagem
o GUIA (guia passo a passo) PARA TRÂNSITO DE 144 HORAS COM ISENÇÃO DE VISTO (TWOV) EM BEIJING. Visto para
Vietnã. Vacina de febre amarela. Seguro de viagem internacional. 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 o
seguro de cancelamento de viagem (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.
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A Fantástica Rota da Seda
Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Azerbaijão e Istambul.
Saída 10/05/2020
Voando Turkish Airlines

INCLUI 17 PASSEIOS

E MEIA PENSÃO

22 noites

EM TODAS AS CIDADES

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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

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

Traslados de chegada e saída;
03 noites de hotel com café da manhã em Istambul;
03 noites de hotel com café da manhã em Astana;
01 early check in em Astana;
02 noites de hotel com café da manhã em Bishkek;
01 noite de hotel com café da manhã em Lago Issyk Kull;
03 noites de hotel com café da manhã em Tashkent;
01 noite de hotel com café da manhã em Khiva;
02 noites de hotel com café da manhã em Bucara;
01 noite de hotel com café da manhã em Samarcanda;
04 noites de hotel com café da manhã em Baku;
01 noite de hotel com café da manhã em Almaty;
Passeios conforme descritos no programa;
Bilhetes aéreos internos em classe econômica;
Bilhetes de trem para os trajetos Khiva – Bucara (classe econômica) e
para o trajeto Samarcanda – Tashkent (classe econômica);
> Meia pensão em todas as cidades com exceção de Istambul;
> 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).
TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 305,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 1.750,00.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com validade
mínima de 06 meses e seguro de viagem internacional. Visto para Azerbaijão – tirado pela Transeuropa
mediante documentação entregue a seu consultor de viagem. Vacina de febre amarela com certificado
internacional. 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 o seguro de cancelamento de viagem (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.
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Temperatura média
Turquia

Mín: 11ºC e Máx: 19ºC

Cazaquistão

Mín: 08ºC e Máx: 23ºC

Quirguistão

Mín: 11ºC e Máx: 25ºC

Uzbequistão Mín: 18ºC e Máx: 34ºC
Azerbaijão

Mín: 18ºC e Máx: 27ºC

Visitando
Istambul (Turquia), Astana
(Cazaquistão), Almaty (Cazaquistão),
Bishkek (Quirguistão), Lago Issyk Kull
(Quirguistão), Tashkent (Uzbequistão),
Urgench (Uzbequistão), Khiva
(Uzbequistão), Bucara (Uzbequistão),
Samarcanda (Uzbequistão) e Baku
(Azerbaijão).
Parte aérea
Voando Turkish Airlines, consulte o
valor da tarifa aérea com seu
vendedor.

Parte Terrestre US$ 8.290,00

Entrada de US$ 1.690,00
+ 10x US$

660

,00

SEM JUROS

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

O Expresso Transiberiano
Uma das maiores e mais especiais viagens que você pode experimentar!
Saída 18/07/2020
Voando Air France

14 ALMOÇOS E

15 JANTARES

19 noites

INCLUÍDOS

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, sempre priorizando
a segurança e o conforto dos clientes.
A operadora com maior experiência
em turismo no Brasil. Realizando
sonhos desde 1963.

O programa inclui:

Temperatura média

> Traslados de chegada e saída;
> 13 noites de hotel com café da manhã em apartamento duplo;
> 06 noites em cabine dupla com banheiro privado a bordo do
Trem Expresso Transiberiano (Cabine Deluxe Silver)
> 03 passeios em Pequim, 02 passeios em Ulaanbaatar, 01 passeio em Ulan Ude,
01 passeio em Lago Baikal, 01 passeio em Irbutsk e 01 passeio em Krasnoyarsk;
> 01 breve cruzeiro pelo rio Ienessei;
> 01 passeio em Novosibirsk, 01 passeio em Ecaterimburgo e 02 passeios em
Moscou;
> 14 almoços e 15 jantares;
> 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).

Rússia

Mín: 16ºC e Máx: 27ºC

China

Mín: 21ºC e Máx: 31ºC

França

Mín: 13ºC e Máx: 25ºC

Mongólia

Mín: 10ºC e Máx: 22ºC

Visitando
Paris (França), Pequim (China),
Ulaanbaatar (Mongólia), Ulan Ude
(Rússia), Lago Baikal (Rússia),
Irkutsk (Rússia), Krasnoyarsk (Rússia),
Novosibirsk (Rússia), Ecaterimburgo
(Rússia) e Moscou (Rússia).

Parte aérea
Voando Air France, consulte o valor da tarifa aérea com seu vendedor.

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 620,00.
SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 7.200,00. Suplemento por
pessoa viajando em Cabine Gold €2.990,00.

Parte Terrestre € 16.590,00

Entrada de € 3.390,00
+ 10x €

1.320

,00

SEM JUROS

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

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com
validade mínima de 06 meses,visto para China (o visto para China poderá ser tirado no aeroporto de
Beijing porém é muito importante que leiam com atenção e antecedência o guia passo a passo) Favor
adquirir com seu consultor de viagem o GUIA (guia passo a passo) PARA TRÂNSITO DE 144 HORAS
COM ISENÇÃO DE VISTO (TWOV)EM BEIJING. Seguro de viagem internacional. 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 o seguro de cancelamento de viagem (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.
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@transeuropaturismo

/transeuropatur

transeuropa.com.br

Consulte seu agente de viagens.

Parceiros:

Preços por pessoa em apto. duplo (nos cartões de crédito), taxas e vistos não incluídos. Parte aérea não incluída, consulte seu vendedor. Todas as informações,
programação e valores apresentados neste material estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Lugares limitados. Traslados de chegada e saída incluídos para
os voos sugeridos pela Transeuropa, caso o passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade.

