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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 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!

Quem Somos
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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

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

Depoimentos dos passageiros Transeuropa.
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Palermo;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Agrigento;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Catania;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Malta;
> Passeios conforme descritos no roteiro;
> 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).

O Melhor da Sicília e Malta

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 151,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 1.340,00.

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.

Sicília

Malta

Mín: 17ºC e Máx: 24ºC

Mín: 15ºC e Máx: 24ºC

Palermo (Sicília), Cefalù (Sicília),

Erice (Sicília), Trapani (Sicília),

Agrigento (Sicília), Catânia (Sicília),

Siracusa (Sicília) e Malta.
a partir de US$ 1.054 voando Alitalia em até 10x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte Terrestre € 4.490,00

Entrada de € 890,00

+ 10x € 360,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Visitando

Parte aérea

Saída 01/05/2019
Voando Alitalia

14 noites

Temperatura média

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.
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 22 noites de hotel com café da manhã;
> Trajeto trem de Samarcanda para Tashkent;
> Bilhetes aéreos internos em classe econômica;
> Passeios conforme o programa;
> Meia pensão em todas as cidades exceto Istambul (café da manhã);
> 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).

A Fantástica Rota da Seda
Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão e Azerbaijão. 

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 292,00. Taxa do visto Azerbaijão US$ 60,00. 
Taxa do visto Quirguistão US$ 80,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 2.100,00.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com 
validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional. Vistos: Quirguistão e Azerbaijão (tirados 
através da Transeuropa). 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.

Parte Terrestre US$ 8.290,00

Entrada de US$ 1.590,00

+ 10x US$ 670,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Istambul (Turquia), Astana

(Cazaquistão), Almaty (Cazaquistão),

Bishkek (Quirguistão), Lago Issyk Kul

(Quirguistão), Tashkent (Uzbequistão),

Urgench (Uzbequistão), Khiva

(Uzbequistão), Bukhara (Uzbequistão),

Samarcanda (Uzbequistão) e Baku

(Azerbaijão).

Visitando

Saída 12/05/2019
Voando Turkish Airlines

22 noites

Cazaquistão

Quirguistão

Uzbequistão

Azerbaijão

Istambul

Mín: 08ºC e Máx: 23ºC

Mín: 11ºC e Máx: 25ºC

Mín: 18ºC e Máx: 34ºC

Mín: 18ºC e Máx: 27ºC

Mín: 11ºC e Máx: 19ºC

Temperatura média

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.

a partir de US$ 1.520 voando Turkish em até 5x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte aérea

SUCESSO
ABSOLUTO EM 2017 E 2018



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.
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 10 noites de hotel com café da manhã no Irã;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Doha;
> Passeios conforme descritos no roteiro;
> 10 almoços no Irã;
> 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).

Irã Surpreendente
Conheça esse tesouro da civilização, e fascine-se com a arquitetura, culinária e o povo local!

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 145,00. Taxa do visto Irã € 100,00. 

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 860,00.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com 
validade mínima de 06 meses e seguro de saúde internacional. Visto para o Irã, que será tirado 
localmente (valor €100 a ser pago para Transeuropa como especificado acima), consultar seu 
vendedor para ver a relação dos dados que deverão ser informados também será necessária 1 foto 
5X7. Os passageiros de outras nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados sobre 
a necessidade de vistos de entrada. Importante lembrar que passageiros que tenham visitado Israel 
há menos de 1 ano, não serão elegíveis para visto do Irã.

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.

Irã

Qatar

Mín: 17ºC e Máx: 27ºC

Mín: 27ºC e Máx: 38ºC

Shiraz (Irã), Yazd (Irã), Isfahan (Irã),

Kashan (Irã), Teerã (Irã) e Doha

(Qatar).

a partir de US$ 1.139 voando Qatar Airways em até 9x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte Terrestre € 3.290,00

Entrada de € 690,00

+ 10x € 260,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Visitando

Parte aérea

Saída 13/05/2019
Voando Qatar Airways

12 noites

Temperatura média

ROTEIRO NO IRÃ INCLUI

MEIA PENSÃO
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Zagreb;
> 01 noite de hotel com café da manhã em Plitvice;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Dubrovnik;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Split;
> 01 noite de hotel com café da manhã em Zadar;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Opatija;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Ljubljana;
> Passeios conforme descritos no roteiro;
> 01 jantar em Plitvice;
> 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).

A Croácia dos Sonhos
Incluindo Eslovênia e Bósnia-Herzegovina!

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 120,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 980,00.

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.

Parte Terrestre € 2.990,00

Entrada de € 590,00

+ 10x € 240,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Zagreb, Plitvice, Dubrovnik, Split,

Trogir, Zadar e Opatija na Croácia e

Medjugorje (Bósnia-Herzegovina) e

Ljubljana (Eslovênia).

Visitando

Saída 03/06/2019
Voando Lufthansa

12 noites

Croácia

Eslovênia

Mín: 16ºC e Máx: 25ºC

Mín: 13ºC e Máx: 25ºC

Temperatura média

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.

a partir de US$ 1.139 voando Lufthansa em até 4x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte aérea
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Atenas;
> 01 noite de hotel com café da manhã em Kusadasi;
> 01 noite de hotel com café da manhã em Pamukkale;
> 01 noite de hotel com café da manhã em Konya;
> 02 noites de hotel com café da manhã na Capadócia;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Istambul;
> 06 noites de cruzeiro em cabine externa dupla no Celestyal Crystal
   com todas as refeições e bebidas incluídas;
> City tour em Atenas, passeio em Milos, passeio em Creta, passeio em Santorini,
   passeio em Éfeso, visita em Pamukkale, visita em Konya, passeio na Capadócia e
   passeio de dia inteiro com almoço em Istambul;
> 05 jantares na Turquia;
> 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).

Grécia e Turquia
As Jóias do Mediterrâneo com Cruzeiro pelas Ilhas Gregas.

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 210,00. Taxa portuária e governamental US$ 
359,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 1.390,00.

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.

Grécia

Turquia

Mín: 20ºC e Máx: 29ºC

Mín: 10ºC e Máx: 21ºC

Atenas, Mikonos, Milos, Santoniri e

Creta na Grécia e Kusadasi, Éfeso,

Pamukkale, Konya, Capadócia, Ankara

e Istambul na Turquia.

Parte Terrestre US$ 5.490,00

Entrada de US$ 1.190,00

+ 10x US$ 430,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Visitando

Saída 07/06/2019
Voando Turkish Airlines

16 noites

Temperatura média

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.

a partir de US$ 1.250 voando Turkish
Airlines em até 5x no cartão de
crédito, (não inclui taxa de embarque
e taxa de emissão).

Parte aérea

SUCESSO
DE VENDAS EM 2018

Inclui cruzeiro pelas ilhas gregas.
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Madri;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Marbella;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Sevilla;
> 02 noites de hotel com café da manhã no Algarve;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Lisboa;
> 1 city tour em Madri; 1 city tour em Malaga; 1 city tour em Marbella;
   1 city tour em Jerez de la Frontera; 1 city tour em Sevilla; 1 city tour em
   Albufeira; 1 city tour em Lisboa;
> 1 jantar de gala no Algarve;
> 1 jantar com bailado flamenco em Sevilla;
> 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).

Espanha e Portugal Exclusivo
A maravilhosa Andaluzia e a beleza do Algarve! Um programa diferenciado, na melhor estação do ano.

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 178,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 2.108,00.

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.

Parte Terrestre € 4.700,00

Entrada de € 940,00

+ 10x € 376,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Madri (Espanha),  Málaga (Espanha),

Marbella (Espanha),  Sevilla (Espanha), 

Algarve (Portugal) e Lisboa (Portugal).

Visitando

Saída 20/06/2019
Voando Iberia

15 noites

Espanha

Portugal

Mín: 16ºC e Máx: 28ºC

Mín: 16ºC e Máx: 25ºC

Temperatura média

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.

a partir de US$ 1.030 Iberia em até 10x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte aérea

LANÇAMENTO
ESPECIAL



Este roteiro inclui cruzeiro fluvial.
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Munique;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Friburgo;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Amsterdã;
> 07 noites de cruzeiro no Reno em cabine dupla deck B - Emerald
   Deck no navio MS Swiss Pearl com todas as refeições incluídas;
> 01 City tour de meio dia em Munique; 01 em Friburgo; 01 em Amsterdã;
> Visitas a pé pelas cidades de Colonia, Dusseldorf, Linz, Cochem,
   Koblenz, Rudesheim, Mainz e Worms
> 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).

Espetacular Cruzeiro pelo Rio Reno
Visitando as mais lindas cidades da Alemanha e Amsterdã!

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 160,00. 

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 2.390,00. Suplemento por 
pessoa para cabine dupla em deck superior : €250,00 (notem que as cabines são exatamente iguais 
às incluídas no programa porém em um deck acima).

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.

Holanda

Alemanha

Mín: 13ºC e Máx: 22ºC

Mín: 14ºC e Máx: 24ºC

Amsterdã (Holanda), Dusseldorf

(Alemanha), Colônia (Alemanha),

Linz (Alemanha), Cochem

(Alemanha), Koblenz (Alemanha),

Rudesheim (Alemanha), Mainz

(Alemanha), Worms (Alemanha),

Speyer (Alemanha), Friburgo

(Alemanha), Munique (Alemanha) e

Estrasburgo (França).

a partir de US$ 1.209 voando Lufthansa em até 4x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte Terrestre € 4.790,00

Entrada de € 990,00

+ 10x € 380,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Visitando

Parte aérea

Saída 05/07/2019
Voando Lufthansa

14 noites

Temperatura média

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.



transeuropa.com.br   |   13

        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 05 noites de hotel com café da manhã em Dubai;
> 09 noites de cruzeiro no Voyager of the Seas em cabine interna dupla
   (02 pessoas por cabine) com todas as refeições incluídas;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Hong Kong;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Shangai;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Hangzhou;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Nanjing;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Xian;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Beijing;
> Visitas e refeições conforme descrito 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).

Ásia com China Completa e Cruzeiro no Japão

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 275,00. Taxa de porto US$ 232,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento viajando individual US$ 3.790,00. Taxa de porto para viajando 
individual US$ 345,00. Suplemento por pessoa para viajar em cabine com varanda US$ 1.218,00 .

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 necessária 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.

Parte Terrestre US$ 7.790,00

Entrada de US$ 1.560,00

+ 10x US$ 623,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Dubai (Emirados Árabes), Okinawa

(Japão), Osaka (Japão), Kobe

(Japão), Kochi (Japão), Hong Kong

(China), Shangai (China), Hangzhou

(China), Nanjing (China), Xian

(China) e  Beijing (China).

Visitando

Saída 08/07/2019
Voando Emirates

30 noites

China

Dubai

Japão

Mín: 17ºC e Máx: 31ºC

Mín: 28ºC e Máx: 40ºC

Mín: 24ºC e Máx: 32ºC

Temperatura média

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.

a partir de US$ 1.395 voando Emirates em até 9x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte aérea

Este roteiro inclui cruzeiro.

A BORDO DO
VOYAGER OF THE SEAS



Este roteiro inclui cruzeiro fluvial.
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Manaus;
> 07 noites de cruzeiro em cabine com varanda dupla no Iberostar com todas
   as refeições e bebidas incluídas;
> 01 city tour em Manaus; e passeios conforme descritos no programa
   durante o cruzeiro;
> Refeições e bebidas nacionais e internacionais incluídas 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).

Amazônia com Cruzeiro Iberostar
7 noites a bordo do Iberostar Grand Amazon navegando pelo Rio Solimões e Rio Negro!

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual R$ 3.180,00.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: Documento de identidade RG ou CNH. 
Recomendamos a vacina de febre amarela embora não seja exigida para este roteiro.

Manaus Mín: 24ºC e Máx: 31ºC

Manaus.

a partir de R$ 1.080 voando Gol em até 5x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte Terrestre R$ 10.990,00

Entrada de R$ 2.190,00

+ 10x R$ 880,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Visitando

Parte aérea

Saída 14/07/2019
Voando Gol

10 noites

Temperatura média

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.

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

SISTEMA A BORDO
ALL INCLUSIVE



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.
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 01 noite de hotel com café da manhã em Calgary;
> 01 noite de hotel com café da manhã em Ban� ;
> 01 noite de hotel em Jasper (com café da manhã desfrutado
   a bordo do Rocky Mountaineer);
> 01 noite de hotel em Kamloops (providenciado por Rocky
   Mountaineer- café da manhã a bordo do trem);
> 04 noites de hotel com café da manhã em Vancouver;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Toronto;
> Passeios conforme descritos no roteiro;
> 02 almoços (Rocky Mountaineer)
> Rocky Mountaineer – Journey Through The Clouds –
   Jasper / Kamloops / Vancouver na categoria Silver Leaf
> 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).

Canadá
As incomparáveis montanhas rochosas, incluindo Ban� e Jasper, com Vancouver e Toronto!

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 248,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 1.766,00.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com 
validade mínima de 06 meses e seguro de saúde internacional. Para este programa (com entrada e 
saída por aeroporto) é possível o visto eletrônico – E.T. A (Autorização Eletrônica) para os 
passageiros que já tiverem obtido um visto canadense nos últimos 10 anos ou possuírem um visto 
válido para os EUA. Consulte seu vendedor. O visto para este programa é de responsabilidade do 
passageiro. 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.

Parte Terrestre US$ 6.990,00

Entrada de US$ 1.390,00

+ 10x US$ 560,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Calgary (Canadá), Ban� National Park

(Canadá), Jasper National Park

(Canadá), Kaloomps (Canadá),

Vancouver (Canadá), Victoria (Canadá),

Niagara Falls (Canadá) e Toronto

(Canadá).

Visitando

Saída 04/08/2019
Voando Air Canada

10 noites

Canadá Mín: 08ºC e Máx: 26ºC

Temperatura média

a partir de US$ 1.113 voando Air
Canada em até 5x no cartão de
crédito, (não inclui taxa de embarque
e taxa de emissão).

Parte aérea

VIAJANDO A BORDO DO TREM
ROCKY MOUNTAINEER



Este roteiro inclui cruzeiro fluvial.
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Vilnius;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Riga;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Tallinn;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Moscou;
> 02 noites de hotel com café da manhã em St. Petersburgo;
> 07 noites de cruzeiro no MS Rostropovich em cabine dupla com varanda,
   categoria Deluxe (2 pessoas por cabine) com todas as refeições
   (jantar no dia do embarque e café da manhã no dia do desembarque);
> Todos os passeios 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).

Países Bálticos e Cruzeiro pela Rússia
Incluindo cruzeiro de 7 noites pela Rússia.

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 220,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 3.270,00.

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.

Lituânia

Letônia

Estônia

Rússia

Mín: 12ºC e Máx: 22ºC

Mín: 12ºC e Máx: 23ºC

Mín: 11ºC e Máx: 21ºC

Mín: 12ºC e Máx: 22ºC

Vilnius (Lituânia), Riga (Letônia),

Tallinn (Estônia), Moscou (Rússia),

Uglich (Rússia), Goritsy (Rússia),

Kizhi (Rússia), Mandrogui (Rússia),

e St. Petersburgo (Rússia).

a partir de US$ 1.139 voando Lufthansa em até 4x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte Terrestre € 5.990,00

Entrada de € 1.490,00

+ 5x € 900,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Visitando

Parte aérea

Saída 07/08/2019
Voando Lufthansa

18 noites

Temperatura média

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.
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Frankfurt;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Chisinau;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Odessa;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Kiev;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Minsk;
> 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).

Moldávia, Ucrânia e Bielorrússia
Uma viagem fascinante em mais um lançamento da Transeuropa!

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 165,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 1.480,00.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com 
validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional (os destinos deste roteiro são bastante 
exigentes em relação ao seguro saúde internacional e por este motivo faz- se obrigatória a 
contratação dele antes da viagem) 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.

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.

Frankfurt (Alemanha), Chisinau

(Moldávia), Odessa (Ucrânia), Kiev

(Ucrânia) e Minsk (Bielorrússia).

Visitando

Saída 07/08/2019
Voando Lufthansa

13 noites

Moldávia

Ucrânia

Bielorrússia

Alemanha

Mín: 17ºC e Máx: 27ºC

Mín: 14ºC e Máx: 27ºC

Mín: 13ºC e Máx: 23ºC

Mín: 13ºC e Máx: 25ºC

Temperatura média

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.

a partir de US$ 1.139 voando Lufthansa em até 4x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte aérea

LANÇAMENTO 2019



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.
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 13 noites de hotel com café da manhã;
> Passeios conforme o programa;
> 10 almoços; 01 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).

O Melhor da Armênia, Geórgia e Azerbaijão

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 194,00. Taxa do visto Azerbaijão US$ 80,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 1.590,00.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 
06 meses e seguro saúde internacional. Visto de entrada para o Azerbaijão tirado através da Transeuropa. É necessário 
preencher formulário, 02 fotos 3X4 e cópia do passaporte coloridas. Visto tirado localmente para o Qatar (sem custo). 
Consulte 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.

Doha

Armênia

Geórgia

Azerbaijão

Mín: 26ºC e Máx: 38ºC

Mín: 13ºC e Máx: 21ºC

Mín: 15ºC e Máx: 26ºC

Mín: 18ºC e Máx: 24ºC

Doha (Qatar), Baku (Azerbaijão),
Atesghah (Azerbaijão), Yanar Dagh
(Azerbaijão), Lahij (Azerbaijão),
Tbilisi (Geórgia), Kakheti (Geórgia),
Uplistiskhe (Geórgia), Mtskheta
(Geórgia), Sadakhlo (Geórgia),
Haghpat (Armênia), Sevan
(Armênia), Ierevan (Armênia),
Ejmitsin (Armênia), Zvartnoc
(Armênia), Khor Virap (Armênia),
Noravank (Armênia), Gueghard
(Armênia), Garni (Armênia),
Saghmosavank (Armênia) e
Ashtarak (Armênia). 

a partir de US$ 1.312 voando Qatar Airways em até 9x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

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.

Visitando

Parte aérea

Saída 07/09/2019
Voando Qatar Airways

13 noites

Temperatura média

SUCESSO
DE VENDAS EM 2018
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        O programa inclui:

> 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).

O Melhor da Suíça e dos Lagos Italianos

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.

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.

Milão, Bergamo, Lago di Garda,

Desenzano, Lago di Como e Maggiore

Lake na Itália, Lugano, Bellinzona,

Zermatt, Interlaken, Grindelwald,

Lucerna e Zurique na Suíça

Visitando

Saída 08/09/2019
Voando Lufthansa e Swiss

16 noites

Suíça

Itália

Mín: 06ºC e Máx: 16ºC

Mín: 16ºC e Máx: 23ºC

Temperatura média

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.

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).

Parte aérea
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Munique;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Heidelberg
> 02 noites de hotel com café da manhã em Colônia;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Hamburgo;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Berlim;
> 01 noite de hotel com café da manhã em Dresden;
> 03 noites com café da manhã no Castelo Burg Wernberg;
> Passeios conforme descritos no roteiro;
> 3 jantares no Castelo Burg Wernberg, sendo um de despedida incluindo 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).

A Romântica Alemanha
Incluindo mais uma comemoração da Transeuropa no espetacular Castelo Burg Wernberg! 

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior € 220,00. 

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 2.280,00.

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 (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.

Alemanha Mín: 11ºC e Máx: 19ºC

Munique (Alemanha), Rothenberg

(Alemanha),  Heidelberg (Alemanha),

Colônia (Alemanha), Bremen

(Alemanha), Hamburgo (Alemanha),

Berlim (Alemanha), Dresden

(Alemanha), Bayreuth (Alemanha) e

Wernberg (Castelo Hotel Burg

Wernberg, Alemanha).a partir de US$ 920 voando Lufthansa em até 5x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte Terrestre € 5.890,00

Entrada de € 1.490,00

+ 10x € 440,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Visitando

Parte aérea

Saída 10/09/2019
Voando Lufthansa

16 noites

Temperatura média

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.

LANÇAMENTO
ESPECIAL
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 04 noites de hotel com café da manhã em Istambul;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Kathmandu;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Nagarkot;
> 04 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;
> 01 jantar em Kathmandu, 01 jantar em Lhasa, 04 almoços e 02 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).

As Joias do Himalaia
Uma viagem espetacular pelas montanhas mais altas do mundo!

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.

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.

Istambul (Turquia), 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). 

Visitando

Saída 29/09/2019
Voando Turkish Airlines

17 noites

Turquia

Tibete

Nepal

Butão

Mín: 16ºC e Máx: 25ºC

Mín: 10ºC e Máx: 22ºC

Mín: 19ºC e Máx: 28ºC

Mín: 10ºC e Máx: 21ºC

Temperatura média

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.

a partir de US$ 1.652 voando Turkish Airlines em até 5x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte aérea



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.
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 09 noites de hotel com café da manhã;
> 07 almoços como especificados no programa;
> 01 jantar como especificado no programa;
> 07 passeios 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).

Líbano Surpreendente
Incluindo Baalbek com suas impressionantes ruínas romanas.

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 180,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 1.743,00.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com 
validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional. Visto para o Líbano que deverá ser tirado 
pelo próprio passageiro, favor consultar seu vendedor para mais informações e orientações. 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.

Líbano Mín: 20ºC e Máx: 28ºC

Beirute no Líbano.

a partir de US$ 1.189 voando Air France em até 4x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

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.

Visitando

Parte aérea

Saída 04/10/2019
Voando Air France

09 noites

Temperatura média

SUCESSO DE
VENDAS
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Roma;
> 01 noite de hotel com café da manhã em Dubai;
> 01 noite de hotel com café da manhã em Frankfurt;
> 21 noites de cruzeiro no Norwegian Jade em cabine interna dupla
   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).

Travessia do Ocidente ao Oriente
Visitando Itália, Grécia, Turquia, Chipre, Israel, Egito, Jordânia, Omã e Emirados Árabes

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 230,00. Taxa portuária e governamental por pessoa US$ 
1.286,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 2.892,00. Taxa portuária e 
governamental viajando individual:US$ 1.660,00. Suplemento para cabine com varanda por pessoa US$ 
1.880,00. Taxa portuária e governamental para cabine com varanda por pessoa: US$ 1.374,00

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com validade 
mínima de 06 meses e seguro saúde internacional obrigatório. Os vistos para o Egito e Omã serão tirados 
localmente pela própria cia de navegação. 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.

Parte Terrestre US$ 6.990,00

Entrada de US$ 1.690,00

+ 10x US$ 530,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Roma (Itália), Pireu/Atenas (Grécia), Kusadasi (Turquia), Rodes (Grécia),

Limassol (Chipre), Haifa/Jerusalém/Tel Aviv (Israel), Port Said (Egito),

Canal de Suez (Egito), Safaga/Luxor (Egito), Hurghada (Egito), Aqaba/

Petra (Jordânia), Salalah (Omã), Al Fujairah (Emirados Árabes Unidos),

Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), Dubai (Emirados Árabes Unidos) e

Frankfurt (Alemanha). 

Visitando

Saída 03/11/2019
Voando Lufthansa

26 noites

Itália
Grécia
Turquia
Chipre
Israel
Egito
Jordânia
Omã
Emirados Á.
Alemanha

Mín: 08ºC e Máx: 17ºC
Mín: 13ºC e Máx: 19ºC
Mín: 12ºC e Máx: 18ºC
Mín: 12ºC e Máx: 22ºC
Mín: 14ºC e Máx: 22ºC
Mín: 13ºC e Máx: 28ºC
Mín: 16ºC e Máx: 28ºC
Mín: 22ºC e Máx: 31ºC
Mín: 21ºC e Máx: 31ºC
Mín: 05ºC e Máx: 09ºC

Temperatura média

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.

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

Parte aérea

A BORDO DO
NORWEGIAN JADE

Este roteiro inclui cruzeiro.



INAUGURAÇÃO
do mais novo navio da Princess Cruises
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Acomodações

A partir do momento em que 
você pisa a bordo, queremos 
que você se sinta bem-vindo e 
em casa. E com um serviço 
atencioso de uma equipe 
simpática que sabe o que 
significa hospitalidade, você 
descobrirá que o seu navio 
Princess® é sua verdadeira casa 
longe de casa.

Entretenimento

No Sky Princess, você 
encontrará muitas maneiras de 
jogar, dia ou noite. Explore as 
Lojas da Princesa, celebre as 
culturas nos nossos Festivais 
do Mundo ou aprenda um novo 
talento - as nossas atividades a 
bordo irão mantê-lo envolvido 
em todos os momentos das 
suas férias de cruzeiro.

Gastronomia

A bordo do Sky Princess você 
terá acesso a inúmeras opções 
gastronômicas inclusas em 
todo o navio, com uma ampla 
variedade de delícias culinárias 
para agradar a todos os 
paladares, desde opções 
variadas de bufê a pizzas 
gourmet, guloseimas geladas, 
sobremesas e muito mais.

O Sky Princess�, será o mais novo navio da frota da Princess Cruises, elevando ainda mais o design distinto e contemporâneo e
as atrações luxuosas da Princess Cruises. E com a Transeuropa você pode inaugurar esse navio, que além de belo possui muito
entretenimento, novas opções gastronômicas e parcerias premiadas com chefs, além de cabines perfeitas para relaxar.

Ficha Técnica

Hóspedes: 3.660
Tripulantes: 1.346
Inauguração: Out 2019



Inauguração do Sky Princess
O mais novo navio da Princess fazendo Grécia, Montenegro, Itália e Espanha.
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        O programa inclui:

> Traslados de chegada e saída;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Atenas;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Míconos;
> 02 noites de hotel com café da manhã em Santorini;
> 07 noites de cruzeiro no Sky Princess em cabine dupla com varanda
   com todas as refeições incluídas;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Barcelona;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Madri;
> Passeios conforme descritos no programa;
> Passagens de hidrofoil categoria turista (Pireu – Míconos – Santorini);
> 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 € 240,00. Taxa portuária e governamental € 
266,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual € 2.920,00. Taxa portuária e 
governamental viajando individual € 429,00.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com 
validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional obrigatório 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.

Parte Terrestre € 6.390,00

Entrada de € 1.290,00

+ 10x € 510,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Atenas, Míconos e Santorini na Grécia,

Kotor (Montenegro), Corfu (Grécia),

Sicília, Nápoles, Pompeia e Capri na

Itália, Barcelona e Madri na Espanha.

Visitando

Saída 13/10/2019
Voando Iberia

19 noites

Espanha

Grécia

Montenegro

Itália

Mín: 15ºC e Máx: 22ºC

Mín: 15ºC e Máx: 23ºC

Mín: 10ºC e Máx: 22ºC

Mín: 14ºC e Máx: 23ºC

Temperatura média

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.

a partir de US$ 1.065 voando Iberia 10x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte aérea

Este roteiro inclui cruzeiro.

EM CABINE COM

VARANDA



Este roteiro inclui cruzeiro.

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.
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        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 Jaipur;
> 01 noite de hotel com café da manhã em Agra;
> 01 noite de hotel com café da manhã em Bombaim;
> 03 noites de hotel com café da manhã em Kuala Lumpur;
> 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).

Índia e o Espetacular Cruzeiro Silver Spirit
Uma viagem mística e grandiosa visitando Sri Lanka, Myanmar, Tailândia e Malásia.

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 493,00. Taxa de porto e governamental por pessoa US$ 
450,00.

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 8.290,00. Taxa de porto e governamental 
viajando individual US$ 450,00

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 
06 meses e seguro saúde internacional. Visto para a Índia; 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 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.

Índia

Dubai

Malásia

Sri Lanka

Myanmar

Mín: 15ºC e Máx: 28ºC

Mín: 21ºC e Máx: 31ºC

Mín: 23ºC e Máx: 32ºC

Mín: 23ºC e Máx: 30ºC

Mín: 22ºC e Máx: 32ºC

Dubai (Emirados Árabes), Deli (Índia), 

Jaipur (Índia), Agra (Índia), Bombaim

(Índia), Mormugao (Índia), New

Mangalore (Índia), Cochin (Índia),

Colombo (Sri Lanka), Yangon

(Myanmar), Phuket (Tailândia) e

Kuala Lumpur (Malásia).
a partir de US$ 1.981 voando Emirates em até 9x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte Terrestre US$ 13.990,00

Entrada de US$ 3.990,00

+ 10x US$ 1.000,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Visitando

Parte aérea

Saída 09/11/2019
Voando Emirates

32 noites

Temperatura média

LANÇAMENTO 2019
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        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).

Japão na Época das Cerejeiras
Conheça a terra do sol nascente na época mais bonita do ano a floração das cerejeiras!

TAXAS: Taxa remessa para pagamentos ao exterior US$ 306,00. 

SUPLEMENTOS ADICIONAIS: Suplemento adicional viajando individual US$ 2.990,00.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: É necessário para brasileiros: passaporte com 
validade mínima de 06 meses e seguro de saúde internacional obrigatório. Certificado internacional 
de vacinação contra a febre amarela. Visto válido para o Japão (responsabilidade do passageiro). 
Consulte o seu vendedor. 

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.

Parte Terrestre US$ 8.499,00

Entrada de US$ 1.699,00

+ 10x US$ 680,00

SEM JUROS
Preço por pessoa em apto. duplo (nos cartões

de crédito), taxas e vistos não incluídos.

Paris (França), Tóquio (Japão),

Kamakura (Japão), Hakone (Japão), 

Nara (Japão), Kyoto (Japão), Osaka

(Japão) e Amsterdã (Holanda).

Visitando

Saída 31/03/2020
Voando Air France/KLM

13 noites

França

Holanda

Japão

Mín: 08ºC e Máx: 15ºC

Mín: 05ºC e Máx: 13ºC

Mín: 10ºC e Máx: 19ºC

Temperatura média

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.

a partir de US$ 1.759 voando Air France/KLM em até 4x no cartão de crédito,
(não inclui taxa de embarque e taxa de emissão).

Parte aérea

PRÉ-VENDA



Consulte seu agente de viagens.

transeuropa.com.br
/transeuropatur@transeuropaturismo

Parceiros:


