Itinerário
1o Dia – 22 Jun (Dom) – RIO DE JANEIRO / Partida
Apresentação no Aeroporto Internacional para embarque com
destino a Paris, via Lisboa.
2o Dia – 23 Jun (Seg) – PARIS / Chegada
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Dia livre para atividades
independentes. (A noite, Tour Paris Iluminada - consulte PVC*).
Jantar e hospedagem.
3o Dia – 24 Jun (Ter) – PARIS
Café da manhã no hotel e saída para uma visita panorâmica da
cidade, incluindo Place de la Concorde, Place Vendome, Champs
Elysees, Arco do Triunfo, Quartier Latin, Notre Dame, Opera, etc.
Tarde livre para atividades independentes. (Visita guiada ao Museu do
Louvre, a noite jantar e show no Paradis Latin Cabaret-consulte PVC*).
Hospedagem.
4o Dia -25 Jun (Qua) – PARIS
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes
(Visita guiada ao Palácio de Versailles, visita a Torre Eiffel, Mini
Cruzeiro pelo Rio Sena - Consulte PVC*). Hospedagem.
5º Dia – 26 Jun (Qui) – PARIS
Café da manhã e saída para visita de dia inteiro à DISNEYLAND
PARIS (02 parques incluídos – Magic Kingdom Park e Walt Disney
Studios Park). Almoço “Menu Pluto” incluído dentro do parque. Noite
livre. (Jantar no Restaurante Planet Hollywood - consulte PVC*).
Hospedagem.
6º Dia – 27 Jun (Sex) – PARIS - LONDRES
Café da manhã no hotel e saída para o ferry para atravessar o Canal
da Mancha. Chegada a Dover / Folkestone, desembarque e
continuação até Londres. Visita panorâmica pelos principais pontos
turísticos: Praça Travalgar, o Parlamento e seu famoso Big Ben, Palácio
de Buckingham, etc. Hospedagem.
7o Dia – 28 Jun (Sab) – LONDRES
Café da manhã no hotel e saída para uma visita panorâmica da
cidade. Tarde livre para atividades independentes. .(Visita a Troca da
Guarda do Palácio de Buckingham, Visita a Torre de Londres, Shopping
Tour pela Oxford Street - consulte PVC*). Hospedagem.

8º Dia – 29 Jun (Dom) - LONDRES
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
independentes. (Visista a London Eye, visita ao Museu de cera
Madame Tussauds, visita a área de Covent Garden - consulte
PVC*). Hospedagem.

9o Dia – 30 Jun (Seg) - LONDRES - BRUGES AMSTERDAM
Café da manhã. Saída para travessia do Canal da Mancha de
volta a Europa Continental. Entraremos na Bélgica, onde
faremos uma breve parada na medieval cidade de Bruges, a
mais encantadora do norte da Europa. Continuaremos nossa
viagem até chegar a Amsterdam. Jantar e hospedagem.
10o Dia – 01Jul (Ter) - AMSTERDAM
Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica
incluindo: Praça Dam, Mercado flutuante de Flores, Canal de
Singel, Torre da Moeda, etc. Tarde livre para atividades
independentes. (Mini Cruzeiro pelos Canais de Amsterdam,
visita as cidades de Marken e Volendan com suas arquiteturas
típicas - consulte PVC* ). Hospedagem.
11o Dia – 02 Jul (Qua) – AMSTERDAM / LISBOA
Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto para
embarque com destino a Lisboa. Chegada, recepção e saída
para visita ao Bairro de Belém, onde se localiza a famosa
Torre de Belém e os Mosteiros dos Jerônimos e a antiga
fábrica dos pastéis de Belém etc. Parada para saborear o
original pastel de Belém. Chegada ao hotel e restante do dia
livre. (À noite, Jantar de despedida no Hard Rock Café consulte PVC*). Hospedagem.

12o Dia –03 Jul (Qui) – LISBOA / RIO DE JANEIRO
Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto para
embarque com destino ao Brasil. Chegada e ...
Fim dos nossos serviços.

INCLUINDO:

CONDIÇÕES GERAIS:

Passagem aérea em classe econômica promocional, voando TAP,

•

partida do Rio de Janeiro;

CONCORDÂNCIA
Ao aceitar participar desta excursão, o usuário ou a agência de viagem, sua
mandatária, declara conhecer as condições gerais específicas para opção
do programa adquirido, aderindo às mesmas na forma de legislação em
vigor, comprometendo-se, quando for o caso, por si e seus familiares. No
caso de quaisquer reclamações sobre os serviços prestados, é imperativo,
sob pena de perda do direito, esgotar o entendimento com o operador,
antes de reclamar na Embratur e/ou órgão delegado, não enviando a
postulação para qualquer noticiário, em face de publicidade negativa,
adotando o princípio de arbitragem

•

Coordenadores de grupo brasileiros New It Club durante toda a viagem, para um
mínimo de 20 passageiros;

•

Traslados de chegada e partida (uma mala por pessoa);

•

Guia Itinerante europeu, falando espanhol durante todo o circuito em ônibus;

•

Hospedagem em hotéis de categoria turística em quartos com banho privativo;

•

Café da manhã continental diário;

•

03 Refeições (01 jantar em Paris, 01 almoço na Disney e 01 jantar em Amsterdam);

•

Visitas panorâmicas em Paris, Londres, Amsterdam e Lisboa com guias locais ou
guia itinerante europeu;
Visita de dia inteiro com ingresso para Disneyland Paris (2 parques incluídos Magic Kingdom Park e Walt Disney Studios Park);

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS
As inscrições serão aceitas para esta programação mediante um sinal de
USD 300,00 e o restante do pagamento deverá ser efetuado até 19 de
Março 2014.

•

Transporte terrestre em ônibus de luxo, com janelas panorâmicas, ar climatizado,
vídeo e som a bordo;

•

Cartão assistência médica e seguro bagagem;

PREÇOS
Os preços das excursões são fixados tomando-se por base as taxas de
câmbio vigentes no Brasil e, conseqüentemente, sofrerão possíveis
alterações de acordo com o reajuste cambial.

•

Bolsa de viagem.

•

OBS :


Bagagem permitida durante TODA a viagem : 01 mala de até 32 kg por
pessoa devido limitação dos transportes terrestres;




Não esquecer de verificar a validade de seu passaporte;
Favor providenciar 1 cópia plastificada do passaporte e encaminhar para
a NEW IT até 10 dias antes do embarque;
Menor viajando desacompanhado: Favor providenciar autorização
(modelo no site www.newit.com.br);
Por motivos operacionais, não estamos aceitando reservas em quartos
individuais para menores de 18 anos.




A NEWIT não se responsabiliza pela documentação do passageiro. Passaporte
e autorização para menor viajar desacompanhado, devem ser providenciados
pelos mesmos.

* FAVOR CONSULTAR SUPLEMENTO PARA PACOTE DE VISITAS
COMPLEMENTARES (PVC), PREVISTO PARA OS DIAS E TARDES
LIVRES, OBRIGATÓRIO PARA MENORES VIAJANDO
DESACOMPANHADOS DE SEUS RESPONSÁVEIS.
Este produto foi desenvolvido para atender os interesses do público jovem.
O histórico de participantes adultos com seus menores, apesar de satisfeitos
com a viagem, sinalizou algumas dificuldades no convívio e
acompanhamento das intensas atividades diárias do grupo.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM
Taxas de aeroporto no Brasil e no exterior, carregadores de malas,
refeições não mencionadas no itinerário ou PVC, serviços de lavanderia,
despesas com documentação, passaporte, vistos, etc., excursões opcionais,
extras de caráter pessoal e todos os serviços que não estiverem
especificados como incluídos no roteiro.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
Custo de cancelamento em relação à antecedência ao dia do embarque:
30o ao 15o dia anterior ao embarque – 30% do custo do pacote
14o ao 7o dia anterior ao embarque – 40% do custo do pacote
6o dia anterior ao dia do embarque – 100% do custo do pacote
RESPONSABILIDADES
Tem Tour Agência de viagens e turismo declara, explicitamente, que opera
como agente entre o passageiro e os serviços mencionados no presente
programa tais como: empresa de transporte, hotéis, etc. Por conseguinte
declina de toda responsabilidade por qualquer deficiência dos serviços
prestados, assim como danos, perdas e acidentes, atrasos ou
irregularidades que participam deste itinerário não se consideram
responsáveis por nenhum ato, omissão ou evento que ocorra com os
passageiros quando os mesmos não se encontram a bordo de suas
aeronaves e veículos, tornando-se o contrato de transportes mencionados
no bilhete emitido, único instrumento de responsabilidade entre os
passageiros e o transportador. O ato de inscrição para participar de
qualquer viagem deste programa implica na total conformidade por parte
dos passageiros, com todas as condições mencionadas. Todas as tarifas
que aparecem neste folheto estão cotizadas em dólares dos EUA, sendo a
taxa de conversão, da parte aérea, fixado pelo DAC – Departamento de
Aeronáutica Civil. A impressão deste folheto não ocorre por ordem das
Cias. Aéreas e não envolve a responsabilidade das mesmas. A empresa TAP
atua somente como a transportadora aérea, não assumindo nenhuma
responsabilidade de serviços prestados por terceiros.

Preços por pessoa em US DÓLARES, saída do RIO DE JANEIRO, parte aérea e terrestre, à base de um grupo
mínimo de 20 passageiros:
À Vista

Tipo de quarto

10 vezes no cheque ou
20% entrada e saldo em até 9 vezes

Duplo/ Triplo

USD

5.160,00

USD

5.610,00

Individual

USD

6.230,00

USD

6.770,00

Taxa de embarque não incluída

