Campos de Tulipas na Holanda
Amsterdam e Rússia
27 de abril a 07 de maio 2018
1º dia – 27/04/2018 – Sexta-feira: Embarque em Guarulhos em voo previsto para as 19h15min
– Cia aérea KLM direto a Amsterdam;
2º dia – 28/04/2018 – Sábado: Chegada prevista para as 11h50min, horário local (5 horas a
mais em relação ao Brasil). Transfer ao hotel e tempo livre para atividades pessoais. Pernoite
em Amsterdam;
3º dia – 29/04/2018 – Domingo: Após café da manhã, encontro com guia local para a visita a
esta cidade cheia de charme, pontes e canais. Veremos a Dam Square, o coração da cidade; o
Royal Palace, a casa do pintor Rembrandt e o famoso mercado das Flores. À tarde, sugerimos
ainda um passeio opcional às cidades de Marken e Volledam, típicos povoados da Holanda
onde podem ser avistados os canais de drenagem e contenção das águas. Pernoite em
Amsterdam;
4º dia – 30/04/2018 - Segunda-feira: Após café da manhã, visita ao Jardim Keukenhof, onde
haverá tempo livre para visitar o jardim que mede cerca de 79 acres (32 hectares), (ingresso não
incluso). O Jardim Keukenhof é o maior jardim de flores do mundo, e é um verdadeiro e
inesquecível espetáculo na primavera. Passeio pelos caminhos sinuosos cercados por milhões
de tulipas, narcisos silvestres, jacintos e campainhas pontilhados por adoráveis estufas, riachos
e lagoas. Sugerimos comprar um lanche em uma das tendas para fazer piquenique em meio aos
jardins e flores. Pernoite em Amsterdam;
5º dia – 01/05/2018 – Terça-feira: Amsterdam / São Petersburgo – Após o café da manhã,
transfer ao aeroporto para embarque em voo previsto para as 12h30min com voo KLM direto a
São Petersburgo com chegada prevista para as 16h35min. Restante do dia livre para atividades
pessoais. Pernoite em São Petersburgo;
6º dia – 02/05/2018 - Quarta-feira: Após café da manhã, início das visitas a esta charmosa
cidade, uma das mais belas de toda a Rússia, construída pelo Czar Pedro I “O Grande” às
margens do Rio Neva, incluindo a Catedral de San Isaac. Visita ao Ermitage, uma das mais
importantes pinacotecas do mundo. (Ingressos não inclusos).Tarde livre para visitas e compras
de interesse pessoal. Noite Livre. Pernoite em São Petersburgo;
7º dia – 03/05/2018 – Quinta-feira: Após café da manhã, dia livre ou passeio opcional para
visitar a Fortaleza de São Pedro e São Paulo, ponto de referência em São Petersburgo e o
Palácio de Catarina a Grande em Pushkin, um museu fantástico com suas salas revestidas de
ouro e a especial sala de Âmbar. Retorno por volta das 16:00 horas, tempo livre para compras e
passeios de interesse pessoal . À noite sugerimos assistir a um show de Ballet. Pernoite em São
Petersburgo;
8º dia - 04/05/2018 – Sexta-feira: São Petersburgo / Moscou. Transfer à estação de trem para
embarque com destino a Moscou (duração de 04 horas aproximadamente). Em Moscou,
transfer ao hotel e tempo livre para atividades pessoais;
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9º dia – 05/05/2018 – Sábado: Após café da manhã iniciaremos um tour panorâmico pela
cidade, o famoso recinto amuralhado do Kremlin, antiga residência de czares russos, a Praça
Vermelha, Catedral de São Basílio, e o conjunto de catedrais – tempo para almoço e à tarde
visita opcional ao museu da Armeria e tesouros do Kremlin. Retorno ao hotel por volta das
17:00 horas. À noite sugerimos como opcional Show de Danças Típicas Russas. Pernoite em
Moscou;
10º dia – 06/05/2018 – Domingo: Dia livre para atividades pessoais ou passeio opcional com
tour pelas estações de metro de Moscou e visita ao Museu de Napoleão, terminando a visita na
Rua Arbat, um calçadão com lojas e restaurantes. Pernoite em Moscou;
11º dia – 07/05/2018 - Segunda-feira: Saída do hotel às 02h30min para transfer ao aeroporto e
embarque às 05h45min com destino a Guarulhos. Conexão em Amsterdam voando KLM.
Chegada prevista em Guarulhos às 17h15min, horário local;


Valor do pacote: R$ 11.980,00 por pessoa em apto duplo ou triplo (+ R$
440,00 taxas de embarque) – Consulte parcelamentos;


Pagamento à vista: R$ 10.980,00 (+ R$ 440,00 taxas de embarque);



Adicional apto individual: R$ 3.580,00;

O Pacote inclui:





















Passagem aérea São Paulo / Amsterdam / São Petersburgo - Moscou / São Paulo;
Acompanhamento de Guia Big Golden Tour desde a saída do Brasil;
Trem de alta velocidade São Petersburgo a Moscou em 2ª classe;
03 pernoites em Amsterdam hotel cat. 04 estrelas;
03 pernoites em São Petersburgo hotel cat. 04 estrelas;
03 pernoites em Moscou hotel cat. 04 estrelas;
09 cafés da manhã estilo buffet;
Ônibus de luxo com ar condicionado padrão Europeu;
Guia local em Amsterdam;
Guia local em St. Petersburgo;
Guia local em Moscou;
City tour em Amsterdam;
City tour em St. Petersburgo;
City tour em Moscou;
Tour para visita ao Jardim Keukenhof em Amsterdam (sem ingresso);
Transfer aeroporto / hotel / aeroporto em Amsterdam;
Transfer hotel / estação de trem em São Petersburgo;
Transfer estação de trem / hotel em Moscou;
Transfer hotel / aeroporto em Moscou;
Seguro de viagem;
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O Pacote não inclui:












Documentação – passaporte;
Deslocamentos nacionais: Ida e volta a Guarulhos;
Hospedagem extra na ida, se necessário;
Transfer entre aeroportos no Brasil, se necessário;
Refeições não mencionadas (almoços e jantares);
Passeios opcionais;
Ingressos a locais a serem visitados;
Outros transportes que forem necessários, táxis e metrôs, gorjetas aos motoristas,
ajudantes e maleteiros, pernoites extras;
Taxa de turismo nos hotéis (estimado €$2,00 / dia / pessoa);
Gorjeta para motoristas (estimado €$2,00 / dia / pessoa);
Valores aproximados com extras durante a viagem: incluindo passeios opcionais e
ingressos acima citados, gorjetas, taxa de turismo nos hotéis, refeições não incluídas e
outros: Em torno de 800,00 euros por pessoa;

Importante:

O roteiro foi organizado dentro de atuais padrões da realidade econômica e social dos
países envolvidos, devido ao tempo que antecede a viagem, é possível que haja pequenas
alterações no roteiro, não prejudicando o que está incluído no mesmo. Nas semanas que
antecedem a viagem, faremos uma reunião informativa para esclarecimento de dúvidas e outras
informações necessárias para o bom andamento da mesma, onde nesta oportunidade
comunicaremos possíveis alterações, caso houver, e também a confirmação dos valores dos
passeios opcionais, ingressos e valores extras para serem levados na viagem;

Documentos obrigatórios:

Passaporte válido (com vencimento 06 meses após o retorno da viagem);

Menores desacompanhados dos pais ou de um deles precisam de autorização judicial
quando não autorizado no próprio passaporte e carteira de identidade quando não houver a
filiação no passaporte;

Recomendamos também fazer a vacina de febre amarela;

Informações adicionais importantes:

Não recomendamos esta viagem para crianças menores de 10 anos, pois o roteiro não é
um roteiro atrativo para crianças. Também, o fato de termos horários, alimentação,
programação de passeios e atividades voltadas a adultos, o que poderia deixar a criança cansada
forçando os pais ou responsáveis a terem que abrir mão de certas atividades para dar a
necessária atenção à criança;

Não indicamos acomodação em apartamento triplo. Embora isto seja possível,
esclarecemos que apesar da excelente qualidade dos hotéis, normalmente no apartamento triplo
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é montada uma cama extra que pode ser: um sofá cama, cama armada no estilo campanha, de
casal mais uma cama extra. Para garantir seu conforto e comodidade recomendamos apto duplo
ou single;

Documentação e vacinas: É de inteira responsabilidade do passageiro providenciá-los e
durante a viagem mantê-los em segurança. Os custos derivados de perda ou falta destes serão
de inteira responsabilidade do passageiro. A agência não se responsabiliza pelo embarque de
passageiros que estiverem em desacordo com a documentação;

Cancelamentos: recomendamos observar as cláusulas do contrato criado com base na
Legislação Brasileira vigente. Reforçando que todo cancelamento deverá ser formalizado por
escrito e dependendo do prazo em que for solicitado, ocorrerão diferentes valores de multas,
principalmente após a emissão do aéreo e/ou pagamento de fornecedores que impossibilitam a
recuperação destes valores. No caso de aptos duplos em que somente 01 pessoa cancela, será
cobrada do desistente a diferença para apto individual.
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