ROTEIRO DIA-A-DIA

GRUPOS TRANSMUNDI COM GUIAS BRASILEIROS

Carnaval na Austrália e Nova Zelândia e Cruzeiro no
Fabuloso Diamond Princess

Saída: 01 de Fevereiro de 2018
Duração: 21 noites
Cruzeiro: 12 noites
CHILE (Santiago) – AUSTRALIA (Melbourne,
Sydney) – TASMANIA Hobart – NOVA
ZELANDIA (Aukland, Tauranga, Akaroa,
Dunedin, Fjordland)
01º DIA (01/02) | SANTIAGO
Apresentação no aeroporto do Rio de Janeiro ou
São Paulo embarque destino Santiago. Chegada,
traslado ao hotel e hospedagem.
02º DIA (02/02) | SANTIAGO – SYDNEY
Café da manhã no hotel e em horário apropriado
traslado ao aeroporto e embarque com destino a
Sydney. Devido à travessia da “Linha Internacional
de Data”, chegaremos no dia seguinte em Sydney.
03º DIA (03/02) | SYDNEY
Chegada, recepção e
Hospedagem.

traslado

ao

hotel.

04º DIA – (04/02) | SYDNEY
Café da manhã no hotel e saída para city tour em
Sydney. Passaremos pelo Conservatório de Música,
pelo Parlamento e Hyde Park. A primeira parada
será a cadeira da Sra. Macquarie’s, de onde
poderemos fotografar a Opera House e a Harbour
Bridge juntas. Continuaremos até a King Cross, no
centro da cidade de Sydney, delimitada pelos
subúrbios de Potts Point, Elizabeth Bay, Rushcutters
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Bay e Darlinghurst, passaremos pelos elegantes
bairros de Double Bay, Rose Bay e a histórica
Vaucluse house, onde a constituição australiana foi
assinada. Continuaremos pela Baía de Watson,
onde poderemos parar para um curto passeio e
aproveitar a vista do Oceano Pacífico. Seguiremos
até Bondi Beach (praia mais famosa de Sydney) para
outra curta caminhada ao longo da praia. Na
sequência, iremos a Paddington, com suas
restauradas e belas casas em estilo colonial,
Chinatown e Darling Harbour. Tarde e noite livres.
Hospedagem.
05º DIA – (05/02) | SYDNEY
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
independentes, que simplesmente nunca faltam em
Sydney. Dedique no mínimo metade de um dia ao
bairro histórico The Rocks, ao lado da Ponte e
Circular Quay (de onde partem os cruzeiros pela
baía) e a Torre, que proporciona magnífica vista da
cidade ou ainda ao aquário da cidade, um dos
melhores do mundo.
06º DIA – (06/02) | SYDNEY
Café da manhã no hotel, em horário apropriado
traslado ao porto e embarque no Transatlântico
Diamond Princess.
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07º DIA – (07/02) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
08º DIA – (08/02) | MELBOURNE (AUSTRÁLIA)
Chegada às 08h00 e partida às 18h00. Melbourne,
capital de Victoria, é uma cidade elegante,
charmosa e tão sedutora quanto Sydney. O centro é
compacto, com prédios históricos e bem
preservados, lado a lado com impressionantes
torres modernas, lojas de grife, restaurantes
internacionais e belos parques e jardins. Melbourne
também é sede de grandes eventos esportivos,
entre eles o Melbourne Cup (prestigiosa corrida de
cavalos), a Fórmula 1 e o Aberto de Tênis da
Austrália. Sugerimos excursão opcional pela cidade.
Pensão completa a bordo.
09º DIA – (09/02) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
10º DIA – (10/02) | HOBART (TASMÂNIA)
Chegada às 08h00 e partida às 18h00. Hobart é a
capital da Tasmânia e uma das cidades mais antigas
do país, rica em arquitetura colonial e um porto
movimentado repleto das mais variadas
embarcações. A parte mais antiga da cidade abriga
o parlamento e armazéns históricos como o
Salamanca Place, feito de arenito, que hoje abriga
restaurantes, galerias de arte e lojas de artesanato.
Sugerimos excursão opcional pela cidade. Pensão
completa a bordo.
11º DIA – (11/02) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
12º DIA – (12/02) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
13º DIA – (13/02) | FJORDLAND PARK (NOVA
ZELÂNDIA)
Dia inteiro de navegação cênica pelos Fiordes
Neozelandeses. Pensão completa a bordo.

14º DIA – (14/02) | DUNEDIN (NOVA ZELÂNDIA)
Chegada às 08h00 e partida às 18h00. Considerada
uma das cidades mais bem preservadas do
hemisfério sul. Conhecida por seus muitos jardins e
áreas verdes. Dunedin conta com a maior
concentração de edifícios da época Vitoriana da
Nova Zelândia. Sugerimos excursão opcional pela
cidade. Pensão completa a bordo.
15º DIA – (15/02) | AKAROA (NOVA ZELÂNDIA)
Chegada às 08h00 e partida às 18h00. Akaroa é um
destino turístico popular com um toque
distintamente francês. O porto de Akaroa é o lar de
uma diversidade de vida marinha, incluindo os
golfinhos raros de Hector, e os visitantes são
atraídos pelas praias isoladas da área e pequenas
boutiques. Sugerimos excursão opcional pela
cidade. Pensão completa a bordo.
16º DIA – (16/02) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
17º DIA – (17/02) | TAURANGA (NOVA ZELÂNDIA)
Chegada às 07h00 e partida às 17h00. Tauranga é
uma pequena cidade portuária repleta de vida e
animação e com forte influência da cultura Maori. O
porto de Tauranga encontra-se localizado entre o
monte Maunganui e a ilha de Matakana. Sugerimos
excursão opcional pela cidade. Pensão completa a
bordo.
18º DIA – (18/02) | AUCKLAND
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Pela manhã, desembarque do navio e saída para
visita aos principais bairros residenciais e ao
“Domain”, parque de maior importância da cidade.
Logo após, subida ao topo do vulcão extinto de Mt.
Eden, que oferece um panorama precioso da
cidade. A seguir, passaremos por Parnell, com suas
casas e ruas pitorescas e pelos prédios da
universidade de Auckland, a de maior tradição do
país. Traslado para o hotel. Hospedagem
19º DIA – (19/02) | AUCKLAND
Conhecida como “Cidade das Velas”, A cosmopolita
Auckland é dinâmica e vibrante. A cidade é rica em
parques e espaços abertos, sua vida cultural é ativa
e atrativa: óperas, ballets, concertos, teatros, feiras
de artesanato, mercados populares, cafés
pitorescos, lojas que oferecem produtos de
excelente qualidade e ótimos restaurantes. Dia livre
para desfrutar da cidade. Hospedagem.
20º DIA – (20/02) | AUCKLAND – SANTIAGO
Café da manhã no hotel em horário apropriado
traslado ao aeroporto e embarque para Santiago.
Chegada em Santiago traslado
ao hotel.
Hospedagem.
21º DIA – (21/02) | SANTIAGO
Café da manhã e saída para um city tour
panorâmico pela cidade, visitando o Clube Hípico,
um dos mais belos hipódromos da América do Sul,
setores residenciais históricos e novos, Parque
O’Higgins, Parque Metropolitano, Centro Cívico e as
principais atrações que oferece a cidade. Tarde livre
para atividades pessoais. Hospedagem.
22º DIA – (22/02) | SANTIAGO - BRASIL
Café da manhã no hotel e em horário apropriado,
traslado ao aeroporto e embarque para o Brasil.
O PROGRAMA INCLUI:
• Passagens aéreas internacionais.
• Cruzeiro de 12 noites no navio Diamond
Princess, com todas as refeições diárias
incluídas.
• Hospedagem em hotéis de categoria turística
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superior, com café da manhã.
City tour em Auckland, Sydney e Santiago.
Todos os traslados.
Acompanhamento de Guias Profissionais
Brasileiros durante a viagem (Mínimo 15
passageiros)
Seguro de viagem com cobertura de US$
50.000.
Seguro de cancelamento de até US$ 3.000.
Carregadores de malas nos hotéis para no
máximo de uma mala por pessoa.
Kit de viagem Transmundi.

VALORES DO PACOTE:
Valor do pacote em aptº/cabine
interna duplo
SUPLEMENTO
Suplemento de single
TAXAS
Taxas de embarque e segurança
Taxas portuárias

US$ 5595
U$ 2403
US$ 171
US$ 300

Taxas governamentais

U$ 205

Imposto de renda retido na fonte

3,90%

Entrada de US$ 1115 + taxas,
e saldo em 10 parcelas de US$ 448
(com base em acomodação dupla).
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Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, com saídas do Rio de
Janeiro ou São Paulo, e deverão ser convertidos
em Reais ao câmbio do dia do fechamento do
pacote.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamentos
sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Não se
aplicam para o período de feiras, eventos,
feriados e datas especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Valores calculados com mínimo de 10
passageiros pagos e sujeitos à alteração caso
haja mudança no número final de passageiros
do grupo.
• Eventuais taxas municipais deverão ser pagas
localmente pelos passageiros nos hotéis.
• Gorjetas de US$ 15,00 por passageiro (incluindo
crianças) por dia, não estão incluídas nas tarifas
acima e serão cobradas a bordo (na conta de
bordo).
• O itinerário do cruzeiro poderá sofrer alteração
na rota sem diminuição no número de noites
em cada cidade da proposta.
• O Imposto de renda retido na fonte é calculado
em cima do valor total da venda e deverá ser
pago na entrada junto com as taxas.

entrada de 20% à vista e o saldo em até 10 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até um mês antes do
embarque).
NECESSÁRIO:
• Passaporte com validade mínima de 6 meses após
o término da viagem.
• Visto para a Austrália (tirado no Brasil), tempo
para tirar o visto 30 dias.
• Comprovante internacional de vacina contra febre
amarela (ANVISA) com mínimo de 10 dias antes do
embarque.
• Contrato Transmundi preenchido e assinado.
• Contrato Princess preenchido e assinado.
• Formulário de Imigração Princess preenchido e
assinado.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Santiago –Double Tree
Sydney – Hyatt Regency Sydney
Auckland – Skycity Grand Hotel

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 10 vezes sem juros, sendo uma
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DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!
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