Saída: 01 Abril de 2018
Duração: 28 noites
Cruzeiro: 19 noites
Emirados Árabes (Dubai), Cingapura,
Malásia (Malaca, Penang), Siri Lanka
(Colombo), Seychelles (Porto Victoria),
Ilhas Maurício (Porto Louis), Ilha Reunião
(Reunião), África do Sul (Porto Elizabeth e
Cidade do Cabo.
DIA (31/03) | RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino a Dubai, no voo da Emirates
às 01h25 do dia 01/04.

profusão de jardins e verdes, lhe deram o nome de
“Cidade Jardim”.
04º DIA (04/04) | CINGAPURA
Café da manhã no hotel, e manhã livre. Em horário
apropriado, traslado ao porto para embarque no
Transatlântico Queen Elizabeth. Pensão completa a
bordo.
05º DIA (05/04) | MALACA (MALÁSIA)
Malaca é um dos destinos mais visitados na
Malásia, em especial para os turistas brasileiros,
uma vez que foi uma das cidades conquistadas
pelos portugueses na época dos descobrimentos, e
grande parte dos pontos turísticos é desse período.
Sugerimos excursão opcional pela cidade. Pensão
completa a bordo.

01º DIA (01/04) | DUBAI
Chegada, e acomodação em hotel localizado no
próprio aeroporto.
02º DIA (02/04) | DUBAI- CINGAPURA
Embarque com destino a Cingapura. Chegada,
recepção, e traslado ao hotel. Hospedagem.
03º DIA (03/04) | CINGAPURA
Café da manhã no hotel, e saída para o city tour na
cidade-estado no sul da Península da Malásia.
Cingapura foi colônia e fortaleza da Inglaterra até a
II Guerra Mundial, e esteve ligada à Malásia por
breve período antes de sua independência. Ao
mesmo tempo foi se transformando em um dos
“Tigres Asiáticos”. A cidade também se caracteriza
pelos acentuados cuidados ambientais que, junto à

06º DIA (06/04) | PENANG (MALÁSIA)
Penang é um dos treze estados da Malásia, e fica na
costa noroeste da península Malaia, banhada pelo
Estreito de Malaca, uma incrível fusão entre o
oriente e o ocidente, numa mescla de cultura e
gastronomia tornando-se um dos principais
destinos turísticos da Malásia. Sugerimos excursão
opcional pela cidade. Pensão completa a bordo.

07º DIA (07/04) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
08º DIA (08/04) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.

mescla de culturas e religiões, com mesquitas,
pagodes, igrejas, templos e arquitetura colonial.
Sugerimos excursão opcional pela cidade. Pensão
completa a bordo.

09º DIA (09/04) | COLOMBO (SIRI LANKA)
Colombo é a maior cidade do Sri Lanka, e o principal
centro financeiro, corporativo, econômico e cultural
do país. Uma cidade histórica e portuária localizada
na costa oeste da ilha ao lado da atual capital do Sri
Lanka. Colombo é um lugar movimentado, com uma
mistura de vida moderna, edifícios coloniais e
ruínas. Sugerimos excursão opcional pela cidade.
Pensão completa a bordo.
10º DIA (10/04) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
11º DIA (11/04) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
12º DIA (12/04) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
13º DIA (13/04) | PORTO VICTORIA (SEYCHELLES)
Porto Victoria é a capital das Seychelles e está
situada no nordeste da ilha de Mahé, a maior ilha
do arquipélago. A ilha se destaca pela formação
com imensos blocos de granito, que segundo
pesquisadores seria um dos mais antigos e sólidos
do planeta. Além disso, a ilha é um verdadeiro
paraíso com 65 praias que se destacam pelas águas
turquesa, areia branca e coqueiros. Sugerimos
excursão opcional pela cidade. Pensão completa à
bordo.
14º DIA (14/04) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
15º DIA (15/04) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
16º DIA (16/04) | PORTO LOUIS (ILHAS MAURÍCIO)
Porto Louis é a capital, e a maior cidade de
Maurício, fundada pelos franceses em 1735, e tem
o maior porto da ilha. É uma cidade com uma

17º DIA (17/04) | REUNIÃO (REUNIÃO)
A Ilha Reunião oferece um pouco do sabor e da
cultura francesa em uma ilha tropical semelhante
ao Havaí. Oficialmente, um departamento francês
no exterior da ilha está cheia de construções “cases
créole”, típicas casas coloridas feitas de madeira,
resquício da era colonial, onde habitavam os

trabalhadores. Além de uma incrível variedade de
diversidade, praias, vulcões e florestas. Sugerimos
excursão opcional pela cidade. Pensão completa a
bordo.
18º DIA (18/04) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
19º DIA (19/04) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
20º DIA (20/04) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
21º DIA (21/04) | PORT ELIZABETH (ÁFRICA DO
SUL)
Port Elizabeth é uma das maiores e mais
ensolaradas cidades da África do Sul, situada na
província do Cabo Oriental, numa região conhecida
como Baía Nelson Mandela. Sugerimos excursão
opcional pela cidade. Pensão completa a bordo.
22º DIA (22/04) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
23º DIA (23/04) | CIDADE DO CABO
Café da manhã a bordo, desembarque, e saída para
City tour panorâmico na Cidade do Cabo. Após a
visita, traslado ao hotel e hospedagem.
24º DIA (24/04) | CIDADE DO CABO
Café da manhã no hotel, e tour de dia inteiro ao
Cabo da Boa Esperança, com entrada na reserva da
Ponta do Cabo, Teleférico, e a famosa praia
Boulders com águas calmas e cristalinas, que ainda
conta com um maravilhoso santuário de pinguins.
Almoço incluído. Hospedagem.
25º DIA (25/04) | CIDADE DO CABO
Café da manhã no hotel, e dia livre para aproveitar
as belezas dessa incrível cidade Sul Africana.
Hospedagem.
26º DIA (26/04) | CIDADE DO CABO – VINÍCOLAS
REGIÃO DE STELLENBOSCH
Café da manhã no hotel, e saída para visita em
Stellenbosch, a maior região produtora de vinhos da
África do Sul, considerado um dos 10 maiores países
produtores de vinhos do mundo! São mais de
duzentas propriedades. Seus vales e cenários

adicionam beleza e um ar dramático à região.
Visitaremos algumas das vinícolas de Stellenbosch
com degustação incluída. Hospedagem.
27º DIA (27/04) | STELLENBOSCH - DUBAI
Café da manhã no hotel, e em horário apropriado
traslado ao aeroporto da Cidade do Cabo com
embarque para Dubai.
28º DIA (28/04) | DUBAI
Café da manhã no hotel e saída para Abu Dhabi, o
Emirado mais rico e capital do país. A cidade se
desenvolveu ao longo dos últimos 40 anos em um
complexo de arranha-céus modernos e arquitetura
arrojada. Ao contrário de Dubai, Abu Dhabi é um
Emirado mais conservador e tradicional, com
tradições religiosas mais claras. É em Abu Dhabi que
está a maior mesquita do país, nomeada Mesquita
Sheik Zayed em homenagem ao visionário Emir que
uniu os Emirados nos anos 1970. Chegada a Abu
Dhabi e visita pela cidade. Começaremos nosso
passeio conhecendo a Mesquita Sheik Zayed, com
arquitetura clássica islâmica e toques modernos.
Essa Mesquita é uma verdadeira obra de arte e
grande símbolo de Abu Dhabi com seus minaretes
brancos e detalhes em ouro. A visita a este lugar de
celebração religiosa é o ponto mais alto do passeio.
Veremos ainda o famoso e luxuoso Hotel Emirates
Palace, a residência presidencial e a marina da
cidade. Hospedagem.
29º DIA (29/04) | DUBAI
Café da manhã no hotel, e em horário apropriado,
traslado ao aeroporto com embarque de retorno ao
Brasil.

O PROGRAMA INCLUI:
 Passagens aéreas internacionais em classe
econômica;
 Hospedagem em hotéis categoria turística
superior, com café da manhã;
 Cruzeiro de 19 noites no navio Queen Elizabeth,
com todas as refeições diárias incluídas;
 City tours em Cingapura, Cidade do Cabo e Dubai.
 Tour de dia Inteiro ao Cabo da Boa Esperança com
almoço incluído;
 Visita as vinícolas de Stellenbosch com
degustação incluída;
 Todos os traslados.
 Acompanhamento de Guias Profissionais
Brasileiros durante a viagem. (MÍNIMO DE 15
PASSAGEIROS)
 Seguro de viagem com cobertura de U$ 30.000.
 Seguro de cancelamento de até US$ 3.000.
 Carregadores de malas nos hotéis com máximo de
uma mala por pessoa.
 Kit de viagem Transmundi.
VALORES DO PACOTE:
Em acomodação dupla / cabine
US$ 7.998
interna (Categoria ID)
Em acomodação individual / cabine
US$ 11.193
interna (Categoria ID)
Taxas portuárias
US$ 665
Taxas governamentais
US$ 112
Taxas de embarque
US$ 179
Imposto de Renda retido na fonte
3,9 %
Suplementos
Em acomodação dupla / cabine
US$ 565
interna (Categoria GC)
Em acomodação dupla / cabine
US$ 1.535
externa (Categoria EF)
Em acomodação dupla / cabine
US$ 2.995
externa com varanda (Categoria BB)
Para cabines individuais, Interna Categoria GC,
externa, e externa com varanda adicionar 100% no
valor dos suplementos.

Importante
 Preços por pessoa, com saídas do Rio de Janeiro
ou São Paulo, deverão ser convertidos em Reais
ao câmbio do dia do fechamento do pacote.
 Gorjetas de US$ 15,00/dia por passageiro
(incluindo crianças), não estão incluídas nas
tarifas acima, e serão cobradas a bordo (na
conta de bordo).
 Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
 As taxas municipais deverão ser pagas
localmente pelos passageiros nos hotéis.
 Preços, datas e condições de pagamento sujeitos
a reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam
para o período de feiras, eventos, feriados e
datas especiais.
 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.
FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 12 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 11 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 10 dias antes do
embarque).
Entrada de US$ 1.607 + taxas,
e saldo em 11 parcelas de US$ 581
(com base em acomodação/ cabine interna dupla).
*Para todos os suplementos, pagamento com 20%
de entrada, à vista, e o saldo em até 11 parcelas
iguais, sem juros.
NECESSÁRIO:
 Passaporte com validade mínima de 06 meses a
partir da data do embarque;
 Vacina de febre amarela;
 Visto de Dubai (consulte para maiores
informações).
 O Imposto de Turismo de Dubai e Abu Dhabi
(Dírham) deverão ser pagos pelos passageiros
localmente.
 Visto para Reunião;
 Contrato Cunard preenchido e assinado.




Formulário de Imigração Cunard preenchido e
assinado.
Contrato Transmundi preenchido e assinado.

OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Cingapura – Orchard Singapure Hotel
Cidade do Cabo – Park Inn by Radisson Cape
Town Foreshore
Dubai – Carlton Downtown

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

