mudanças feitas na cidade para os jogos olímpicos
de Londres, realizados em julho de 2012.

Saída: 01 de Agosto de 2019

04º DIA (04/08) | LONDRES
Café da manhã no hotel e dia livre para outros
passeios ou compras.

Duração: 18 noites
Cruzeiro: 12 noites
Inglaterra (Londres, Guernsey, Liverpool),
Irlanda (Cork, Dublin, Belfast), Escócia
(Glasgow, Invergordon, Edinburgh) e
França (Paris).
01º DIA (01/08) | RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO,
Embarque com destino a Londres.
02º DIA (02/08) | LONDRES (INGLATERRA)
Chegada, recepção e traslado ao
Hospedagem.

hotel.

03º DIA (03/08) | LONDRES
Café da manhã no hotel. Pela manhã, exploraremos
Londres ao longo das margens do grande rio
Tâmisa, onde veremos a Torre de Londres, o Teatro
de Shakespeare, “O Globo”, Tate Modern (museu
de arte contemporânea), A London Eye,(roda
gigante de observação) as casas do parlamento e o
Big-Ben. Antes de nos dirigirmos a Whitehall,
passaremos pelo Cenotaph (monumento aos
soldados mortos na guerra) e pela Downing Street
onde, no número 10, reside o primeiro ministro.
Passaremos também pelo Palácio de Buckingham,
residência oficial de sua majestade, a rainha. O tour
nos levará a outros endereços conhecidos tais como
a Trafalgar Square e o Piccadilly Circus. Nós
passaremos pelo Strand Palace Hotel e pela Fleet
Street, tradicionalmente o centro do jornalismo
britânico. Mais adiante passaremos ainda pela
catedral de St. Paul, grande obra do famoso
arquiteto Christopher Wren de onde se pode
vislumbrar a ponte do milênio atravessando o
Tâmisa e levando a Tate Gallery (galeria de arte
moderna). Tarde e noite livres. Aprecie as

05º DIA (05/08) | LONDRES (SOUTHAMPTON)
Café da manhã no hotel, traslado para o porto de
Southampton e embarque no transatlântico
CROWN
PRINCESS. Partida a tarde. Pensão
completa a bordo.
06º DIA (06/08) | GUERNSEY (ST. PETER PORT)
(INGLATERRA)
De uma posição estratégica invejável, uma fartura
de recursos marinhos e naturais extraordinária, um
clima muito suave em relação à vizinha Inglaterra e
nenhum imposto adicional cobrado. Os habitantes
das ilhas do canal das quais Guernsey e Jersey
fazem parte podem, realmente, sentir-se muito
satisfeitos. A sua história e tradição antiga
garantem, já há quase oitocentos anos, a todos os
habitantes deste arquipélago inglês em terra
"quase" francesa alguns privilégios invejados por
todos os súditos da Grã-Bretanha. Chegada na parte
da manhã e partida a tarde. Pensão completa a
bordo.

07º DIA (07/08) | CORK (IRLANDA)
O Condado de Cork é a maior da província de
Munster e fica no sudoeste do país. Sua capital Cork
é a terceira maior cidade da Irlanda depois de
Dublin e Belfast. Cobh é uma linda e elegante
cidade com muitos prédios históricos e
monumentos. Nas proximidades de Cobh encontrase o castelo de Blarney. Chegada na parte da manhã
e partida a noite.. Sugerimos uma excursão opcional
a cidade de Cork com visita ao Castelo de Blarney.
Pensão completa a bordo.
08º DIA (08/08) | DUBLIN (IRLANDA)
A história remonta a era viking e vestígios deste
passado histórico ainda são visíveis nas ruazinhas da
cidade antiga. Esta cidade milenar conta com
maravilhosas catedrais e igrejas, galerias de arte,
museus e edifícios históricos, mas é conhecida,
acima de tudo, pelas suas praças georgianas e seus
esplêndidos jardins públicos. Chegada na parte da
manhã e partida a noite. Sugerimos uma excursão
opcional de 04 horas pelos pontos imperdíveis de
Dublin. Pensão completa a bordo.
09º DIA (09/08) | BELFAST (IRLANDA DO NORTE)
Localizada entre a costa e as montanhas no
Condado de Antrim, Belfast, na Irlanda do Norte é
uma cidade desafiante, que emergiu de décadas de
conflito para um presente vibrante. Rejuvenescida e
novamente em evidência, Belfast é uma cidade
movimentada com uma atmosfera única. Chegada
pela manhã e partida a noite. Sugerimos uma
excursão opcional panorâmica por toda a área
histórica de Belfast. Pensão completa a bordo.
10º DIA (10/08) | GLASGOW - GREENOCK
(ESCÓCIA)
Berço Celta, Glasgow tem uma atmosfera cativante
e misteriosa, o que acaba por fascinar todos os seus
visitantes. Glasgow também é considerada a cidade
com maior diversão noturna na Escócia, portanto,
prepare-se para encontrar um grande número de
Pubs. Chegada pela manhã. Sugerimos a escolha de
uma excursão opcional pela Heritage Old Town
Brewing Heritage com Degustações de Cerveja.
Pensão completa a bordo.
11º DIA (11/08) | - GREENOCK (ESCÓCIA)
Café da manhã a bordo e dia livre para compras, e
explorar a cidade. Partida a noite. Pensão completa
a bordo.
12º DIA (12/08) | EM NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo. Excelente momento para
aproveitar os entretenimentos abordo e conforto
do seu transatlântico.

13º DIA (13/08) | INVERGORDON (ESCÓCIA)
Esta típica cidadezinha das Highlands escocesas está
muito ligada às suas tradições e aos seus
monumentos. Nas suas proximidades encontra-se o
Lago Ness, famoso pela suposta existência do
"Monstro do Lago Ness". Chegada na parte da
manhã e partida ao anoitecer. Sugerimos uma
excursão opcional pelo Lago Ness, o Castelo de
Urquhart, ou a Inverness, Clava Cairns e Muir of
Ord. Pensão completa a bordo.
14º DIA (14/08) | EDIMBURGO (SOUTH
QUEENSFERRY) (ESCÓCIA)
As origens medievais de Edimburgo são
evidenciadas nas ruelas de paralelepípedos ao
redor da Royal Mile (Milha Real), a longa rua que
liga duas antigas residências reais: o Castelo de
Edimburgo e o Palácio de Holyrood. A cidade tem
sido o lar de grandes políticos, líderes religiosos e
inventores, através dos séculos. A silhueta da
cidade é dominada pelo castelo de Edimburgo.
Chegada pela manhã e partida ao anoitecer.
Sugerimos uma excursão opcional a pé pela cidade
histórica de Edimburgo e visita ao Castelo. Pensão
completa a bordo.

15º DIA (15/08) | EM NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo.
16º DIA (16/08) | LE HAVRE
Le Havre é uma cidade portuária da alta Normandia,
classificada pela UNESCO como Patrimônio da
Humanidade, situada no estuário do rio Sena.
Diferente das cidades vizinhas da Normandia, após
a Segunda Guerra Mundial, Le Havre foi
reconstruída dentro de um estilo modernista
baseado no uso do concreto. Chegada pela manhã e
partida a noite. Pensão completa a bordo.
17º DIA (17/08) | LONDRES (SOUTHAMPTON) PARIS
Após o café da manhã, desembarque do navio e
saída para a estação ferroviária para embarque no
trem de alta velocidade EUROSTAR com destino a
Paris. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre
para atividades independentes.

18º DIA (18/08) | PARIS
Café da manhã no hotel e city tour com destaque
para a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a Ópera e a
Champs Élysées, entre outros. À noite, sugerimos
um agradável e relaxante passeio em Bateaux pelo
Rio Sena.
19º DIA (19/08) | PARIS
Café da manhã no hotel e dia livre para compras ou
outras atividades.
20º DIA (20/08) | PARIS - BRASIL
Café da manhã no hotel e, em horário apropriado,
traslado ao aeroporto para embarque com destino
ao Brasil.

O PROGRAMA INCLUI:
 Passagens aéreas internacionais em classe
econômica. Consulte-nos para outros tipos de
classe;
 03 noites de hospedagem em Londres com café
da manhã;
 12 noites de cruzeiro no transatlântico Crown
Princess;
 03 noites de hospedagem em Paris com café da
manhã;
 City tours em Londres e Paris;
 Todos os traslados privativos;
 Acompanhamento de guia profissional brasileiro
durante a viagem (mínimo de 15 passageiros);
 Seguro de viagem internacional com cobertura
de € 30.000;
 Seguro de cancelamento de até US$ 3.000;
 Serviço de maleteiros nos hotéis, uma mala por
pessoa;
 Kit de viagem Transmundi Operadora.
VALORES DO PACOTE:
Em acomodação dupla / cabine interna
Cat: IF
Em acomodação Individual / cabine
interna Cat: IF
Taxas
De embarque
Portuária Cabine Dupla
Portuária Cabine Individual
Tx’s Governamentais Cabine Dupla
Tx’s Governamentais Cabine Individual
Impostos e taxas
Impostos e taxas
Imposto de renda retido na fonte

€ 5.295
€ 8.000
€ 129
€ 300
€ 600
€ 210
€ 420
€ 141
3,9 %

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 pagamento 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.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deverão
ser pagas localmente pelos passageiros nos hotéis.
• O itinerário do cruzeiro poderá sofrer alteração
sem diminuição no número de noites em cada
cidade da proposta.
• O Imposto de renda retido na fonte é calculado
sobre o 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% + taxas 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 € 1.060+ taxas
e saldo em 11 parcelas de € 385
(com base em acomodação 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 6 meses a
partir do término do cruzeiro;
 Contrato da Transmundi preenchido e assinado;
 Contrato do cruzeiro assinado;
 Formulário de imigração;
 Cópia do passaporte.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Londres – Hotel Millennium Gloucester
Paris –Hotel Concorde Montparnasse
Cruzeiro - Crown Princess

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

