
 

 

 
SAÍDA: JULHO 2019 
 
1o Dia - 17 (Qua) : BRASIL / Partida   
Apresentação no Aeroporto Internacional para embarque com destino 
a Paris, via Roma. 
 
2o Dia - 18 (Qui) : PARIS / Chegada 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Dia livre para atividades 
independentes. (A noite Tour Paris Iluminada - consulte PVC*). 
Hospedagem. 
 
3o Dia - 19 (Sex) : PARIS 
Café da manhã no hotel e saída para uma visita panorâmica da cidade, 
incluindo Place de la Concorde, Opera, Champs Elysees, Arco do 
Triunfo, o bairro de St Germain, os Jardins de Luxemburgo, etc. Tarde 
livre para atividades independentes. (Visita guiada ao Museu do Louvre 
e aos Jardins de Tuileries. Almoço incluído - consulte 
PVC*).  Hospedagem. 
 
4o Dia - 20 (Sab) : PARIS 
Café da manhã e saída para visita de dia inteiro à DISNEYLAND PARIS 
(02 parques incluídos – Disneyland Park e Walt Disney Studios). Almoço 
“Menu Pluto” incluído dentro do parque. Noite livre. (Jantar no 
Restaurante Planet Hollywood - consulte PVC*). Hospedagem.  
 
5º Dia – 21 (Dom) : PARIS 
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. (Visita guiada 
ao Palácio de Versailles, visita a Torre Eiffel, Mini Cruzeiro pelo Rio Sena 
- consulte PVC*).  Hospedagem. 
 
6º Dia - 22 (Seg) : PARIS - LONDRES 
Café da manhã no hotel e saída em ferry para atravessar o Canal da 
Mancha. Chegada a Londres. Tarde livre para atividades 
independentes. (Tour de compras no Shopping Kings Mall ou similar - 
consulte PVC*). Hospedagem. 
 
7º Dia - 23 (Ter) : LONDRES 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica pelos principais pontos 
turísticos da cidade: Trafalgar Square, o Parlamento e seu famoso Big 
Ben, Palácio de Buckingham etc. Tarde livre para atividades 
independentes. (Troca da Guarda do Palácio de Buckingham, e Visita 
aos estúdios da Warner Bros para desvendarmos todos os segredos dos 
bastidores do filme Harry Potter – consulte PVC*). Hospedagem.  
 

 
 
 
 
 
 
8º Dia – 24 (Qua) : LONDRES 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. 
(Visita a London Eye, Museu de cera Madame Tussauds e Abbey Road, 
a famosa rua dos Beatles - consulte PVC*).  Hospedagem.  
 
9º Dia - 25 (Qui) : LONDRES - BRUGES - BRUXELAS 
Café da manhã. Saída para atravessar o Canal da Mancha*. Entraremos 
na Bélgica, onde faremos uma breve parada na medieval cidade de 
Bruges, a mais encantadora do norte da Europa. Continuaremos até 
chegar em Bruxelas. Jantar e hospedagem. * Eventualmente a travessia 
do Reino Unido ao Continente poderá ser realizado em ferry de Dover 
a Calais. 
 
10º Dia - 26 (Sex) : BRUXELAS - ROTTERDAM - HAIA - AMSTERDAM 
Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica de Bruxelas 
onde conheceremos o Grand Place, Catedral de São Miguel, 
Manenken-Pis, Bairro de Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. 
Saída para Rotterdam, coração industrial da Holanda e com um dos 
maiores portos do mundo.  Continuação para Haia, sede do governo 
dos Países Baixos. Chegada a Amsterdam. (Mini Cruzeiro pelos Canais 
de Amsterdam – consulte PVC*).  Jantar e Hospedagem. 
 
11o Dia - 27 (Sab) : 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. (Visita as cidades de 
Marken e Volendan com suas arquiteturas típicas - consulte PVC*). 
Hospedagem.  
 
12º Dia - 28 (Dom) : AMSTERDAM / ROMA 
Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto para embarque 
com destino a Roma. Chegada e traslado ao hotel. (À noite, Jantar de 
despedida no Restaurante Hard Rock - consulte PVC*). Hospedagem. 
 
13o Dia – 29 (Seg) : ROMA / Partida 
Café da manhã e em seguida saída para visita panorâmica pela Roma 
Antiga aonde conheceremos o Coliseu, Fórum Romano e Palatino, 
entre outros pontos de destaque. A tarde, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino ao Brasil. 
 
14º Dia - 30 (Ter) : BRASIL / Chegada e ... Fim dos nossos serviços. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 



Incluindo 32 destaques (sendo os outros 16 destaques, no PVC): 
 Passagem aérea em classe econômica saindo do Rio de Janeiro. 
 Acompanhante New It especializado desde o Brasil, durante toda a 

viagem, para um mínimo de 20 passageiros. 
 Chip para celular com internet ilimitada durante toda a viagem 

(Função uso de dados, não habilitado para ligações). 
 Traslados de chegada e saída (01 mala por passageiro de até 23KG). 
 Hospedagem em hotéis de categoria turística superior (3*). 
 Café da manhã continental diário. 
 03 Refeições (01 Almoço na Disney, 01 jantar em Bruxelas e 01 

jantar em Amsterdam). 
 Guia Itinerante europeu falando espanhol durante todo o circuito 

em ônibus.  
 Visitas panorâmicas em Paris, Londres, Amsterdam e Roma com 

guias locais ou guia itinerante europeu. 
 Visita de dia inteiro com ingresso para Disneyland Paris (2 parques 

incluídos – Disneyland Park e Walt Disney Studios). 

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

 Seguro saúde/bagagem (cobertura medica de EUR 55.000,00). 
 Kit de viagem (bolsa, camiseta e etiquetas de bagagem 

personalizadas “Hard Rock – Europa para jovens”, 
garrafinha/squeeze, capa de chuva e porta documentos). 

 Encontro para bate-papo e coffee break com os coordenadores de 
grupo antes da viagem para apresentação do programa, tirar 
dúvidas e integração dos participantes. 

  Supervisão no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro durante o 
embarque e auxílio nas chegadas neste aeroporto de passageiros 
vindos de outras cidades (consulte-nos sobre os voos domésticos 
que utilizamos, visando conexões mais seguras). 

 Supervisão no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro durante o 
desembarque no dia da chegada ao Brasil e auxilio nas partidas de 
passageiros voando para outras cidades (consulte-nos sobre os 
voos domésticos que utilizamos, visando conexões mais seguras). 

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

Taxa de embarque não incluída: USD 150,00 por pessoa, aproximadamente. 
** Financiamento decrescente: Em dezembro 2018, o financiamento do total do programa (aéreo + terrestre) em até 9 vezes sem juros (1+8) no cheque 
(+taxa de embarque e de remessa paga no primeiro cheque). Em janeiro 2019, passa para 8 vezes (1+7) e assim sucessivamente. 

Prazos e condições de pagamento:  
 O sinal de reserva é de USD 250,00 por passageiro e não garante o preço, somente a pré-reserva do lugar. 

Somente o pagamento integral da viagem garante os valores anunciados acima. 
 Enviar junto com o sinal, a cópia do documento (passaporte com validade mínima de 6 meses ou identidade) e a ficha médica preenchida. 
 Menor viajando desacompanhado: Favor providenciar autorização (modelo no site www.newit.com.br). 
 Todas as vendas devem estar emitidas e com o pagamento finalizado até 10 de abril de 2019. 

Após esta data, passageiros novos terão 72hr para quitação e emissão. 
 Por motivos operacionais, não estamos aceitando reservas em quartos individuais para menores de 18 anos. 
 OBS: A escolha e a marcação de assentos serão confirmadas única e exclusivamente no aeroporto, no ato do check in. 

A companhia aérea não nos autoriza garantir a escolha prévia dos assentos. 
              

 

Tipo de quarto 
À vista ou financiamento decrescente ** 

(somente cheque) 
Em 10 vezes 

(25% + 9 vezes no cheque ou cartão) 
Taxa de Remessa Internacional 

Triplo USD 4.399,00 USD 4.819,00 USD 149,00 
Duplo  USD 4.499,00 USD 4.929,00 USD 159,00 

Individual USD 5.199,00 USD 5.699,00 USD 189,00 

CONDIÇÕES GERAIS: 
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 
INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS: As inscrições serão aceitas para esta programação mediante um sinal de 
USD 250,00 por passageiro. Este sinal não garante o preço, somente a pré- reserva do lugar. A única 
forma de garantir o preço é o pagamento integral da viagem. Enviar junto com o sinal, a cópia do 
documento (passaporte ou identidade) e a ficha médica preenchida. Todas as vendas devem estar 
emitidas e com o pagamento finalizado até 10 de abril de 2019. Após esta data, passageiros novos 
terão 72hr para quitação e emissão. 
PREÇOS: Os preços das excursões são fixados tomando-se por base as taxas de câmbio vigentes no 
Brasil e, consequentemente, sofrerão possíveis alterações de acordo com o reajuste cambial.  
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 
O custo do cancelamento em relação à antecedência ao dia do embarque: 
DO CUSTO TOTAL DO PROGRAMA: 
Até 60 dias antes do embarque - 10% do valor total da excursão. 
Do 59º ao 40º dia anterior ao embarque – 20% do valor total da excursão. 
Do 39º ao 25º dia anterior ao embarque – 30% do valor total da excursão. 
Do 24º dia anterior ao embarque até o dia do embarque (ou o não comparecimento) – 100% do valor 
total da excursão. 
 

PARTE AÉREA: Como intermediários entre a cia. aérea e o passageiro, estamos sujeitos as 
regras impostas pelas transportadoras aéreas. Portanto, após a emissão dos bilhetes aéreos e 
independente dos prazos de cancelamento acima, mudanças de data de viagem, mudanças de 
nome, transferências, cancelamentos e reembolsos, estarão sujeitos a multas e taxas impostas 
pela cia. aérea. Estas condições podem ser impostas também em relação as tarifas 
promocionais normalmente aplicadas nos pacotes, tais como não reembolso e prazo 
determinado para alteração da data de viagem. Observação: se por motivos técnicos ou 
meteorológicos os vôos forem retardados ou cancelados fazendo com que o roteiro seja 
alterado, correrão por conta da cia. aérea e dos passageiros as despesas decorrentes. 
RESPONSABILIDADES: NEW IT CLUB VIAGENS E TURISMO LTDA, EMBRATUR Nº 22598-00-41-3 
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 Euros. A impressão deste folheto não ocorre por ordem das Cias. 
Aéreas e não envolve a responsabilidade das mesmas. A empresa aérea atua somente como a 
transportadora aérea, não assumindo nenhuma responsabilidade de serviços prestados por 
terceiros.   

 


