OS ENCANTOS DE PORTUGAL COM A ILHA DA MADEIRA
Porto – Lisboa – Fátima – Cascais – e a paradisíaca Ilha da Madeira
1º DIA - 29 de Setembro (Sábado) – CURITIBA / GUARULHOS / PORTO
Em horário a ser determinado saída do Aeroporto de Curitiba com destino ao Aeroporto de Guarulhos (São Paulo) onde
seguiremos para a cidade do Porto (Portugal) com a Cia Aérea TAP AIR PORTUGAL.
O6
/29 Setembro
TP 80 / 29 Setembro

Curitiba / Guarulhos
Guarulhos / Porto

10:20 / 11:30
20:50 / 10:50 +1

2º DIA - 30 de Setembro (Domingo) PORTO
Após a chegada no Porto, procedimentos de imigração no aeroporto e recepção pelo guia local. Seguiremos em transfer privativo
para o Hotel 4 *. Acomodação e tempo livre para descanso e atividades pessoais.
Em horário a ser determinado, jantar de Boas Vindas (incluso) no centro histórico da belíssima cidade do Porto onde
desfrutaremos da cozinha tradicional e seus sabores autênticos.
3º DIA – 01 de Outubro (Segunda-Feira) – PORTO
Café da manhã no hotel. Saíremos em city tour pela cidade visitando os principais pontos turísticos e monumentos da
encantadora cidade e suas ruas históricas.
Na sequência do tour, visitaremos a Livraria Lello (considerada pela Lonely Planet uma das mais belas do Mundo). Teremos um
inesquecível passeio de teleférico (ticket incluso) onde poderemos admirar a cidade e uma linda vista do Rio Douro. O teleférico
liga a parte alta da cidade com o cais em uma deslumbrante viagem de 6 minutos.
Seguimos o passeio pela Caves da Sandeman com prova de vinhos (degustação inclusa). Após visita, tempo livre para almoço
(não incluso). Tarde e noite livres.
4º DIA – 02 de Outubro (Terça-Feira) – PORTO
Após café da manhã no hotel, sairemos em tour à Aldeia Vinhateira de Provesende, o qual oferece uma linda vista da região
vinhateira mais antiga do mundo, Patrimônio Mundial da UNESCO sendo considerada uma verdadeira pérola no Douro.
Visitaremos uma padaria tradicional da região e em seguida seguiremos em direção a Quinta do Bomfim e na sequência sairemos
para um passeio de barco tradicional “Rabelo” no Rio Douro.
Será uma navegação de uma hora rio acima em direção à foz do rio Tua e duas horas rio abaixo até o cais da Folgosa onde se
encontram as principais quintas no Douro. Uma região muito tranquila e agradável para apreciar a paisagem e respirar ar puro.
Almoço a bordo (incluso).
Chegada no Porto no final do dia. Noite livre.
5º DIA – 03 de Outubro (Quarta-Feira) – PORTO/FUNCHAL
Café da manhã no hotel. Check-out do hotel. Em horário a ser determinado, transfer privativo para o aeroporto com destino a
Funchal (Ilha da Madeira).
TP 1939/03 Outubro
TP 1687/03 Outubro

Porto/Lisboa
Lisboa / Funchal

13:30 / 14:30
15:20 / 17:05

Chegada e transfer para o deslumbrante Hotel Pestana Casino Park 5* com vista para a Baía de Funchal, SPA, Cassino e
restaurantes. Noite livre.
6º DIA – 04 de Outubro (Quinta-Feira) – FUNCHAL
Café da manhã no hotel. Teremos um tour panorâmico até o centro da Ilha da Madeira onde passaremos por miradourous com
belas paisagens. Tour pelos principais pontos de interesse.
Após o tour, retorno ao hotel. Tempo livre para descanso e atividades pessoais e culturais que serão orientadas pelo guia local.
Em horário a ser informado tranfer para Jantar (incluso) com espetáculo ao vivo onde você poderá provar especialidades locais.
Após o jantar retorno ao hotel.
7º DIA – 05 de Outubro (Sexta-Feira) – FUNCHAL
Café da manhã no hotel. Tour em direção a Camacha, uma bela e pequena vila a poucos quilômetros de Funchal, conhecida pela
Indústria de vime da Madeira e pelos seus grupos folclóricos.
Faremos uma breve parada para conhecermos uma Fábrica de vime. Na sequência, subiremos ao Pico do Arieiro considerado o
mais alto da ilha com uma vista indescritível. Continuaremos do tour pelos principais pontos de interesse da região.
Almoço livre (não incluso). À tarde, continuaremos o passeio rumo até a Ponta de São Lourenço onde a paisagem apresenta uma
combinação de rochas, mar e natureza.
Chegada ao hotel final da tarde. Jantar não incluso.
8º DIA – 06 de Outubro (Sábado) – FUNCHAL/LISBOA
Café da manhã no hotel. Check-out do hotel. Em horário a informar, saída do hotel em direção ao aeroporto com destino a Lisboa.
TP 1680/ 06 Outubro

Funchal / Lisboa

09:45 / 11:20

Chegada em Lisboa. Encontro com o guia locar e transfer para o Hotel Altis Avenida 5* que conta com excelente localização
Tempo livre para almoço (não incluso).
A tarde, tour panorâmico pelos principais bairros de Lisboa e na sequência seguiremos para um Jantar (incluso) com Fados.
Retorno ao hotel.
9º DIA – 07 de Outubro (Domingo) – LISBOA
Após café da manhã no hotel, tour pela linda cidade de Lisboa visitando os principais pontos turísticos onde faremos uma parada
para fotos no Padrão dos Descobrimentos, Torre de Belém e Mosteiro de Jeronimos. Iremos provar os deliciosos Pastéis de
Belém.
Tempo livre para almoço (não incluso), no famoso Mercado da Ribeira com opções de diversos pratos típicos da gastronomia
local.
Retorno ao hotel. Restante da tarde e noite livres para atividades culturais que serão orientadas pelo guia local. Jantar não
incluso.
10º DIA – 08 de Outubro (Segunda-Feira) – LISBOA/CASCAIS/LISBOA
Café da manhã no hotel. Tour por Cacais, zona mais sofisticada e elegante da região de Lisboa junto ao mar que se tornou um
dos locais mais cosmopolitas e turísticos de Portugal. Tour com guia local percorrendo os principais pontos de interesse.
Tempo livre para almoço (não incluso) e tempo para compras e passeios na cidade. Retorno ao hotel em horário a ser
determinado. Tempo livre para descanso.
Nesta noite teremos um Jantar Festivo incluso para os passageiros do grupo.

11º DIA – 09 de Outubro (Terça-Feira) – LISBOA /FÁTIMA / LISBOA
Café da manhã no hotel. Tour em direção a Fátima para visita a Aldeia dos Pastorinhos com guia local. Tempo livre no Santuário
e lojas.
Almoço livre. Retorno a Lisboa no final do dia em direção ao hotel. Jantar livre.
12º DIA – 10 de Outubro (Quarta-Feira) – LISBOA
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais e culturais que serão orientadas pelo guia local.
13º DIA – 11 de Outubro (Quinta-Feira) – LISBOA/BRASIL
Após café da manhã, check-out do Hotel. Transfer ao aeroporto com destino ao Brasil.
Chegada em São Paulo (Guarulhos) e conexões para as cidades de origem.
TP 89 /
O6 6248

11Outubro
11Outubro

Lisboa / Guarulhos
Guarulhos / Curitiba

11:15 / 17:30
22:20 / 23:36

VALORES DO PACOTE POR PASSAGEIRO – PARA PAGAMENTO DE 02 A 14 DE JANEIRO
Preço por pessoa em apartamento duplo e parte aérea em classe econômica saindo de Curitiba.
Curitiba/São Paulo/ Porto/ Funchal/Lisboa/São Paulo/Curitiba
Pagamento Parcelado:
Sinal de Reserva = R$ 2.745,00. Depósito em conta corrente ou cheque.
+ 08 parcelas de R$ 1.675,00 Com Cartão de Crédito ou Cheques Pré Datados.
Total em reais: R$ 16.145,00
Pagamento à Vista:
Total em reais: R$ 15.661,00
Adicional para apartamento individual:
Consulte valores para apartamento individual.
Importante: O número de parcelas vai diminuindo proporcionalmente ao mês do inicio dos pagamentos.

PARTE TERRESTRE – SERVIÇOS INCLUSOS
➢ Guia acompanhante da Dnipró Gold desde Curitiba;
➢ Ônibus privativo para o Grupo, com guia em Português;
➢ City Tour nas cidades visitadas;
➢ 11 Noites de Hotel com café da Manhã;
➢ Entradas conforme programação;
➢ Passeio de Barco no Porto conforme programação;
➢ Teleférico no Porto conforme programação;
➢ Prova de vinhos Porto Sandeman;
➢ 04 Jantares inclusos conforme programação;
➢ 01 Almoço conforme programação;
➢ Seguro Viagem e Cancelamento (US$5.000,00). Incluso para pessoas com menos de 75 Anos;
➢ Refeições especificadas conforme o programa, ressaltando que as mesmas poderão ser alteradas pela operadora, de
acordo com a necessidade do momento (problemas em estradas, atrasos, etc). As bebidas não estão inclusas (não
incluso água, refrigerantes, vinhos, cervejas, cafés, chás, etc), nem quaisquer solicitações adicionais ao cardápio
previamente reservado para o Grupo. Não serão aceitas solicitações de troca de menu no momento das refeições.
Quaisquer solicitações adicionais serão pagas diretamente pelo passageiro ao estabelecimento. Em determinados casos
poderemos ter a refeição no formato de Buffet para todo o grupo;
➢ Transporte de UMA MALA de no máximo 23 Kg por passageiro;

PARTE TERRESTRE – SERVIÇOS NÃO INCLUSOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Entradas em passeios, Museus, Teatros, Igrejas, Santuários, etc, durante todo o roteiro, exceto as marcadas como
inclusas;
Bebidas e despesas de caráter pessoal;
Refeições não mencionadas como inclusas;
Extras de caráter pessoal, e tudo que não estiver especificado no item “parte terrestre serviços inclusos;
Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo;
Carregadores de malas nos aeroportos, hotéis, estações de trem, etc;
A tradicional gorjeta (não obrigatória), ao guia permanente no final da viagem e motoristas de ônibus;
Gastos com passaporte e vacinas;
Seguro Viagem não incluso para passageiros maiores de 75 Anos. (Consulte tarifas)

O Grupo OS ENCANTOS DE PORTUGAL COM A ILHA DA MADEIRA, tem data confirmada e serviços devidamente sinalizados
pela Agência Dnipró Gold, mas fica estipulado que o grupo só viajará com um mínimo de 25 passageiros pagantes. No caso de
cancelamento da saída do Grupo, o sinal será devolvido integralmente.
CANCELAMENTO
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as seguintes taxas de cancelamento da parte terrestre serão rigorosamente
cobradas:
•
•
•
•

De 74 a 57 dias antes do embarque
De 56 a 29 dias antes do embarque
De 28 a 15 dias antes do embarque
Menos de 15 dias antes do embarque

US$ 350,00
50% do valor total do pacote (parte terrestre);
75% do valor total do pacote (parte terrestre);
100% do valor do pacote (parte terrestre);

E qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada pelos hotéis e outros fornecedores terrestres. Os valores destas
multas aumentam substancialmente na medida em que o cancelamento acontece mais perto da data de embarque, podendo
chegar a 100% do valor total. Uma previsão das possíveis multas será fornecida a pedido. No caso de cancelamento após o início
da viagem, devolveremos somente os valores que conseguirmos recuperar dos fornecedores envolvidos.
ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
Todas as tarifas publicadas em nossas tabelas de preços estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, seja em função do
aumento do custo de qualquer um dos itens que compõem a viagem ou de alterações dos câmbios. No caso de alterações
cambiais nos países que visitaremos ou quaisquer mudanças no mercado financeiro global que forcem mudanças de valores,
imediatamente serão comunicadas aos passageiros do grupo.
ADVERTÊNCIAS
Os passaportes brasileiros deverão ter uma validade de pelo menos 6 meses além da data do final da viagem. Não são
necessários vistos para Ucrânia e Polônia para cidadãos brasileiros.
Faremos os procedimentos de reservas de acordo com a ficha cadastral enviada pelos passageiros e qualquer alteração por
nome ou documentação errada (sobrenomes, alteração de nome por estado civil, etc), implicará em custos extras para o
passageiro. Por essa razão solicitamos que a ficha cadastral esteja com o nome completo, conforme o passaporte que será
utilizado na viagem.
MARCAÇÃO DE ASSENTOS / UTILIZAÇÃO DE MILHAS / UP –GRADE PARA EXECUTIVA
As tarifas de grupo não dão direito à marcação específica de assentos nas aeronaves, somente designam um bloco de
assentos ao grupo e qualquer alteração deve ser solicitada diretamente no check-in no aeroporto sujeito a disponibilidade de
lugares e regras da Companhia Aérea (inclusive sujeito a cobrança de taxas por marcação de assento).
Por tratar-se de grupo com número fechado de lugares na parte terrestre e também na área, não temos como trabalhar com
passagens emitidas por milhas.
Lembramos que utilização de milhas para up-grade para assentos em executiva deverá ser feito diretamente pelo passageiro com
a Cia Aérea (sujeito às regras da Companhia Aérea).
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM

A documentação de viagem (Bilhetes aéreos, vouchers de serviços, etiquetas e fitas de bagagem, seguro viagem), será entregue
aproximadamente de 15 a 20 dias antes do início da mesma.

SEGURO VIAGEM E DE CANCELAMENTO GTA - PLUS REASON
VALOR EM REAIS = Cortesia Dnipró Gold
(Para passageiros com menos de 75 Anos)

Recomendamos a todos os clientes a compra do Seguro Viagem e de Cancelamento
abaixo.
BENEFICIOS E SERVIÇOS
Assistência Médica por Acidente (por evento)
Orientação e direcionamento a rede de atendimento médico.
Cobertura de Gravidez *
Assistência Médica por Enfermidade (por evento)
Disponibilizar a Central Operativa 24 horas.
Assist. Méd. para Preexistência (até 85 anos)
Orientação no caso de bagagens extraviadas.
Assistência Odontológica
Fisioterapia (prescrição médica)
Auxilio na localização de bagagem extraviada.
Assistência Farmacêutica (por evento)
Orientação em caso de perda de documentos.
Cobertura Para Prática De Esportes
Orientação para transferência de pagamento de fiança judicial.
Traslado Medico
Orientação nos procedimentos para reembolso de despesas.
Assistência Jurídica
Assistência de Fiança Judicial
Interrupção De Viagem

LIMITES DE COBERTURAS
US$110.000,00
incluído
sim
US$110.000,00
incluído
US$110.000,00
incluído
US$800,00
US$600,00
incluído
US$800,00
incluído
US$800,00
incluído
US$20.000,00
incluído
US$2.000,00
US$15.000,00
US$1.200,00

reembolso de gastos por demora de bagagem
Reemb. de gastos por rep. de mala danificada
Seguro de Bagagem
Cancelamento de Viagem Plus Reason
Transmissão de mensagens Urgentes
Repatriação Sanitária
Repatriação por Morte
repatriação de menor ou idoso
Acompanhamento de Familiar
Prorrogação de Estadia
Garantia de Viagem de Regresso (classe econômica)
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo
Seguro de Vida por Morte Acidental
Seguro p/ Invalidez Permanente

US$600,00
US$130,00
US$1.200,00
US$5.000,00
incluído
US$50.000,00
US$20.000,00
US$1.800,00
US$1.500,00
US$1.100,00
US$900,00
US$600,00
R$100.000,00
R$100.000,00

Plano GLOBAL
>ACIMA DE 75 ANOS ATÉ 85 ANOS ACRESCIMO DE 50% NA TARIFA E REDUÇÃO DE 50% SOMENTE NA
COBERTURA MÉDICA.
IDADE MAXIMA PARA EMISSAO 85 ANOS.
* Gravidez: Cobertura inclusa no montante global da assistência médica.

GTA Coberturas
SOMPO SEGUROS - garantidos pela apólice nº 6916000005 e Proc SUSEP 15414,900421/2016-13 Seguro de Vida por morte acidental :14 a 80 anos, terão 100% (cem por cento) de cobertura do
seguro, com idade superior a 80 anos, terão redução de 50% (cinquenta por cento) na cobertura do
seguro.

SEGURO DE CANCELAMENTO PLUS REASON
COBERTURAS DE CANCELAMENTO
I. Internação por doença grave, acidentes corporais graves ou morte do: Segurado, Familiar de primeiro e segundo graus de
parentesco, da pessoa designada para custódia de menores ou incapacitados durante a viagem do Segurado, do substituto
profissional;
II. Falecimento ou incapacidade total ou parcial, ou incapacidade total e permanente clinicamente declarada por doença aguda
ou acidente grave do companheiro de viagem ou sócio do segurado;
III. Declaração de uma autoridade sanitária competente determinando que o Segurado permaneça em quarentena;
IV. Chamada inesperada para intervenção cirúrgica do Segurado
V. Cancelamento de um acompanhante por qualquer causa coberta (garante o pagamento do suplemento
individual e as despesas individuais por desaparecimento do grupo mínimo);
VI. Atendimento emergencial por parto da segurada, da cônjuge e/ou companheira permanente do segurado;
VII. Complicação na gravidez ou aborto;
VIII. Parto programado de gravidez contraída após a data de aquisição do seguro viagem;
IX. Danos graves na residência do segurado
X. Cancelamento de casamento do segurado;
XI. Separação/divórcio do segurado;
XII. Prorrogação de contrato laboral;
XIII. Desemprego do segurado;
XIV. Carta de cancelamento de férias emitida pela empresa do segurado;
XV. Mudança de emprego por parte do segurado;
XVI. Incorporação a um novo posto de trabalho, em uma empresa distinta, com contrato de trabalho;
XVII. Compensação por mudança de datas de provas, trabalhos, apresentações;
XVIII. Alteração de reunião por motivo documentado;
XIX. Traslado forçado de trabalho, com deslocamento superior a 3 (três) meses;
XX. Desastres naturais como tremor, terremoto, erupção vulcânica, maremoto ou tsunami, furacão, ciclone,
tornado, inundação, ou ventos fortes que ocorram dentro da cidade natal do segurado ou cidade de
destino que impeça o segurado de fazer a viagem e/ou que evite qualquer voo comercial de chegar ao
destino e/ou decolar da respectiva cidade afetada.

SEGURO DE CANCELAMENTO PLUS REASON
COBERTURAS DE CANCELAMENTO
XXI. Prejuízos graves no local de trabalho do segurado, que tornem a presença do mesmo imperativa;
XXII. Avaria ou acidente no veículo de propriedade do segurado ou de seu cônjuge, que impeça o segurado
de iniciar ou continuar sua viagem
XXIII. Recebimento de notificação judicial improrrogável para que o Segurado compareça perante a Justiça;
XXIV. Tendo sido nomeado júri ou ser convocado para o tribunal na data da viagem;

XXV. Requerimento legal antes do início de viagem;
XXVI. Se o segurado ou seu companheiro de viagem, tenha perdido os documentos que torne impossível iniciar
ou continuar a viagem programada, desde que o evento tenha ocorrido dentro de 15 dias antes da partida
ou conexões do itinerário;
XXVII. Visto negado para destinos onde o mesmo seja emitido na entrada do país;
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XXVIII. Não admissão de passageiro/visto emitido no Brasil, ou seja, notificação de recusa emitida pelo país de
origem destino;
XXIX. Convocação repentina ou remarcação de datas de concursos públicos e provas vestibulares; ou membro
de mesa eleitoral;
XXX. Nomeação para cargo concursado
XXXI. Reprovação de matérias (escolares);

RESERVAS E INFORMAÇÕES:
(41) 3077- 0488
(41) 99112- 1268 (Celular e whatsapp da Dnipró Gold)
(41) 99974- 3660 (Celular e whatsapp do Diretor da Dnipró Gold – Sergio J. Maciura)
E-mail: Martin: financeito@dniprogold.com.br / sergio@dniprogold.com.br
RESERVE JÁ SEU LUGAR. LUGARES LIMITADOS!

