UCRÂNIA 2019 - Roteiro Econômico
Kyiv – Ternopil – Lviv
Iwano Frankiwsky - Yaremche – Bukovel (Montes Cárpatos)

ESPECIAL ! SEGURO VIAGEM E DE CANCELAMENTO INCLUSOS
Prezados passageiros!
Assim como já fazemos há 25 anos nas nossas viagens para a Ucrânia, apresentamos o nosso roteiro para
2019.
Preparamos o nosso ROTEIRO ECONÔMICO com uma programação muito especial, visitando as principais
cidades da Ucrânia Ocidental (Galícia).
Vamos visitar a belíssima capital ucraniana KYIV, onde participaremos das Comemorações dos 28 Anos da
Independência da Ucrânia.
Vamos visitar o interior, passando pela cidade de Ternópil (terra de muitos ucranianos que vieram ao Brasil
em busca de uma nova pátria).
Nos Montes Cárpatos vamos visitar Bukovel e o famoso mercado de Artesanato de Yaremche, além da
cidade de Iwano-Frankiwsky.
E vamos finalizar a viagem na cidade de LVIV (Patrimônio da UNESCO) , com seus Teatros, Museus e muitas
outras atrações.
Esse grupo está programado para 40 passageiros, com guias locais em Português e acompanhamento de
alguém da nossa equipe desde a saída do Brasil. Incluímos no valor da viagem o SEGURO VIAGEM E DE
CANCELAMENTO, que é uma garantia para o passageiro e para nós também.
Segue o roteiro para a sua avaliação.
Atenciosamente
Sergio J. Maciura
Diretor

1º DIA – 22 de Agosto – BRASIL / UCRÂNIA
Em horário a ser determinado, saída do Aeroporto de São Paulo com destino a Kyiv (Ucrânia).

2º DIA – 23 de Agosto – KYIV
Chegada em Kyiv. Após procedimentos de imigração e acompanhamento pela equipe da DNIPRÓ GOLD, com guia
em Português, seguiremos em transfer privativo do grupo para Hotel (3*).
Chegada e acomodação no Hotel.
À noite teremos um Jantar de boas vindas para o grupo (incluso) no restaurante do Hotel.

3º DIA – 24 de Agosto – KYIV
Após café da manhã, sairemos para participar das comemorações dos 28 anos de Independência da Ucrânia.
Neste dia teremos a possibilidade de assistir o desfile militar que acontece na Av. Khreshchatyk.
Na parte da tarde teremos uma visita ao belíssimo Mosteiro de Petcherska Lavra.
Retorno ao Hotel e noite livre.

4º DIA - 25 de Agosto – KYIV
Café da manhã no Hotel. City Tour pela capital da Ucrânia, com mais de 1.500 anos de história, uma das maiores e
mais antigas cidades da Europa.
Visitaremos a Catedral de Santa Sofia, o Portão Dourado, Catedral de São Volodymyr, Catedral de Santo André, e a
feirinha com várias “lojinhas” de artesanato e produtos típicos da Ucrânia em frente à Catedral.
Após o tour, teremos um almoço típico (incluso). Restante da tarde e noite livre.

5º DIA - 26 de Agosto – KYIV / TERNOPIL
Após café da manhã no Hotel, sairemos em ônibus privativo do grupo com destino à Ternopil. Parada para almoço
(incluso) no caminho.
Após a chegada em Ternopil, acomodação em Hotel 3* e tempo para descanso.
À noite teremos um jantar (incluso) no Restaurante temático Starey Mhlen.
Retorno ao hotel.

6º DIA - 27 de Agosto – TERNOPIL
Café da manhã no Hotel. Ainda pela manhã sairemos por um tour a pé pelo centro da cidade. Nesta época do ano
veremos a cidade muito bonita e florida.
Teremos a tarde livre para atividades pessoais, passeio nas margens do famoso lago de Ternopil e compras ou um
opcional para o Mosteiro de Potcháiv (consulte valores).

7º DIA – 28 de Agosto – TERNOPIL / IWANO FRANKIWSKY
Café da manhã no Hotel e saída rodoviária com destino a Iwano Frankiwsky.
Após a chegada no Hotel 3*, teremos um almoço (incluso).
Na parte da tarde teremos um tour a pé pelo centro da cidade, observando as fachadas históricas dos prédios,
cafés, restaurante e lojinhas de produtos típicos.
Jantar (incluso) em restaurante a ser definido.
Retorno ao hotel.

8º DIA – 29 de Agosto – IWANO FRANKIWSKY / YAREMCHE / BUKOVEL
Após café da manhã no Hotel, seguiremos em ônibus do grupo com destino a Yaremche. Teremos tempo para
compras na grande Feira de artesanatos de produtos típicos ucranianos.
Almoço (incluso).
Continuaremos a viagem até Bukovel, onde está a famosa estação de ski da Ucrânia, com uma grande estrutura.
Chegada e acomodação em Hotel 3* ,
Noite Livre.

9º DIA – 30 de Agosto – BUKOVEL
Café da manhã no Hotel. Dia inteiramente livre para aproveitar a cidade de Bukovel com suas belas paisagens dos
Montes Cárpatos. Os guias darão orientações de atividades.

10º DIA – 31 de Agosto – BUKOVEL / LVIV
Após café da manhã no Hotel, saída rodoviária com destino à Lviv a “pequena Paris” da Ucrânia.
Após a chegada em Lviv, acomodação em Hotel 3*.
Teremos um almoço (incluso), em uma Cervejaria típica no centro da cidade.
Depois seguiremos em tour a pé pelo centro histórico de Lviv.
Retorno ao Hotel e noite livre.

11º DIA – 01 de Setembro – LVIV
Café da manhã no Hotel. Ainda pela manhã, teremos uma visita no Parque das Casas Típicas Ucranianas
“Schevtchenkisky Hai”, de fato um museu da história das moradias do povo ucraniano a céu aberto.
Retorno ao Hotel e tarde livre.
A noite teremos um jantar (incluso) no famoso restaurante Kryiva.

12º DIA – 02 de Setembro – LVIV
Café da manhã no Hotel e restante do dia livre para atividades pessoais e compras.

13º DIA – 03 de Setembro – LVIV / KYIV
Café da manhã no Hotel. Em horário a ser determinado, saída em trem expresso com destino a Kyiv (cerca de 5h de
viagem).
Após a chegada, acomodação e tempo livre para a última noite em Kyiv.

14º DIA – 04 de Setembro – KYIV
Café da manhã no Hotel e saída para o Aeroporto de Kyiv. Seguiremos em voo internacional com destino ao Brasil.

15º DIA – 05 de Setembro – KYIV / BRASIL
Chegada ao Brasil, fim dos nossos serviços.

SERVIÇOS INCLUSOS:
• Passagem aérea em classe econômica com saída de Guarulhos;
• Guia acompanhante da Dnipró Gold desde o Brasil;
• Ônibus privativo para o Grupo, com guia em Português;
• City Tour e passeios com entradas conforme programação;
• 04 noites em Kyiv (Ucrânia); 02 noites em Ternopil; 01 noite em Ivano Frankiwsky; 02 noites
em Bukovel; 03 noites em Lviv;
• Transporte de UMA MALA de no máximo 23 Kg por passageiro;
• 12 cafés da manhã;
• 05 almoços;
• 04 jantares;
• 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;
• Seguro viagem e de cancelamento, para passageiros com até 74 anos de idade.
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 “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 para passageiros com 75 anos ou mais.

PREÇOS E CONDIÇÕES
(Valor da parte terrestre e parte aérea com saída de Guarulhos por passageiro em apartamento duplo)

• Verifique o câmbio do dia do pagamento!
TOTAL: US$ 3.948,00
À vista -> US$ 3.832,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADO:
Sinal: US$1.140,00
+ 06 parcelas de: US$ 468,00. ESSE VALOR SERÁ CONVERTIDO EM REAIS NO DIA DO
PAGAMENTO DA PARCELA, DE ACORDO COM O CÂMBIO TURISMO DO DIA DO PAGAMENTO,
QUE DEVERÁ SER FEITO POR DEPÓSITO EM CONTA.
•

Adicional para apartamento individual (single) = US$ 450,00

Importante:
O valor do sinal e das parcelas altera de acordo com a data da assinatura do contrato da viagem.

Dados para depósito:
Razão Social:
CNPJ:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Dnipró Gold Agência de Viagens e Turismo Ltda.
72.124.894/0001-32
Itaú
0615
03150-7

SEGURO VIAGEM E DE CANCELAMENTO (INCLUSO NO PACOTE DE VIAGEM)
O nosso pacote já incluiu o Seguro Viagem e de Cancelamento conforme coberturas abaixo.
Lembramos que no caso de cancelamento as regras abaixo serão rigorosamente aplicadas pela seguradora
GTA.

BENEFICIOS E SERVIÇOS

LIMITES DE COBERTURAS

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)
Assist. Méd. para Preexistência (maiores de 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 transferencia de pagamento de
fiança judicial.
Traslado Medico
Orientação nos procedimentos para reembolso de
despesas.
Assistência Jurídica
Assistência de Fiança Judicial
Interrupção De Viagem
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
Regresso Antecipado
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo
Seguro de Vida por Morte Acidental
Seguro p/ Invalidez Permanente

EUR55.000,00
Incluído
Sim
EUR55.000,00
Incluído
EUR55.000,00
EUR1.000,00
Incluído
EUR800,00
EUR600,00
Incluído
EUR800,00
Incluído
EUR6.000,00
Incluído
EUR20.000,00
Incluído
EUR1.000,00
EUR7.500,00
US$920,00
EUR250,00
US$130,00
US$1.200,00
US$1.000,00
Incluído
EUR40.000,00
EUR40.000,00
EUR1.500,00
EUR2.000,00
EUR2.000,00
EUR1.500,00
EUR250,00
R$50.000,00
R$50.000,00

PLANO EURO MAX
LIMITE DE IDADE - de 76 a 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de
50% somente no benefício médico. DIA ADICIONAL - dias adicionais a US$ 5,50 à partir de 10 dias.Planos Familiares-Parente
de 1º grau - cônjuge, pai(s) irmão(s) ou filho(s) Titular - 100% da tarifa do plano escolhido.
Acompanhantes (até no máximo 4 pessoas) - 25% de desconto da tarifa do titular.
COBERTURA DE CONTINENTE - os valores de coberturas serão mantidos em todos os Continentes : EUROPA, ASIA,
AFRICA,OCEANIA e AMÉRICAS.
* 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).

COBERTURA DE CANCELAMENTO PLUS REASON
MOTIVOS DE CANCELAMENTO

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 grau 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 determinado 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; Fevereiro/2017
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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);

(41) 3077-0488 / (41) 9 9974-3660
Whats App: (41) 9 9112-1268
sergio@dniprogold.com.br
info@dniprogold.com.br
www.dniprogold.com.br
https://www.facebook.com/dniprogold.dniprogold

