Imagine
Muitos anos atrás, um sonhador nos convidou, com as letras de um dos
hinos musicais atuais, a imaginar um mundo melhor. Por trás dessa letra
havia toda uma declaração de intenções para as próximas gerações. Se
todos nós, cada um pela sua parte, no nosso caso a través das nossas
viagens, nos esforçamos ao máximo para fazer isso, um mundo melhor,
sem dúvida, conseguiremos. Os grandes sonhos não devem ser somente
isso, devemos fazer o possível para transformá-los em realidades, lutar
por eles, e acredite em nós quando afirmamos que, com a sua ajuda,
estamos conseguindo:

“Imagine there´s no countries”. É uma das frases dessa
música, imagine que não há fronteiras, como seria bom poder adicionar
todas as nossas diferenças em vez de ser divididos por elas.
No folheto que você está abrindo neste momento, você tem uma
coleção de mais de 500 viagens para conhecer o nosso planeta, nossos
continentes. Aqui você poderá encontrar mais de 60 países, dezenas de

NOSSOS
REPRESENTANTES
NOSSOS
DESTINOS

FUNDAÇÃO EUROPAMUNDO
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Bem-vindos a uma nova edição do catálogo de viagens da Europamundo
Bem-vindos à nossa nova proposta de viagens para a temporada 2020-2021
nações, com seus contrastes, seu povo, seus sabores. Permitamnos mostrar-lhes, da nossa maneira, com o nosso formato. No
fundo, como se todos fossem um único país, com diferentes regiões
e cada um com suas peculiaridades, suas tradições, suas paisagens,
suas cidades, mas como um único país, o nosso, ao qual todos
pertencemos.

“Imagine all the people sharing all the world”, foi
outra frase, compartilhe o mundo conosco, permita-se conhecer a
minha cultura e minhas diferenças para se enriquecer, e para que
eu possa também crescer e aprender com as suas. Nos nossos
ônibus, você encontrará viajantes de diferentes nacionalidades;
aproveitemos esta chance e tentemos que, ao retornar da sua
viagem, não só tenhamos conhecido a cultura do país visitado,
senão também a dos demais passageiros de outros lugares com
quem compartilhamos nossa experiência. Com cada nova costume
que conheçam, com cada receita de uma cultura diferente que
um de seus acompanhantes lhe passe, com cada novo contato

de Whatsapp que recebam de um país diferente ao seu, estarão
valorizando a sua viagem. Estarão contribuindo a este o objetivo.

“You may say I´m a dreamer, but i´m not the only
one”, esse era quase o final da música. Claro que não estamos
sozinhos, todos os anos adicionamos mais pessoas, adicionamos
mais sonhadores que se juntam ao projeto, para conseguir o que
estamos procurando. Nossos operadores em cada país do mundo,
os agentes de viagens que respeitamos e agradecemos por sua
confiança, nossos guias nos ônibus, embaixadores autênticos de
nossa mensagem e os mais de 150.000 passageiros que viajam
conosco todos os anos, todos fazem parte desse sonho, cada vez
mais realizado.
E, finalmente, se é a primeira vez que você se aproxima da
Europamundo, convidamos-lhe a que você a também se una ao
nosso sonho e contribua para continuar imaginando.

Muito obrigado a todos.
Europamundo Vacaciones
Alejandro de la Osa
Europamundo Vacaciones
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Por um mundo melhor
undación
A Fundação Europamundo recebe uma
contribuição econômica da Europamundo
equivalente a 2 euros por passageiro e,
desde 2011, financiou 148 projetos com
227.354 beneficiários em 27 países,
colaborando com 45 ONGs. Realiza
programas de voluntariado em 8 países:
Senegal, Quênia, Marrocos, Nepal, Índia,
Bolívia, Equador e Honduras.

A Europamundo está comprometida com
os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e os 10 princípios do
Pacto Global como parte do Pacto Global
da ONU como parceiros desde 2014.

A EUROPAMUNDO OBTEVE A CERTIFICAÇÃO
“Q” DE QUALIDADE TURÍSTICA, GARANTINDO
A PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE QUALIDADE,
PROFISSIONALISMO E SEGURANÇA.
O OBJETIVO DA CERTIFICAÇÃO É AJUDAR AS
EMPRESAS QUE A POSSUEM A ALCANÇAREM A
SATISFAÇÃO TOTAL DO CLIENTE, ADAPTANDO
OS SERVIÇOS ÀS SUAS EXPECTATIVAS E
APROVEITANDO OS RECURSOS QUE POSSUEM
PARA OBTER O MAIOR BENEFÍCIO PARA O
CLIENTE E A EMPRESA.

Somos membros afiliados da OMT desde 2012.
Em 2018, a OMT concedeu à Europamundo o
Prêmio de Ética em sua segunda edição. A OMT
é a agência das Nações Unidas responsável por
promover o turismo responsável, sustentável e
acessível para todos.
A Europamundo é membro afiliado
ao WTTC desde 2016. O WTTC é uma
organização internacional que reúne
executivos do setor de viagens e turismo
para aumentar a conscientização sobre
a contribuição econômica de viagens e
turismo, respeitando o meio ambiente e
reduzindo as barreiras ao crescimento .

TURISMO SUSTENTÁVEL

A Europamundo é consciente da necessidade de Sustentabilidade
do nosso planeta, e atua através de um sistema de Gerenciamento
Sustentável e Integral:
• Selo “Neutro em C02” com a compensação de 3.937 toneladas de
CO2 equivalente em 3 projetos: Transporte Sustentável no México,
Energia Renovável na China e Proteção Florestal no Peru.
•Nos aderimos à plataforma Climate Neutral Now de UNFCCC y a la
campanha Business Ambition for 1.5 ºC de Global Compact.
• Energia de fontes renováveis e lâmpadas LED em nossa sede em
Madri.
• 90% dos ônibus em nossos circuitos são Euro VI, os mais eficientes
do mercado.
• Reciclamos 100% do material do escritório.
• Promovemos o transporte sustentável.
• Parceiros do Programa ST-EP da OMT para erradicação da pobreza
por meio de projetos de Turismo Sustentável.
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A Europamundo faz parte do grupo JTB, um
dos cinco maiores grupos de turismo global,
fundado no Japão há mais de 100 anos e que
atualmente possui mais de 500 escritórios em
143 cidades em 39 países e mais de 28.500
funcionários no mundo inteiro. E o que é mais
importante: a JTB é caracterizada pela busca da
excelência no setor turístico.

d
ROTEIRO

“Qualidade e Excelência”
Com a Europamundo os pequenos e pitorescos vilarejos e
as paisagens mais bonitas são parte fundamental de sua
rota. Conheça a essência das rotas principais ou percorra
profundamente um destino com rotas regionais.

TRANSPORTES
Os serviços prestados pela Europamundo são terrestres e realizados
de ônibus. Contamos com uma moderna frota de ônibus e uma equipe
de motoristas que garantem sua segurança. Wi-Fi Gratuito: Disponível
em grande parte de nossa frota (ver condições gerais).

GUIAS ACOMPANHANTES
Profissionais com experiência e qualidade humana, de fala castelhana/portuguesa de acordo com
o circuito (em ocasiões grupos bilíngues).

HOTÉIS

Incluímos hotéis com a melhor relação qualidade/preço,
dependendo da série. Você pode verificar os hotéis
utilizados nas páginas finais do catálogo, e eles serão
confirmados na sua reserva.

INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO

Visite nosso site www.europamundo.com e sua página da
“MINHA VIAGEM”, repleta de informação a seu serviço.
Atendimento ao cliente durante 24 horas/365 dias
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Por que
+850

pela EUROPA.

+150
+ de

pela CHINA, COREIA
e JAPÃO

SAÍDAS GARANTIDAS DURANTE O
ANO TODO: Todas as datas de nosso
catálogo são garantidas. Não cancelamos nunca! Por isso você poderá
planejar suas Férias com absoluta
confiança!

1500
circuitos
dos quais:

+80
Pelo sudeste Asiático,
Oriente Médio, e África

+100

Flexibilidade
Paradas
em rota

Rotativo
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+500

pela AMÉRICA

em inglês e outros
idiomas. Consulte-nos!

Se sua viagem tiver este logotipo você poderá programar uma ou mais paradas durante o percurso na cidade desejada, por um período de 1, 3, 4 ou 7 noites, de
acordo com o circuito e datas de saída. É fundamental
que a saída do circuito seja posterior à data escolhida
e permita a saída desejada. O suplemento por parada
efetuada é de 42 euros/47 dólares por pessoa.
Caso a parada for realizada para pegar outro circuito
da Europamundo, não será necessário pagar este
suplemento.

Os circuitos com este símbolo permitem, que você
inicie sua viagem pela cidade que preferir ou onde
obtenha as melhores condições aéreas de acordo com
o calendário do circuito. Em um circuito rotativo a
temporada é determinada pela data de saída da viagem programada no folheto. Fazer um circuito rotativo
não envolve custo adicional.

Setores Sob Medida

Se sua viagem tiver este logotipo lhe oferecemos a
possibilidade de fazer o setor de viagem que mais
lhe interesse. É possível adquirir inclusive um único
dia de viagem! Queremos lembrá-lo de que em www.
europamundo.com poderá calcular os valores do
setor que mais lhe interesse de forma simples, ou
se preferir seu agente de viagens poderá ajudá-lo a
calcular o preço. Durante o setor escolhido também
poderá adquirir o suplemento de meia pensão e
quarto individual, ou poderá fazer a viagem em
quarto a compartilhar (apenas em setores de viagem
de duração igual ou superior a 7 noites de hotel).

Europamundo?
Nossos descontos
10%

Criança até
3 anos

Crianças de
3 a 8 anos.

Crianças de
9 a 15 anos.

5%

Lua de mel.
Viajantes repetidores
(que tenham viajado nos três
últimos 3 anos).
Maiores de 65
PASSAGEIRO CLUB

15%

Desconto para a terceira pessoa viajando em
quarto triplo
Garantid
ços
os
re

Preços
Garantidos
P

re

ços

ido

s

40%

P

80%

Garant

• Descontos especiais para grupos.
• Passageiros a Compartilhar.
• Venda exclusiva nas agências de viagens.

Seguro incluido em todos os roteiros.
SEGURO INCLUÍDO:
A Europamundo tem um acordo com a empresa EUROP
ASSISTANCE, que consiste em um seguro de assistência em
viagem para todos os seus passageiros. A validade da apólice
começa a contar após a chegada ao destino, no início dos
serviços com a Europamundo e finaliza ao terminar o circuito
proporcionado pela nossa empresa. Não inclui, portanto, os
eventuais incidentes ocorridos durante os trechos aéreos nem
estadias prévias ou posteriores não contratadas com nossa empresa. Conheçam em
detalhes as Condições Gerais e exclusões da apólice no site www.europamundo.com ou
em Minha Viagem.
Procedimento a seguir: Caso necessite de assistência deverá entrar em contato com o
guia para que possa iniciar a gestão. Caso não seja possível, deverá entrar em contato
diretamente com a companhia de seguros para que esta organize a assistência. Telefone
de assistência da EUROP ASSISTANCE 24 horas. Telefone: (+34) 915949653

Garantias Cobertura
Cobertura
-Despesas médicas
(fica estabelecida uma franquia de 50€ por sinistro a cargo do segurado).
3.000 €
-Despesas odontológicas.
60 €
-Prolongação de estadia em hotel por doença ou acidente.
80 € / dia (máximo 10 dias).
-Translado sanitário de doentes e feridos.
Ilimitado
-Translados de restos mortais. Ilimitado.
-Retorno dos segurados acompanhantes.
Ilimitado
-Envio de medicamentos ao estrangeiro.
Incluído
-Deslocamento de uma pessoa para acompanhar o segurado hospitalizado.
Ilimitado
-Despesas de estadia de uma pessoa para acompanhar o
segurado hospitalizado
80€/dia. Máximo10 dias
-Retorno do segurado em caso de falecimento de um familiar.
Ilimitado.
-Pesquisa e localização de bagagens.
Incluído.
-Transmissão de mensagens urgentes (originadas das garantias).
Incluído
-Perda, danos e roubo de bagagem. 30€/ objeto máximo
300€
-Demora de bagagem ocasionada pela Europamundo e superior a 12 horas.
100 €
-Seguro de acidentes - falecimento por acidente em viagem.
2.500 €
-Seguro de acidentes - invalidez por acidente em viagem.
6.000 €

Este seguro incluído tem cobertura limitada e não abrange aspectos importantes como os elementos eletrônicos, perda, furto, rompimento ou deterioração leve (alças/ arranhões/
rodas) de bagagem, dinheiro, joias ou artigos de valor embora se encontrem nos quartos dos hotéis/ camarotes. Caso você leve uma bagagem de valor superior ao valor da
cobertura de inclusão, recomendamos fazer a declaração dos mesmos antes de iniciar o circuito e contratar um seguro adicional de maior cobertura.
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NOSSAS SERIES
na

Europa

CLÁSSICA
NOSSA SERIE DE
MELHOR QUALIDADE

Nossa série em estrela, de maior qualidade e flexibilidade, com mais de 500 circuitos diferentes.
Você encontrará viagens gerais pela Europa, mas
também uma ampla variedade de viagens regionais
que lhe permitirão projetar centenas de viagens
feitas sob medida para uma primeira viagem à
Europa ou conhecer de maneira mais profunda a
área de seu interesse. A categoria de hotel planejada para a maioria das suas estadias é de 4 *
com café da manhã buffet. Em alguns hotéis, você
terá serviço de bagagem e, em muitos de nossos
circuitos regionais, almoço ou jantar incluídos no
pacote. Deseja conhecer os lugares mais emblemáticos da Europa ou prefere alcançar o ponto
perdido e maravilhoso dos seus sonhos? Deseja
incluir refeições? Deseja fazer um circuito “Slow”
com mais tempo nas cidades? Deseja pegar um
trem de alta velocidade ou combinar um cruzeiro
nas ilhas gregas com a parte do roteiro terrestre?
Então escolha um circuito desta série!

ECONÔMICA
NOSSA SERIE
mais econômica

A Europamundo criou para vocês rotas
que oferecem os melhores preços do
mercado, sem deixar de prestar um serviço
que garanta sua satisfação. Esta série,
com mais de 40 circuitos nos pontos mais
emblemáticos da Europa, busca economizar
a viagem, reduzindo algumas atividades
e serviços incluídos na Série Clássica ou
contratando uma linha de hotéis turísticos
mais simples, 3*/4*, porem oferecendo o
conforto necessário para desfrutar das suas
férias.

América
NOSSA SERIE
PELA AMÉRICA
Em nossos circuitos nos EUA e no Canadá, você poderá desfrutar de
serviços semelhantes aos oferecidos em nossa série Clássica da Europa,
mas você pode escolher se prefere viajar em hotéis da categoria Clássica
ou Econômica.
Nos roteiros com hotéis de categoria clássica selecionados para o México
e Cuba, você incluirá serviços semelhantes aos da nossa Série Mais
Incluída na Europa para evitar despesas imprevistas.
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ECONÔMICA
MAIS INCLUÍDO
NOSSA SERIE
mais completa
Os circuitos da série Econômica-Mais incluído
são projetados para viajantes que fazem sua
primeira viagem pela Europa, buscando economizar em alguns serviços (hotéis da Serie
Econômica), mas incluindo muitos serviços
adicionais e superiores da Serie Classica para
evitar despesas imprevistas. Nesta série, com
mais de 70 circuitos, além de incluir geralmente um almoço ou jantar diário, dependendo do
itinerário, você terá incluídas várias atividades, como um passeio de barco pelo rio Sena
ou Moldava, ingressos incluídos para o Palácio
de Versalhes, o Castelo de Praga , Coliseu,
o estádio de futebol Santiago Bernabéu, ou
excursões como Sintra e Cascais, oferecidos
em muitos casos como atividades opcionais em
nossa série Clássica.

OUTROS
DESTINOS
NOSSA SERIE
PELA ÁSIA, OCEANIA,
ORIENTE MÉDIO e ÁFRICA.
Para essas séries, selecionamos hotéis de qualidade superior aos oferecidos na nossa série Clássica da Europa (4*/5*, dependendo do destino),
mas com atividades e serviços incluídos semelhantes à nossa série Mais
incluído (geralmente almoço ou jantar; excursões, bilhetes, passeios de
barco...)

Encontre todos os serviços incluídos em cada um dos circuitos do catálogo!!

Ásia

1

Nossos roteiros na China nos
aproximarão dos míticos pandas
gigantes em Chengdu, enquanto
no Japão as novas extensões do
Monte Fuji permitirão que todos
os nossos passageiros se emocionem conhecendo o símbolo do
Japão.

2

Leste
Europeu +i

Conheça nossa nova
rota pela CUBA, deixe-se surpreender por
Havana, Cayo Coco,
Santiago de Cuba e
desfrute da história e
natureza deste maravilhoso destino do
Caribe.

3
Nossas novas rotas pelo Leste Europeu, agora
na série “Mais Incluído”, onde combinamos o
melhor preço com visitas e refeições adicionais
já incluídas no preço.

Cuba
NOVOS CIRCUITOS
EM DIFERENTES IDIOMAS
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Novas rotas que visitam a PROVENÇA
FRANCESA. Vai se surpreender com
maravilhosas paisagens naturais e aldeias
pitorescas com uma rica história e cultura.

Provença

2020

nossas apostas

PARA

Novidades

Você gostaria de viajar junto com
pessoas de outros continentes e
compartilhar com eles não apenas a
viagem, mas a experiência de vida?
Você é indiano, árabe ou russo? Você
gostaria de praticar inglês em suas
férias? Solicite uma viagem em nossos
circuitos do Mercado Global e você
ficará surpreso com o mundo de possibilidades que oferecemos.

Jordânia
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Conheça a Jordânia, onde você pode
ver uma das sete maravilhas do mundo,
a impressionante cidade de Petra. E lembre-se de trazer a roupa de banho para
se relaxar flutuando no Mar Morto!

MAIS ROTAS REGIONAIS! VOCÊ PODERÁ CONHECER OS DIFERENTES DESTINOS COM MAIS DETALHES, VISITANDO
REGIÕES DE PINTORESCAS NAS ROTAS MAIS CUIDADAS COM TODO O ESPÍRITO DO EUROPAMUNDO!

Outros
Destinos
Queremos que você nos acompanhe, sonhe
conosco, se surpreenda...
Descobriremos o inesquecível JORDÃO que está
em uma região de grande riqueza histórica,
encruzilhada de estradas e civilizações e que foi
palco de grandes rivalidades entre antigos impérios. A rota das antigas caravanas de camelos
cheias de incenso, caravanas que desciam de
Damasco até o Mar Vermelho, passavam pelas
terras altas de Moabe e Edom. Atravessado por
comerciantes nabateanos, egípcios, legionários
romanos e, mais tarde, por exércitos muçulmanos
e fervorosos cruzados. Rota dos peregrinos
muçulmanos na direção de Meca e dos cristãos
para Jerusalém. Está cheio de locais de grande
importância arqueológica e espiritual: em Betânia,
João batizou Jesus e perto do Mar Morto, o povo
de Sodoma e Gomorra provocou a ira de Deus. A

partir daqui, Moisés viu a Terra Prometida. Todos
esses povoados deixaram sua marca nessas terras, como cidades esculpidas na rocha, anfiteatros romanos, castelos cruzados, mosaicos cristãos, mesquitas... que fascinaram os viajantes em
busca do mundo antigo e das origens da fé.
Visitaremos as dunas do deserto de Wadi Rum,
um lugar cheio de lendas e apreciaremos a incrível experiência de andar de camelo. Também descobriremos os castelos do deserto dos 7º e 8º
Patrimônios da Humanidade, Madaba e a impressionante Igreja de São Jorge, incluindo os mosaicos do século VI. Desceremos para o Mar Morto
e desfrutaremos da experiência de flutuar em
suas águas. Ficaremos fascinados com a incrível
Petra. Apresentamos circuitos combinados com
ISRAEL, EGIPTO e Cruzeiros pelo Nilo.
Temos novas viagens para que você nos acompanhe... como a ETIÓPIA, um dos países mais antigos do mundo e a origem dos primeiros assentamentos da Humanidade. Ele é creditado com o
mítico Reino de Saba e o local onde a Arca da
Aliança é mantida. Veremos as fontes do Nilo
Azul. Na TANZÂNIA, expandimos a rota para
viver com seus grupos étnicos, sairemos com
bosquímanos ao amanhecer para vê-los caçar e
iremos comer em uma plantação de bananas com
comida feita por uma matriarca africana.

Nossa rota através da CHINA. Depois de visitar
Xian, teremos a oportunidade de conhecer o
Panda Gigante em Chengdu! Esta cidade tem
desempenhado um papel importante na história
da China há milhares de anos e os pandas são
nativos da província de Sichuan (que circunda
Chengdu) e há muito são a atração mais famosa
da cidade. Viajaremos de trem de Chengdu para o
condado de Congjiang, um reino oculto ocupado
pelo lendário povo Basha Miao. Um subconjunto
da minoria étnica Miao, diz-se que os Basha Miao
eram guerreiros e caçadores ferozes que se estabeleceram na região de Congjiang quando era uma
floresta densamente povoada, cheia de ursos e
outros predadores selvagens. E assim, apesar das
rígidas leis de controle de armas no resto do
país, o governo chinês permitiu que essa tribo
mantivesse suas armas. No JAPÃO, visitaremos o
Grande Buda em Kamakura! Um dos lugares mais
visitados perto da cidade de Tóquio. Explore
conosco a área do Monte Fuji: uma região interessante com lagos e montanhas. Um importante
castelo de Odawara, o “vale do inferno” em
Owakudani e Oshino Hakkai, com oito lagoas
para admirar o vulcão Fujisan. Enriquecemos uma
das visitas mais interessantes de nossos passeios. Também estendemos a rota ao longo da
Estrada de Kumano, bem como Kanazawa,
Shirakawago e Takayama.
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Bem-vindos a
nossa web!”

- Um buscador único MAGIC BOX e fácil de usar onde você poderá filtrar
e encontrar a viagem de seus sonhos por destino de preferência, país,
cidade, data ou preço, e começar a desfrutar com a galeria de imagens,
vídeos, itinerários, etc que você encontrará lá.

www.europamundo.com

Na Europamundo Academia, você pode aprender a
projetar seu próprio circuito, conseguir um orçamento,
conhecer outros viajantes, ver fotos e vídeos do destino
escolhido. Entre, descubra e compartilhe, todos são
bem-vindos! Pode entrar a traves do site
www.europamundo.com e diretamente na pestana
ACADEMIA.

FAÇA A COTAÇãO DE SUA VIAGEM

• Em apenas 6 simples passos você poderá
obter o preço de seu circuito
• Acesso livre. Não é necessário chave de
acesso nem senha.
• Concluída sua cotação, você receberá um
e-mail com o preço e o roteiro completamente detalhado. Será útil para apresentálo à sua Agência de Viagens, pois a reserva
e contratação do circuito deverá ser feita
em uma agência autorizada.
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É tão fácil!

MINHA
VIAGEM

A Europamundo lhe oferece uma ferramenta única e exclusiva, “Minha Viagem”,
que lhe permitirá ter acesso a toda a informação personalizada de seu circuito. Ao
ser atualizada constantemente, você estará sempre informado em tempo real de
qualquer novidade relativa ao mesmo, inclusive enquanto estiver viajando.

Lembre-se de que agora as
EXCURSÕES OPCIONAIS de muitos
destinos podem ser adquiridas
com antecedência na sua página
de “Minha viagem”.

ESTAMOS NAS REDES
SOCIAIS, SIGA-NOS EM
Visite nossa página no Facebook e compartilhe fotos e comentários
sobre sua experiência viajando com a Europamundo

https://www.facebook.com/europamundobrasil/

E se deseja compartilhar sua paixão e seu lado mais artístico através
de suas fotografias, siga-nos no Instagram

https://www.instagram.com/europamundobrasil

Você gostaria de assistir aos vídeos dos viajantes sobre os lugares
que visitamos?
Então dê uma olhada em nosso canal do Youtube

https://www.youtube.com/user/VideosEuropamundo

Mas se o que deseja é conhecer as últimas notícias da Europamundo,
siga-nos no twitter!

https://twitter.com/EuropamundoBRA

Registe-se em Europamundo Photos e compartilhe com outros a ilusão de viajar pelo mundo! Na
Europamundo, projetamos exclusivamente para nossos viajantes, uma ferramenta que permitirá criar seu próprio álbum de fotos virtual e compartilhar com a família e amigos as fotos de
sua viagem ao redor do mundo. Além disso, seu álbum irá inspirar outros viajantes que, como
você, estão ansiosos para viajar e conhecer novos destinos. Crie o seu álbum de fotos virtual em
www.europamundophotos.com e participe automaticamente de nossos sorteios e concursos!

ÍNDICE
ECONÔMICA MAIS INCLUÍDO

PAG 221 - 265

ESCÓCIA

É a sua primeira vez na Europa? Nesta seção você encontrará uma
excelente variedade em circuitos para visitar a Europa economizando em
alguns serviços, porém incluindo muitas atividades adicionais e refeições
e dessa forma você poderá conhecer e desfrutar de tudo e o mais
importante sem gastos imprevistos! Veja as diferenças!

ECONÔMICA

PAG 266 - 297

Interessantes viagens para conhecer a Europa com os preços mais
competitivos do mercado, sem deixar de oferecer um excelente serviço.

• SéRIE CLÁsSICA

PENÍNSULA IBÉRICA

PAG 298 – 345

irlanda

Viaje pela Península Ibérica e Marrocos e desfrute dos contrastes do Sul da Europa.
Percorreremos em profundidade toda Espanha, Portugal e Marrocos, mas também
iremos até Paris ou passaremos por Andorra.

Reino Unido
• SéRIE CLÁsSICA

ATLÁNTICA

PAG 346 - 383

VIAJE PELA EUROPA BANHADA PELO ATLÂNTICO. ENCONTRARÁ CIRCUITOS PERCORRENDO OS MAIS BONITOS
LUGARES DA GRÃ-BRETANHA, FRANÇA, IRLANDA, PAÍSES BAIXOS OU BÉLGICA QUE PERMITIRÃO CONHECER
ESSES PAÍSES PROFUNDAMENTE. TAMBÉM ENCONTRARÁ ALGUNS DESSES DESTINOS COMBINADOS COM
ALEMANHA, ESPANHA OU PORTUGAL.

NOR

• SéRIE CLÁsSICA

MEDITERRÂNEA

PAG 384 - 456

OPTE POR VIAJAR PELA MARAVILHOSA EUROPA MEDITERRÂNEA. EUROPA, BERÇO DE MUITAS DAS NOSSAS CULTURAS.
PERCORREREMOS E NOS EMOCIONAREMOS COM SEUS POVOADOS E CIDADES DE PAÍSES COMO GRÉCIA, ITÁLIA (INCLUINDO
SICÍLIA E SARDENHA) OU A TURQUIA, MAS TAMBÉM OS EMOCIONANTES PAÍSES BALCÃS COMO ALBÂNIA, BÓSNIA, BULGÁRIA,
CROÁCIA, ESLOVÊNIA, MACEDÔNIA, MONTENEGRO, ROMÊNIA, SÉRVIA OU CÓRSEGA FRANCESA. VOCÊ TAMBÉM ENCONTRARÁ
ALGUMAS DESSAS VIAGENS QUE COMBINAMOS COM PAÍSES LIMÍTROFES COMO A REPÚBLICA TCHECA, FRANÇA, SUÍÇA,
ALEMANHA, ÁUSTRIA OU LIECHTENSTEIN.

• SéRIE CLÁsSICA

NÓRDICA

PAG 457
416-457
PAG
- 501

VIAJE PELO FRIO E BELO NORTE DA EUROPA. PAÍSES COM UM GRANDE BEM-ESTAR E PAISAGENS DOS FIORDES, FALÉSIAS,
RIOS, FLORESTAS, PLANÍCIES E NEVE. DESFRUTAREMOS ADENTRANDO-NOS NA INDUSTRIAL E SURPREENDENTE
ALEMANHA; NOS PAÍSES ESCANDINAVOS COMO A SUÉCIA, DINAMARCA, NORUEGA ATÉ A FINLÂNDIA, E SEUS VIZINHOS,
OS PAÍSES BÁLTICOS COMO, A LITUÂNIA, LETÔNIA, ESTÔNIA; A POLÔNIA E A IMENSA RÚSSIA. TAMBÉM OFERECEMOS
ALGUNS CIRCUITOS COMBINADOS COM OS PAÍSES VIZINHOS COMO A FRANÇA BÉLGICA, HOLANDA, ÁUSTRIA, ITÁLIA,
HUNGRIA OU ESLOVÊNIA.

• SéRIE CLÁsSICA

EUROPA CENTRAL

PAG 502 - 533

VIAJE PELO INTERIOR DA EUROPA. A EUROPA ALPINA DE NEVES E LAGOS, E MESCLAS DE CULTURAS E BEM-ESTAR. NOS
NOSSOS CIRCUITOS DESCOBRIREMOS MUITOS LUGARES DOS PAÍSES MONTANHOSOS DA ÁUSTRIA E SUÍÇA, MAS TAMBÉM
ALEMANHA, POLÔNIA, ESLOVÁQUIA, HUNGRIA OU REPÚBLICA TCHECA. TAMBÉM COMBINAREMOS ALGUNS CIRCUITOS E
DESSA MANEIRA SENTIREMOS OS CONTRASTES COM PAÍSES VIZINHOS COMO A ITÁLIA, FRANÇA, ESLOVÊNIA, PAÍSES BAIXOS,
BÉLGICA, BALCÃS OU LIECHTENSTEIN.

ATÉ 15 DIAS

VALE DO LOIRE

• SERIE CLÁSICA

PAG 534 - 591

BORGONHA

GALIZA

CORNISA CANTABRICA

Espanha
ANDALUCIA

SELECIONE ESTES CIRCUITOS QUE PERMITIRÃO CONHECER TODA A EUROPA EM SEUS
CONTRASTES, COMBINANDO VÁRIOS PAÍSES E CULTURAS, EM VIAGENS COM ATÉ 15 DIAS
DE DURAÇÃO. UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA CONHECER TODA A EUROPA EM POUCO TEMPO!

MAIS DE 15 DIAS
12

• SERIE CLÁSICA

PAG 592 - 603

SELECIONE UM DOS NOSSOS CIRCUITOS DE MAIS DE 15 DIAS DE DURAÇÃO, ONDE PODERÁ
PERCORRER UMA GRANDE PARTE DA EUROPA E SENTIR SUAS DIFERENTES CULTURAS
E HISTÓRIA. UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA CONHECER TODA A EUROPA DESFRUTANDO DE
UMAS LONGAS FÉRIAS.

marrocos

a

Noruega
estonia

Russia

Rusia
Letónia

Escandinávia

BÁLT ICOS

Suécia
Dinamarca
Lituânia

HOLANDA
bélgica

Alemanha
VALE DO RENO

Polónia
República
Checa

RMANDIA

PAÍSES DEL ESTE

BAVIERA

Eslováquia

Áustria
Suíça

França

Lietchtenstein
OS ALPES

Eslovênia

Hungria
ROMÉNIA

Croácia

COSTA AZUL

Balcãs

TOSCANA

bósnia

Provence
andorra

Sérvia
Bulgária

Montenegro
Córsega

Itália

Macedônia
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CAPADOCIA

Grécia

Sicilia
Selecione os circuitos das séries Península Ibérica, Atlântica, Mediterrânea,
Central e Nórdica se quiser conhecer mais a fundo algumas das regiões da
Europa. Selecione os circuitos das series Até 15 dias ou Mais incluído se preferir
optar por umas férias que permitam conhecer a Europa de uma forma ampla
e com muitos contrastes, percorrendo no mesmo circuito vários países da
Europa.

Turquía
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MARINHO
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CANADA
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PAG 66-220

CHINA

IRÃO

COREIA

ISRAEL
JORDÂNIA
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TAILÂNDIA VIETNAME
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NOVA ZELÂNDIA
QUÊNIA

TANZÂNIA
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ÁFRICA DO SUL

AUSTRÁLIA

Somos

Globais

A Europamundo fala português!
A Europamundo ama o Brasil!
NOSSAS ROTAS SÃO EM PORTUGUÊS! Mais da metade de
nossas rotas contam com guias que falam português. Nossa equipe
de guias tem vários nativos brasileiros, portugueses e espanhóis
com um grau acadêmico que certifica o conhecimento da língua
portuguesa e conhecem perfeitamente a cultura brasileira. Em
nossos mais de 20 anos de experiência com o mercado brasileiro,
nossos guias conseguiram entender, se adaptar e desfrutar da
viagem com os nossos passageiros brasileiros, e podemos oferecer
uma experiencia única também em algumas rotas ou etapas
compartilhando com outras culturas e nacionalidades.

Indicaremos em cada roteiro se o idioma falado será
português ou espanhol com os seguintes logotipos:

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL

Alguns roteiros tem saídas garantidas
em português alguns dias da semana e
estarão indicados da seguinte maneira:

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS
SAÍDA AOS DOMINGOS
EM

PORTUGUÊS

Porém, mesmo nos casos que não seja garantido, sempre tentaremos reunir os brasileiros em um
grupo de idioma português ou bilingue português/espanhol. Por isso, se você estiver interessado
em um roteiro que tenha alguma etapa que não estiver garantida em português, o encorajamos a
vir conosco e não se preocupe, porque com certeza desfrutará completamente do seu circuito!

Na Europamundo

SOMOS GLOBAIS!

Além de nossos roteiros convencionais em português e espanhol,
expandimos nossa oferta com roteiros especiais em inglês, russo e árabe.
Nossos circuitos multinacionais, com guias que falam línguas diferentes,
é perfeito para pessoas que procuram conhecer o mundo, não só através
do destino para o qual eles viajam, mas também através da experiência
da convivência com outras culturas dos cinco continentes.
É uma experiência única que lhes dará a oportunidade, não só de
conhecer uma cultura diferente no destino para o qual
viajam, mas como outras nacionalidades podem se
surpreender com as diferenças ou semelhanças
entre elas.

Os roteiros com este selo requerem o envio
de documentação imediatamente após a
confirmação da reserva. Isto é necessário para
a aquisição de entradas, bilhetes de avião/
trem/barco, ou para a reserva de hotéis em
diferentes países. Caso não seja enviada a
documentação necessária a tempo, alguns dos
serviços poderão não ser confirmados.

ESPECIALISTAS EM

Roteiros
regionais

Com mais de vinte anos de experiência, a Europamundo realiza os melhores passeios regionais por toda
a Europa. Com essa mesma experiência e filosofia, criamos nossos roteiros em todo o mundo.
Tentamos proporcionar experiências únicas que vão muito além de somente visitar as maiores
cidades: pequenos povoados, vilas, ilhas, estradas e destinos que geralmente não são visitados,
menos conhecidos e que não estão superlotados... essas são a alma e a essência de nossos roteiros.
Levaremos você a diferentes destinos menos conhecidos, alguns de difícil acesso em outros meios de
transporte, e com a experiência e o conhecimento inigualáveis de nossos guias mais especializados.
Este ano, trabalhamos em algumas rotas regionais por diferentes destinos, como Inglaterra, Escócia
ou a Provença Francesa, com mais detalhes do que nunca. Se você realmente quer conhecer em
profundidade uma região, não hesite em vir com a Europamundo, especialistas em circuitos regionais.

Mini -pacotes

e estadias

CONHEÇA AS GRANDES CIDADES EUROPÉIAS COM
NOSSOS ¨MINI- PACOTES¨:

Traslado de chegada, hospedagem, café da manhã e as excursões mais
importantes já incluídas no preço.
Pode utilizá-los independentemente ou como extensão a qualquer de
nossos circuitos.

Amsterdã 3 dias

ATENAS 3 dias

BARCELONA 3 dias

(TERÇA-FEIRA) 2 NOITES
Amsterdã início as terças-feiras (de
07.04 a 30.03.21) Todo o ano.
01 TER. Amsterdã.Chegada em Amsterdã e traslado ao hotel.
02 QUA. Amsterdã .Visita panorâmica. Tarde livre.
03 QUI. Amsterdã.Fim da viagem.

(DOMINGO) 2 NOITES
Atenas início aos domingos (de 05.04 a 08.11)
todas as semanas.
Datas adicionais Nov ´20 – 22 ; Dez´20- 13, 27
Datas adicionais Jan’ 21 – 03, 17, 21 ; Fev´21 –
07, 14; Mar´21 – 7, 21
01 DOM. Atenas.Chegada a Atenas e traslado ao hotel.
02 SEG. Atenas.Visita panorâmica. Pela noite, traslado a zona
de Plaka.
03 TER. Atenas.- Fim da viagem.

(QUARTA-FEIRA) 2 NOITES
Barcelona início as quartas-feiras (de 01.04 a
31.03.21). Todo o ano.
01 QUA Barcelona.Chegada em Barcelona e traslado ao hotel.
02 QUI. Barcelona.Visita panorâmica. Pela noite, traslado ao
Maremagnum.
03 SEX. Barcelona.- Fim da viagem.

ALTA MEDIA BAIXA
DUPLO
INDIVIDUAL.

$
$

ALTA MEDIA BAIXA

271

255

234

DUPLO

452

436

415

INDIVIDUAL.

BERLIM 3 dias

$
$

INDIVIDUAL.
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$
$

239

DUPLO

457

452

425

INDIVIDUAL.

$
$

250

250

DUPLO

405

394

394

INDIVIDUAL.

$
$

261

250

431

420

(SEGUNDA/TERÇA/SEXTA) 2 NOITES
Londres início as sextas-feiras (de 03.04 a
26.03.21) todo o ano.
Saídas as segundas-feiras (de 27.04 a 09.11)
Saídas as terças-feiras (de 21.04 a 10.11)
01 SEX/SEG/TER. Londres.Chegada em Londres e traslado ao hotel.
02 SAB/TER/QUA. Londres.Visita panorâmica e Traslado a Praça de
Soho.
03 DOM/QUA/QUI. Londres- Fim da viagem.

ALTA MEDIA BAIXA

261

282
452

LONDRES 3 dias

(SEGUNDA/ QUINTA / DOMINGO) 2 NOITES
Lisboa início as segundas-feiras (06.04 a
29.03.21) e quintas-feiras (de 02.04 a
25.03.21). Todo o ano.
Saída domingo (de 12.04 a 25.10).
01 SEG/ QUI/ DOM. Lisboa.Chegada em Lisboa e traslado ao hotel.
02 TER/ SEX/ SEG. Lisboa.Visita panorâmica e Traslado a Praça dos
Restauradores.
03 QUA/ SÁB/ TER. Lisboa.- Fim da viagem.

ALTA MEDIA BAIXA
DUPLO

266

LISBOA 3 dias

(QUINTA-FEIRA) 2 NOITES
Berlim início as quintas-feiras (de 02.04 a
25.03.21). Todo o ano.
1 QUI. Berlim.Chegada em Berlim e traslado ao hotel.
02 SEX. Berlim.Visita panorâmica. Tarde livre
03 SÁB. Berlim.- Fim da viagem.

ALTA MEDIA BAIXA

271

ALTA MEDIA BAIXA

245

239

207

DUPLO

399

393

361

INDIVIDUAL.

$
$

362

362

335

601

601

574

Veja os hotéis previstos para estas viagens na parte final desse caderno e /ou na página web ¨Minha Viagem¨.

MADRI 3 dias

Viena 3 dias

(TERÇA/ QUARTA/ SÁBADO) 2 NOITES
Madri início aos sábados (de 04.04 a 27.03.21).
Todo o ano.
Saídas as terças-feiras (de 07.04 a 23.03.21).
Todo o ano.
Saídas as quartas-feiras (de 15.04 a 11.11)
01 SAB/TER/QUA. Madri.Chegada em Madri e traslado ao hotel. Pela tarde,
visita panorâmica e traslado a Praça Maior.
02 DOM/QUA/QUI. Madri- Toledo- Madri.Excursão a cidade de Toledo.
03 SEG/QUI/SEX. Madri.- Fim da viagem..

ALTA MEDIA BAIXA
DUPLO
INDIVIDUAL.

$
$

PRAGA 3 dias

(SEGUNDA-FEIRA) 2 NOITES
Viena início as segundas-feiras (de 06.04 a
29.03.21). Todo o ano.
01 SEG. Viena.Chegada em Viena e traslado ao hotel.
02 TER. Viena.Visita panorâmica e traslado noturno a Praça
da Prefeitura.
03 QUA. Viena.- Fim da viagem.

ALTA MEDIA BAIXA

218

207

207

DUPLO

356

345

345

INDIVIDUAL.

$
$

ALTA MEDIA BAIXA
DUPLO
INDIVIDUAL.

$
$

261

261

223

389

389

351

248

239

DUPLO

447

413

404

INDIVIDUAL.

(SEGUNDA/TERÇA/QUARTA/SEXTA/DOMINGO) 3
NOITES
Roma início as sextas-feiras (de 03.04 a
26.03.21) e domingo (de 05.04 a 28.03.21).
Todo o ano.
Saídas as quartas-feiras (de 01.04 a 04.11),
Datas adicionais nov`20- 18; dez`20 – 09, 23,
30.
Datas adicionais jan`21- 06, 13, 27; fev`21 –
03,17; mar`21 – 03,17,31
Saídas as segundas-feiras (de 20.04 a 02.11)
Saídas as terças-feiras (de 21.04 a 10.11)
01 SEG/TER/QUA/SEX/DOM. Roma.Chegada em Roma e traslado ao hotel.
02 TER/ QUA/QUI/SAB/SEG. Roma.Visita Panorâmica e traslado ao Trastévere.
03 QUA/QUI/ SEX/DOM/TER. Roma.- Dia livre.
04 QUI / SEX/ SAB/SEG/QUA. Roma.- Fim da
viagem.

ALTA MEDIA BAIXA

DUPLO
INDIVIDUAL.

$
$

ALTA MEDIA BAIXA

282

veneZA 3 dias ROMA 3 dias
(QUARTA-FEIRA) 2 NOITES
Veneza início as quartas-feiras (de 01.04 al
31.03.21). Todo o ano.
01 QUA. Veneza.Chegada em Veneza e traslado ao hotel.
02 QUI. Veneza.Visita panorâmica. Tarde livre.
03 SEX. Veneza.- Fim da viagem.

(SEGUNDA-FEIRA/SÁBADO) 2 NOITES
Praga início aos sábados (de 04.04 a
27.03.19) Todo o ano.
Início as segundas-feiras (de 13.04 a 09.11).
01 SEG/ SÁB. Praga.Chegada em Praga e traslado ao hotel.
02 TER/ DOM. Praga.
Visita panorâmica e traslado noturno ao
centro.
03 QUA/ SEG. Praga.- Fim da viagem.

399

351

335

596

548

532

$
$

213

202

186

351

340

324

PARiS 4 dias
(TERÇA/ SEXTA/ SÁBADO) 3 NOITES
Paris início as terças-feiras (de 07.04 a
30.03.21) *. Todo o ano.
Saídas as sextas-feiras (de 24.04 a 06.11)
Saídas aos sábados (de 18.04 a 14.11)
01 TER/ SEX/ SÁB. Paris.Chegada em Paris e traslado ao hotel.
02 QUA/ SÁB/ DOM. Paris.Traslado a VERSALHES, visita panorâmica em
Paris e traslado ao bairro boêmio de
Montmartre.
03 QUI/ DOM/ SEG Paris.- Dia livre.
04 SEX/ SEG/ TER. Paris.- Fim da viagem.

ALTA MEDIA BAIXA Extra
DUPLO
INDIVIDUAL.

$
$

457

447

394

495

755

745

692

793

*De 08 de setembro a 06 de outubro suplemento de 60 euros sobre o preço da alta.
**Noites de segunda a quinta de 07 de
setembro a 08 de outubro suplemento de 14
euros sobre o preço da alta.

OS PACOTES
INCLUEM:
Transfer de chegada – 3 ou 2 noites
de hospedagem com café da manhã:
excursões incluídas conforme o
itinerário, guia acompanhante, visitas
panorâmicas com guia local, seguro de
viagem. As saídas para as atividades
se realizam a partir do hotel. Em datas
de feiras e congressos importantes,
os preços destes mini -pacotes
podem sofrer alterações. O valor das
noites adicionais pode também ser
descontado do valor do mini -pacote
para deixar mais curta a sua estadia.
Veja os hotéis previstos para estas
viagens na parte final desse caderno e
/ou na página web ¨Minha Viagem¨.

Veja os hotéis previstos para estas viagens na parte final desse caderno e /
ou na página web ¨Minha Viagem¨.
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