PRODUTOS INTER

HOTELARIA INTERNACIONAL
SISTEMA NATREND
✔ Todo os hotéis preferenciais estão sinalizados com o ícone
• Os hotéis preferenciais têm as melhores negociações e
condições. São empreendimentos bem localizados e de excelente
qualidade.
• O ícone fica visível na aba de hotelaria, quando o usuário
visualiza a página na Lista Agrupada ou Lista Detalhada.

• Disponível no NATREND Corporativo e Lazer.
RANKING DE TARIFAS
✔ O sistema mostra a tarifa na moeda original do fornecedor. Por
isso, dependendo do destino, teremos cotações em dólar, euro, libra,
reais etc.

✔ A CVC disponibilizada tarifas para a TREND como um broker e, por
isso, todo valor CVC vem em reais.
✔ O sistema está configurado para listar as cotações do menor para o
maior preço. Ou seja, independentemente da moeda em que estejam,
o primeiro produto da lista é o de valor mais atrativo.

HOTELARIA INTERNACIONAL

+QUARTOS
✔ O sistema consulta todas as integrações e existe um tempo de
resposta. Uma vez que a oferta é muito grande para pouco tempo, às
vezes a melhor tarifa não é listada. Por isso, é extremamente
importante que, depois de definido o hotel de interesse do pax, clique-

se em

. Uma nova busca será realizada, dessa vez

exclusivamente no hotel. A quantidade de ofertas será menor e a
probabilidade de retornarem as melhores tarifas, maior.
TOP DESTINOS

✔ Seguem opções de grandes redes, disponíveis nos principais
destinos:
• RIU
• BEST WESTERN
• IHG
• MELIÁ
• IBEROSTAR
• MARRIOT
• NH
• HILTON
• SHERATON
• TURIM
• VIP

CIRCUITOS AMÉRICA DO NORTE
CIRCUITOS
✔ Os circuitos para a América do Norte podem ser adquiridos por
meio dos fornecedores TPI, Jonview (Canadá) e Europamundo.
✔ A emissão é off-line e realizada pela equipe de Atendimento, que
possui todas as informações e acesso aos
roteiros disponíveis.
✔ Os circuitos garantem ainda mais tranquilidade e segurança ao pax,
principalmente para os de primeira viagem ou para aqueles que têm
dificuldade em relação ao idioma local.
✔ Circuitos são produtos mais econômicos.
TPI
✔ Roteiros para destinos específicos dos Estados Unidos, Havaí e
Canadá.
✔ Em alguns roteiros, é possível combinar dois países.
✔ Os guias são brasileiros.
✔ A duração dos roteiros varia entre 6 e 16 noites.
JONVIEW
✔ Operadora é especializada no Canadá.
✔ Grande portfólio, com opções de circuitos para diversas regiões do
país.
✔ No portfólio, estão disponíveis roteiros com viagens de trens e
cruzeiros inclusas.
✔ Há guias que falam português, embora não sejam brasileiros.
✔ Mesmo fornecedor utilizado para receptivo (transfers e passeios).

CIRCUITOS AMÉRICA DO NORTE
EUROPAMUNDO
✔ Roteiros para os Estados Unidos e Canadá.
✔ É possível combinar os dois países em um mesmo roteiro.
✔ É possível realizar a reserva diretamente no sistema da
Europamundo.
✔ Portfólio variado.

✔ Há guias que falam português, mas nem todos são brasileiros.

CIRCUITOS AMÉRICA DO SUL
CIRCUITOS
✔ Produtos mais econômicos.
✔ Maior praticidade na aquisição de serviços.
✔ Garantem maior tranquilidade e segurança ao passageiro,
principalmente para aqueles que têm certeza do destino, mas não do
roteiro. Ou para aqueles que não se sentem confortáveis em viajar
desacompanhados para cidades ou países de diferentes línguas ou
culturas.
✔ Alguns circuitos já estão disponíveis na aba “receptivo” do sistema,
enquanto outros devem ser solicitados off-line. A equipe de
Atendimento possui todas as informações e acesso aos roteiros
disponíveis.
✔ Os fornecedores são os mesmos utilizados para o receptivo
(transfers e passeios).
PERU
✔ No sistema, sempre buscar como “Lima”, independentemente do
local de saída do produto.

FORNECEDORES
Peru - Viajes Pacífico
Argentina - Quality Travel
Chile - Ekatours
Colômbia - Panamericano de Viajes
Equador - Grayline Ecuador
Uruguai - Daniel Reyes

Circuitos europeus e exóticos
PORTFÓLIO
✔ Grande variedade de operadoras.
• Algumas atendem mais de um continente, outras são
mais focadas em determinado país ou área.
✔ Especialmente indicado para o pax que tem certeza do destino, mas
não do roteiro. Ou para aqueles que não se sentem confortáveis em
viajar desacompanhados para cidades ou países de diferentes línguas
ou culturas.
✔Altamente rentável.
FORMA DE OPERAR
✔ Perfil do cliente: deve gostar de viajar em grupo, adaptar-se
facilmente à programação (existem horários que devem ser
cumpridos), busque a comodidade de ter todos os serviços
confirmados e o conforto de se comunicar em português ou em
espanhol, idioma similar ao nosso.

✔ Hotelaria: salvo alguns casos, a localização dos hotéis não
costuma ser central por conta de acordos tarifários e do tamanho dos
grupos e ônibus. Alguma cidades, por exemplo, não permitem que
ônibus grandes circulem pelas ruas centrais, uma vez que são
estreitas. Reforçando que não é possível alterar o hotel definido.
✔ Prazos de cancelamento: é importante prestar atenção ao prazo de
cancelamento dos fornecedores. A maioria entre em período de multa
entre 30-20 dias antes da data inicial. E quanto mais próximo à data
de embarque, maior o porcentual da multa, podendo chegar ao valor
integral do programa.
• Como a maioria dos fornecedores tem saídas garantidas,
o ideal é que as reservas sejam solicitadas com antecedência e com a
garantia de fechamento, pois em caso de cancelamento dentro do
período de gastos vigentes, dificilmente conseguimos reversão da
cobrança.

Circuitos europeus e exóticos
✔ Datas de saída fixas: salvo algumas exceções, os circuitos tem
datas fixas, que aparecem listadas na programação. Geralmente, as
saídas são semanais e podem ocorrer durante todo o ano ou apenas
na alta temporada. É permitido incluir noites extras somente no início
ou no final dos circuitos.
✔ Opcionais: com exceção da Travelplan e da Surland (suplementos
“tudo incluído”), os fornecedores não incluem opcionais previamente.
Eles são oferecidos durante a viagem e vendidos diretamente pelo
guia. Podemos pedir uma prévia de valores para que os passageiros
se programem, mas não é possível vender antes da viagem.

OPERADORAS
✔ Surland
• Região: toda a Europa e exóticos.
• Site para acesso a programação completa:
http://www.surland.com/?idioma=pt
• Diferenciais:
- Opção de serviços premium/tudo incluído
(passeios e refeições)
- Muitas saídas com guias em português
- Parceria com a Lusanova: a Surland fornece
circuitos europeus para Lusanova, que oferece circuitos em Portugal
para a Surland. Havendo solicitações de Lusanova, podemos
direcionar para a Surland.
- Sistema de reservas online
- Perfil de passageiros para hotéis 4 estrelas.

Circuitos europeus e exóticos
✔ Special Tours
• Região: toda a Europa e exóticos.
• Site para acesso a programação completa:
https://www.specialtours.com/
• Diferenciais:
- Sistema de consulta, cotação e reservas
interativo e de fácil manejo (Superbuscador).
- Wi-Fi nos ônibus.
- Aplicativo para celular.
- Ampla gama de destinos (África, Ásia,
Oceania, Oriente Médio).
- Perfil de passageiros de hotéis 3 e 4 estrelas.
✔Europamundo
• Região: toda a Europa e exóticos
• Site para acesso a programação completa:
https://www.europamundo.com/br
• Diferenciais:
- Foco nos circuitos pela Europa (grande
variedade).
- Wi-Fi a bordo dos ônibus.
- Diversas maneiras de organizar alguns
roteiros já existentes, como o “Parada sim”, com parada em rota e o
“Setor Sim”, com início dos roteiros durante o itinerário, etc.

✔ Tumlare
• Região: toda a Europa.
• Site para acesso a programação completa:
http://www.tumlarebrasil.com/
• Diferenciais:
- Guias brasileiros na maioria dos roteiros.
- Programação especial em algumas regiões,
como o norte da Europa e região dos Bálticos.
- Hotelaria categoria 4 e 5 estrelas, bem
localizada.

Circuitos europeus e exóticos

✔Travelplan
• Região: toda a Europa.
• Site para acesso a programação completa:
http://www.travelplaninternacional.com/
• Diferenciais:
- Quase todos os circuitos têm duas categorias
de hotelaria (Clássico e Superior).
- Opção de tudo incluído (passeios principais e
refeições).
- Sistema de pré-reservas online no portal, com
prazo de 72 horas para confirmação.
- Parceria com a Air Europa (as duas empresas
são do mesmo grupo).
- Perfil de passageiro para hotéis 3 estrelas e 3
estrelas superior.
✔ Sato
• Região: Leste Europeu, Rússia e Escandinávia.
• Site para acesso a programação completa:
http://www.satotours.eu/pt-br/
• Diferenciais:
- Especialista na região.
- Hotelaria categoria 4 estrelas, com uma
localização razoavelmente boa.
- Guias experientes, falando espanhol ou
português.
- Sistema online de reservas, agilizando a
confirmação.

Circuitos europeus e exóticos

✔Trapsatur

• Região: Espanha e outros destinos da Europa.
• Site para acesso a programação completa:
http://www.trapsatur.com/
• Diferenciais:
- Foco nos circuitos pela Espanha.
- Hotelaria padrão 3 estrelas econômico.
- Wi-Fi a bordo dos ônibus.
- Aplicativo para celular.
✔ Panavision
• Região: Europa, Ásia e África do Sul.
• Site para acesso a programação completa:
http://www.panavision-tours.com.br/
• Diferenciais:
- Foco nos circuitos pela Europa.
- Hotelaria padrão 3 estrelas econômico.
- Aplicativo para celular.
- Cruzeiros fluviais.
✔Nortravel
• Região: Portugal e outros destinos da Europa.
• Site para acesso a programação completa:
http://www.nortravel.com.br/
• Diferenciais:
- Foco em circuitos em Portugal.
- Atendimento 100% em idioma português.
- Compete com o nível de serviços da Abreutur.
- Oferece opções tudo incluído (passeios e
algumas refeições).

Circuitos europeus e exóticos

✔ Miller
• Região: Alemanha.
• Site para acesso a programação completa:
http://www.miller-incoming.com/pt/
• Diferenciais:
- Especialista em Alemanha.
- Parte da programação em privativo, para
clientes mais exigentes.
- Programação temática: inverno, mercados,
trens, religiosos.
- Roteiros self-drive.

✔ Kompas
• Região: Europa Central, Leste e Mediterrâneo
• Site para acesso a programação completa:
http://www.kompas.net/
• Diferenciais:
- Especialista nas regiões do Mediterrâneo e
Europa Central.
- Hotelaria de 3 e 4 estrelas.
- Saídas garantidas.
- Tours com guias que falam inglês.

seguro

TRAVEL ACE
✔ Novas opções de pacotes.

✔ A idade foi unificada. Agora, não existe mais seguro específico para
maiores de 75 anos. Temos um valor único para crianças, adultos e
idosos.
✔ No portal, os valores aparecem em dólares, mas quando é realizada
a pesquisa, o valor do período da total da reserva é mostrado em
reais.

SISTEMA NATREND
✔ No Lazer, a emissão é off-line, então é preciso aguardar o envio da
reserva para a loja. Por conta disso, aos finais de semana, não é
possível realizar venda com embarque para o mesmo dia, por
exemplo.
✔ No corporativo, um e-mail com a apólice é enviado na sequência ou
pouco depois da emissão. Vale frisar que o processo é mais rápido,
porém o valor é ligeiramente mais alto.

seguro
MODALIDADES DE SEGURO
✔ A principal diferença entre os planos é o valor da cobertura.

✔ Atenção! Na tela principal, aparece alguns valores de adiantamento.
Essa informação não é referente ao valor de cobertura. Para consular
a cobertura total, basta clicar em “Detalhes” e verificar o campo
“Despesas médicas e hospitalares em viagem ao exterior (DMH)...”.

seguro
PLANOS
✔ O único plano que não se aplica a todos os países é o Econômico.

✔ Alguns detalhes dos planos:
Econômico - para locais como América do Sul e Ásia
Cobertura total de USD 12.000,00
Mundo Básico - válido para todos os países
Cobertura total de USD 40.000,00

Mundo Top - válido para todos os países
Cobertura total de USD 60.000,00
Plus - válido para todos os países
Cobertura total de USD 100.000,00
Prime - válido para todos os países
Cobertura total de USD 300.000,00

✔ Países europeus participantes do Tratado de Schengen exigem seguro de
EU 30.000,00.
• São os países participantes: Alemanha, Áustria, Bélgica,
Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França,
Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Suécia
e Suíça
• As categorias Mundo Básico, Top, Plus e Prime atendem essa
demanda.
• A verificação é feita de forma aleatória no aeroporto, após o
desembarque. Caso o passageiro passe pela revista e não possua o seguro,
deverá adquirir no ato.
✔ O Cancelamento Total é um recurso exclusivo das modalidades Básico,
Top, Plus e Prime.
• Caso a viagem seja cancelada, o pax tem direito a uma
cobertura de até USD 1.000,00, desde que o motivo se enquadre nas
condições e regras do plano.
• O recurso só é válido caso a aquisição do seguro tenha sido
feita antecipadamente ou junto com os demais serviços.

INGRESSOS
SISTEMA
✔ A busca pode ser feita nas abas “ingressos” ou “receptivos”. Caso
não encontre o ingresso procurado, pesquisar na outra opção.
✔ Os filtros facilitam a busca. Utilize essa ferramenta buscando
palavras como “Disney” e “combo”.
✔ Os valores são listados do menor para o maior preço.
INGRESSOS ON-LINE x OFFLINE
✔ Alguns ingressos aparecem como on-line e, outros, offline.
• On-line: têm venda livre e/ou estão dentro do prazo de
antecedência estabelecido pelo fornecedor. Exibem o ícone
• Offline: 1) é preciso confirmar, com o fornecedor, a
disponibilidade, 2) está fora do prazo de antecedência exigido pelo
fornecedor ou 3) para confirmar, o fornecedor exige pré-pagamento.
Exibem o ícone
INGRESSOS DISNEY

✔ A TREND é uma das poucas operadoras com negociação “Select”, a
melhor do Mercado.
✔ Venda direta dos ingressos para os Parques Temáticas, hotéis
Resorts Disney e planos de refeições.
✔ Os parques da Disney na Califórnia e em Paris não fazem parte da
negociação Select, mas a TREND tem ótima negociações. Para esses
produtos, a emissão é offline.

INGRESSOS
INGRESSO DELTA x FLEXÍVEL
✔Os dois principais ingressos da Disney são o Delta e o Flexível.

DELTA
✔ Valor varia de acordo com a data escolhida (alta temporada valor
mais alto, baixa temporada menor valor).
✔ A primeira utilização deve ser de acordo com data exata da reserva.
✔ Para compras acima de 2 dias, existe uma janela de utilização:

INGRESSOS
FLEXÍVEL
✔ Valor fixo, independente de quando será utilizado.

✔ Vence 14 dias a partir do primeiro dia de utilização.
✔ Válido por 1 ano a partir da data de emissão.
INGRESSOS UNIVERSAL
✔ Valor competitivo.
✔ A contratação é direta com o fornecedor.
✔ A emissão é imediata, em voucher eletrônico (PDF) e pode ser
baixado pelo celular do passageiro, sem a necessidade de impressão
do voucher.
INGRESSO PARK TO PARK
✔ Duas opções disponíveis:
• 2 Park 2 Day Park to Park: 2 dias de visitas ilimitadas a 2
parques.
• 2 Park 3 Day Park to Park – 3 dias de visitas ilimitadas a
2 parques.
✔ Permitem a troca de parques no mesmo dia e possuem validade de
um ano a partir da data de emissão.

INGRESSO PARK EXPLORER
✔Atualmente, a única opção disponível é o 3 Park Explorer, pois a
Universal está com o ingresso pelo mesmo preço do 2 Park Explorer.
• 3 Park Explorer: 14 dias de visitas ilimitadas aos
Parques temáticos e ao Parque aquático Volcano Bay.
✔ Permite a troca de parques no mesmo dia e possuem validade até
31 de dezembro do ano da compra.

INGRESSOS
FORMATO DO INGRESSO
✔ Desde março de 2019, a Universal mudou o formato do ticket, que
agora pode ser lido digitalmente, pelo celular do pax.

✔ Ingressos com cabeçalho em verde, podem passar direto na
catraca. Ingressos com cabeçalho em vermelho precisam ser
trocados na bilheteria.

INGRESSOS
SEAWORLD
✔ Emissão imediata.

✔ A cada ingresso vendido no Brasil, dois dólares são doados para
alguma ONG de proteção aos animais.
COMBOS DE INGRESSOS - ORLANDO
✔ 5 opções de Combos para os principais parques de Orlando.
✔ Comissionamento de 7% para a agência.

✔ O valor total fica em torno de USD 10,00 mais barato, se comparado
com a venda dos ingressos individuais.
COMBO TREND FUN FLÓRIDA TOP - 12 PARQUES
✔ 6 dias de ingresso Disney Park Hopper.
✔ Universal 3 Park Explorer com Volcano Bay.
✔ 3 visitas à escolher no SeaWorld Parks.

COMBO TREND FUN FLÓRIDA BÁSICO - 9 PARQUES
✔ 6 dias de ingresso Disney Básico.
✔ Universal 2 Park 2 Day Park to Park.
✔ 1 visita ao SeaWorld.
COMBO TREND FUN FLÓRIDA PROMO - 4 PARQUES
✔ 2 dias de ingresso Disney Básico.
✔ Universal 2 Park 2 Day Park to Park.
COMBO TREND FUN FLÓRIDA – 10 PARQUES
✔ 4 dias de ingresso Disney Park Hopper.
✔ Universal 3 Park Explorer com Volcano Bay.
✔ 3 visitas à escolher no SeaWorld Parks.
COMO TREND FUN FLÓRIDA – 7 PARQUES
✔ 4 dias de ingresso Disney Básico.
✔ Universal 2 Park 2 Day to Park.
✔ 1 visita 1 um parque (à escolha) do SeaWorld.

INGRESSOS
PRINCIPAIS INGRESSOS DO PORTFÓLIO
✔ Broadway (Nova York);
✔ Shows de Tango (Buenos Aires);
✔ Cirque du Soleil (Las Vegas e Cancún);
✔ Disneyland Califórnia (Los Angeles);
✔ Cocobongo (Cancun e Punta Cana);
✔ Jogos NBA (Orlando);
✔ Disneyland Paris (Paris);
✔ Torre Eiffel (Paris)
✔ Moulin Rouge (Paris)
✔ Paradis Latin (Paris)
✔ Lido (Paris)
✔ Parque Asterix (Paris)
✔ Coliseu (Roma)
✔ Museu do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de São Pedro (Roma)
✔ Warner Bros Harry Potter Tour (Londres)
✔ London Eye (Londres)
✔ Madame Tussauds (Londres)
✔ Burj Khalifa (Dubai)
✔ Ferrari World (Abu Dhabi)

RECEPTIVO
PRODUTOS
✔ Transfer in/out (regular e privativo).
✔ City tour.
✔ Os tours e passeios mais populares (atendem viajantes a lazer e
corporativos) das cidades mais importantes do mundo.

✔Venda avulsa: o serviço não precisa estar atrelado ao pacote.
SISTEMA
✔ Serviços disponíveis na aba “Receptivos”.
✔ Na busca, é preciso incluir a cidade + data + número de
passageiros. O sistema irá exibir todos os serviços oferecidos no
destino desejado.

RECEPTIVO
✔ É possível buscar:
• Todos os serviços oferecidos no destino. Nessa opção, o
sistema ranqueia os produtos do menor para o maior valor ou, se for
de preferência do cliente, o inverso.

• Por tipo de serviço. Nesse caso, como o filtro é maior, a
busca é mais rápida.

RECEPTIVO
• Por palavra-chave. Nesse caso, como o filtro é maior, a
busca é mais rápida.

✔ Alguns serviços aparecem como online e, outros, offline.
• On-line: têm venda livre e/ou estão dentro do prazo de
antecedência estabelecido pelo fornecedor.

• Offline: 1) é preciso confirmar, com o fornecedor, a
disponibilidade, 2) está fora do prazo de antecedência exigido pelo
fornecedor ou 3) para confirmar, o fornecedor exige pré-pagamento.

RECEPTIVO
DESTAQUES DO PORTFÓLIO
AMÉRICA DO NORTE
✔ Orlando
• Passeios: tour de compras
• Transfers in/out: aeroporto/hotel/ aeroporto e
hotel/parques/hotel
✔ Miami
• Passeios : city tour , tour de compras
• Ingresso : HOP-ON-HOP-OFF
• Transfers in/out: privativo
✔ Las Vegas
• Passeios: city tour, Grand Canyon, Casamento (Elvis
Wedding), Dream Racing Drive Experience, Death Valley National Park
• Ingressos: HOP-ON-HOP-OFF, Roda Gigante
• Transfers in/out: regular, privativo (de limousine)
MÉXICO
✔ Procurar como “Mexico City”.
• Passeios: visita à Basílica e Pirâmides, passeio à
Xochimilco com Museu Frida Khalo.
• Circuitos com duração entre 1 semana e 13 dias.
• Transfers in/out.
CARIBE
✔ Cancún
• Passeios : Isla Mujeres, Chichen Itza, Tulum, Cenotes,
nado com golfinhos.
• Ingressos: Cocobongo, Cirque du Soleil.
• Transfers in/out: regular e privativo.
• Novidade: transfer in/out para cadeirantes (com carros
adaptados).
✔ Punta Cana
• Passeios: Isla Saona, Scape Park Juanillo (Hoyo Azul),
nado com golfinhos.
• Ingresso: Cocobongo
• Novidade: transfer in/out para cadeirantes (com carros
adaptados).

RECEPTIVO
AMÉRICA DO SUL
✔ Buenos Aires
• Passeios: city tour, Delta do Tigre, Zoológico de Lujan,
Colonia do Sacramento, Montevideo.
• Shows de Tango : Señor Tango, Madero, Café de Los
Angelitos, El Viejo Almacen, Rojo.
• Ingresso: BUQUEBUS.
• Transfers in/out: regular, privativo.
• Novidade : transfer in/out em carro de luxo.
✔ Bariloche
• Passeios: circuito chico, cerro catedral, Villa La
Angostura, San Martin de Los Andes, Navegação Isla Victoria.
• Transfers in/out: regular e privativo.
✔ Santiago
• Passeios: City tour, Valle Nevado, Viña del Mar,
Valparaíso, Isla Negra e Museu Pablo Neruda, Cerro San Cristóbal.
• Vinícolas: Concha y Toro, Undurraga.
• Transfers in/out: regular e privativo.
• Novidade: transfer in/out em carro de luxo.
EUROPA
✔ Lisboa
• Passeios de dia inteiro: Óbidos + Nazaré + Batalha +
Alcobaça + Fátima, Sintra de luxo, Évora e Tour de Vinho.
• Passeios de meio período: cruzeiro pelo Tejo, city tour
noturno com show da fados e jantar, Sintra + Cascais + Estoril,
Fátima.
• Transfer in/out: privativo.
✔ Porto
• Passeios: city tour, tour de vinhos.
•Transfer in/out: regular.

RECEPTIVO
✔ Paris
Passeios: city tour, cruzeiro pelo Rio Sena, visita aos
Castelos (Versalhes e Vale do Loire), Giverny, Provins, Reims &
Champagne, Mont Saint Michel.
Espetáculos: Moulin Rouge, Paradis Latin, Lido.
Ingresso: BIG BUS HOP-ON-HOP-OFF
Transfers in/out: semi-privativo, privativo.

✔ Madri
• Passeios: city tour, tour para Toledo, tour a Ávila e
Segovia.
• Show: Flamenco.
• Ingresso: HOP-ON-HOP-OFF.
• Transfer in/out: privativo.
✔ Barcelona
• Passeios: city tour, Montserat , Visita guiada a Sagrada
Família.
• Ingresso: HOP-ON-HOP-OFF.
• Transfer in/out: privativo.
✔ Roma
• Passeios: museus do Vaticano, Capela Sistina, Basílica
de São Pedro, Coliseu, Foro Romano, Palatino.
• Tour de 1 dia (a partir de Roma): Pompéia e Suas Ruínas,
Ilha de Capri com Gruta Azul.
• Ingresso: HOP-ON-HOP-OFF.
• Transfer in/out: privativo.
✔ Londres
• Passeios: city tour, tour Stonehenge, Castelo e Cidade de
Windsor.

• Ingresso: HOP-ON-HOP-OFF.
• Transfer in/out: privativo.

BOAS
VENDAS!

