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Vantagens de viajar com Mapaplus

Garantia de saída
A Europa de Mapa Plus é uma programação com garantia

de saída e reserva imediata. Desde a reserva solicitada, sempre com con-

firmação imediata, feito o depósito a reserva será totalmente garantida

ao passageiro. Você vai ter garantido o circuito. Naqueles casos que por

razões de força maior uma operação deverá suspender, será oferecida

uma alternativa semelhante em preço e conteúdo para confirmação.

Hotéis Selecionados
A Europa de Mapa Plus seleciona para sua programação

uma categoria de hotéis em que na maioria das cidades são 4 Estrelas

(Primeira Classe) e que em nossos circuitos oferecemos como Categoria

Superior. Em quase todos os nossos circuitos oferecemos também a Ca-

tegoria de hotéis Confort que basicamente são hotéis da Categoria Tu-

rista Superior 3 Estrelas e também os de Categoria Primeira Moderada

4 Estrelas. Em ambos os casos foram tidas em conta as instalações e fa-

cilidades que o hotel oferece para conforto do passageiro, bem como

sua conveniente localização da cidade e sua proximidade com o centro

e boas ligações de transportes públicos.

Traslados de chegada e saída
A Europa de Mapaplus sempre inclui os traslados desde o

aeroporto ao hotel no início e sentido inverso no final do circuito, bem

como nos casos que o itinerário preveja outro tipo de transporte distinto

de avião, como por exemplo trem de alta velocidade. Nos casos que se

solicitem noites adicionais, o traslado de chegada ou saída estará in-

cluído sempre que estas noites adicionais tenham sido reservadas atra-

vés da Mapaplus. Nos casos que devido a um atraso superior a uma

hora do horário previsto para chegada do avião, ou que tenha perdido

a conexão prevista, chegando o passageiro em vôo e horário distinto

do previsto inicialmente, o passageiro deverá trasladar-se por sua conta

ao hotel. Convém, nestes casos, que o passageiro trate de contatar nosso

escritório local, que se possível for proporcionará este transporte. É re-

comendável que o passageiro tenha sempre em mãos os telefones de

nosso escritório correspondente na cidade de chegada, assim como do

hotel designado para sua estadia na Europa. Os traslados estão sempre

incluídos quando os vôos de chegada ou saída sejam nos aeroportos

previstos e entre as 7h00 e 21h. Quando o passageiro estiver utilizando

outro aeroporto distinto ao usualmente utilizado, deverá pagar um su-

plemento tal como se indica na página 06.

Guias Acompanhantes e
Guias Locais
Os Guias Acompanhates e Guias Locais são profissionais

com muitos anos de experiência conduzindo os passageiros por rotas

da Espanha e do restante da Europa. Os guias acompanhantes atende-

rão durante o transcurso de toda a viagem em ônibus, não estando, por-

tanto prevista esta assistência nos trechos em avião ou trem ou em casos

excepcionais. Durante as visitas diurnas ou noturnas um guia local dará

as explicações pertinentes com garantia de sua especialização e alto

nível de conhecimento. Quando o número de passageiros em um circuito

for inferior a 20 pessoas a organizadora poderá optar que a viagem seja

acompanhada unicamente por um motorista.

Algumas saídas (as indicadas em vermelho) de cada circuito  o guia

acompanhante será bilíngue, idioma espanhol e português, nos circuitos

por Espanha e Portugal, o guia acompanhante fará também explicações

em idioma inglês. Em alguns casos, o guia bilíngue será um Espanhol e

consequentemente pode ter sotaque, chamado vulgarmente de “Portu-

nhol”.

Visitas da Cidade e Excursões
Na maioria das cidades visitadas durante o circuito tem in-

cluído visita panorâmica , tal como se indica em cada itine-

rário. As visitas não incluem entradas a monumentos exceto aqueles

casos que estão indicados no itinerário. Todas as visitas programadas

são conduzidas por guias locais idioma espanhol.

O Pacote Plus
Mapaplus põem a sua disposição na maioria de nossos pro-

gramas pela Europa e Ibéricos um pacote de comidas, jan-

tares e visitas ou excursões extras, de grande valor para  o passageiro,

já que no mesmo incluem aquelas visitas ou excursões que consideramos

mais interessantes, assim como almoço ou jantares em restaurantes lo-

Vantagens
Mapaplus
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cais de cada país. Não obstante o guia acompanhante oferecerá durante

a rota alguma outra visita ou excursão opcional, para aproveitar melhor

os dias ou tardes livre nas cidades e contemplar a viagem.

Desconto de Reserva
Antecipada

Todas as reservas que se realizem ao menos com 90 dias de antecipação

a data de saída terão um desconto especial de 5% sobre o preço básico

do tour. Não desconto os suplementos de apartamento individual ou

Pacote Plus.

Descontos Especiais para
Crianças, Menores, Adultos
e Famílias

As pessoas maiores de 65 anos podem solicitar um desconto especial

de 5% sobre o preço básico do tour. O desconto não se aplica sobre su-

plementos de apartamento individual e Pacote Plus.

As crianças de até 4 anos completos poderão viajar com direito a as-

sento e serviços (exceto hotéis) pagando unicamente 10% sobre o preço

básico do tour e alojando-se nos hotéis com 2 adultos na mesma aco-

modação. Os gastos que poderão ocorrer em cada hotel pelo alojamento

do menor, deverão ser pagos diretamente em cada hotel na saída. Se

no tour tiver incluído algum trecho em avião, trem ou barco, o custo

deste transporte deverá ser pago integralmente, independente dos 10%

referente ao preço do tour.

Os menores de 5 a 12 anos completos sempre quando acomodados em

apartamento triplo com pelos menos 2 adultos, terão um desconto es-

pecial sobre o preço básico do tour de 25% .

Os adultos entre 13 e 65 anos viajando em apartamento triplo com

outro dois adultos terão um desconto especial de 10% sobre o preço

básico do tour, somente para a terceira pessoa.

Todos os membros de uma mesma família de pelo menos 4 membros

viajando juntos no mesmo circuito, e que pelo menos 2 destes 4 mem-

bros, sejam menores de 12 anos, poderão desfrutar de um desconto de

10% cada um até um máximo de 6 pessoas. A acomodação nos hotéis

será obrigatoriamente em apartamentos duplo ou triplos, de acordo com

a composição da família: 4 membros = 2 apartamentos duplos, 5 mem-

bros = 1 apartamento duplo e 1 triplo, 6 membros = 2 apartamentos

triplos. Esta oferta tem lugares limitados e esta sujeita a confirmação

pelo operador e autorizado o desconto.

* Em nenhum caso os descontos serão acumulativos, devendo o passa-

geiro escolher o que mais lhe convenha. No caso do passageiro

ter desconto de apartamento triplo seja adulto ou menor, os outros pas-

sageiros adultos poderão solicitar o desconto que

possa corresponder a eles.

* Os descontos indicados aplicam somente aos programas incluídos nas

páginas 8 a 230 e da página 265 a 287 ambas inclusive.

Noites Adicionais e
Extensões com outros circuitos
Na maioria das cidades de entrada e saída da Europa, o pas-

sageiro tem a opção de solicitar noites adicionais de acordo com os pre-

ços que se indicam ao quadro da página 7 deste caderno. Para os

passageiros que desejam combinar seu circuito com outro de menor ex-

tensão pela Espanha e Portugal ou Marrocos, desfrutarão de 5% de re-

dução no preço básico deste segundo circuito. 

Os Ônibus
Mapaplus utiliza em seus circuitos europeus e ibéricos, mo-

dernos e confortáveis ônibus, padrão europeu dotados dos

últimos recursos de poltronas reclináveis, descansa braço, climatização,

mega fonia, etc. Se alguma etapa o ônibus não for operável o operador

poderá utilizar em seu lugar um meio de transporte alternativo tal como:

micro-ônibus, van, avião ou trem. O porta mala do ônibus conta com

suficiente espaço para transporte de uma mala por pessoa, e por esta

razão Mapaplus garante o transporte de somente uma mala por pessoa.

Caso ocorra de o porta malas não comportar malas extras, o guia poderá

solicitar o envio dessa mala extra ao ponto que o passageiro decida,

correndo todo o gasto por conta do passageiro.
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Ao fazer os preparativos da
viagem não esqueça...
Preparar a documentação de viagem com antecedência

Passaporte em vigor, com os vistos necessários para cada país que exija visto

de entrada. Esta documentação é de inteira responsabilidade do passageiro.

Toda documentação para a viagem, telefones de emergências e contato do seu

receptivo na cidade de chegada na Europa.

Escolha a roupa adequada para viagem

Não necessita de muita roupa para sua viagem, faça a escolha adequada. Es-

colha um calçado confortável, sem duvida a melhor maneira de conhecer as ci-

dades é caminhando. Entre Julho e Setembro na Europa a temperatura sugere

roupas leves de algodão embora em algumas ocasiões será necessário um aga-

salho, sobretudo nos países do norte onde as temperaturas são mais frescas.

Nos meses de frio que vão de Novembro a Abril, deverão estar prevenidos com

agasalhos adequados para o clima frio. Se estiver nos seus planos alguma festa

ou sair para Night Club não esqueça de um traje adequado. 

Prepare com tempo sua bagagem

Escolha extremamente o necessário de acordo com a duração de sua viagem e

os destinos na Europa que vão visitar. Lembre que no ônibus é permitida so-

mente uma mala por pessoa e com um peso aproximado de 20/25 kg e uma

bolsa de mão. Com certeza realizará algumas compras que representarão no

final da viagem volume e peso adicional, e por esta razão é sempre conveniente

iniciar sua viagem com peso e volume o mais justo possível. 

Planeje seus gastos na Europa

O mais conveniente é utilizar seu cartão de crédito para seus gastos na Europa.

Não é conveniente viajar com uma grande quantidade de dinheiro em efetivo.

Utilize sempre o cofre nos hotéis, saindo a cada dia com uma quantia menor.

Não é recomendável viajar com joias, já que nenhum seguro cobre perda de

joias ou dinheiro. Os hotéise o operador também não se responsabilizam por

perda de valores.

Vigie sua bagagem todo o momento

Seja nos aeroportos, na recepção dos hotéis ou na carga e descarga das baga-

gens do ônibus, não descuide de vigiar sempre sua bagagem, assim como sua

bolsa de mão, câmeras fotográficas, etc. Infelizmente em todos os países há

pessoas especializadas em identificar turistas distraídos para roubar seus valores.

Evitando contratempos sua viagem será sempre mais agradável. O operador

não se responsabiliza por extravio ou roubo de qualquer objeto pessoal, in-

cluindo malas, em qualquer etapa da viagem.

Seguro de Proteção e Assistência TRAVEL ACE

Assistência médica em caso de acidente $40.000                        €30.000
Assistência médica em caso de enfermidade $25.000                        €18.500
Assistência médica em caso de doença pré-existente                         $500                       €350
Medicamento                                                                                       $800                      €600
Assistência odontológica                                                                     $500 €350
Traslado sanitário / Repatriação sanitária                                           SIM                                 SIM
Acompanhamento de menor                                                                SIM                                SIM
Traslado e estadia de um familiar                                                        SIM                                SIM
Viagem de Regresso (mudança de data)                                              SIM                                 SIM
Gastos de Hotel por convalescença (limite dia por passageiro)          $150                                €100
Repatriação por morte                                                                          SIM                                 SIM
Transmissão de mensagens urgentes                                                    SIM                                 SIM
Assistência em caso de roubo ou perda de documentos                      SIM                                 SIM
Retorno antecipado por problemas grave na residência                      SIM                                 SIM
Assistência na localização da bagagem                                              SIM                                 SIM
Assistência jurídica                                                                             $5.000                             €3.750
Adiantamento em caso de fiança                                                        $10.000                            €7.500
Assistência financeira  SIM                                 SIM

US$ €Descrição dos Serviços e Limites de Valores
Produtos Europa

Morte acidental ou invalidez permanente total por acidente *                    $50.000                  €37.500
Atraso de bagagem (reembolso de despesas por demora na localização)   $150                       €100
Seguro bagagem (indenização por extravio definitivo) **                         $1.200 €900
Seguro de cancelamento e/ou interrupção de viagem *                              $2.000                    €1.500
Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (Franquia R$ 500,00)      $10.000                  $10.000

Seguro e Limites

Limite de idade: cobertura de assistência (**) Sem limite            Sem Limite
Limite de idade: cobertura de seguro (*)                        80 anos           80 anos

Limites de Idade

As informações apresentadas nsta página são resumidas,  prevalecem os termos das CONDIÇOES GERAIS disponíveis sob solicitação. www.travelace.com.br

Todos os Programas incluem o cartão de Assitência TRAVEL ACE com a cobertura exigida pelos países membros do Tratado de Schengen incluem ainda um seguro para gastos
de cancelamento limitado a um máximo de US$2.000  ou €1.500 ou seu equivalente em moeda nacional, desde que os dados completos dos passageiros tenham sido de-
vidamente informados por escrito junto com o pagamento dos serviços contratados. 

Notas Importantes
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Os preços indicados são por pessoa em apartamentos duplo, individual ou triplo e se aplicam somente a um
máximo de 2 noites no inicio e/ou no final de sua estada na cidade solicitada. No caso em que as noites soli-
citadas coincidem com um Evento Especial, Congresso Internacional ou Feira o hotel pode negar a reserva ou
aplicar um preço superior ao aqui indicado. A solicitação de noite adicional deve ser feita, portanto de acordo
com as datas do seu tour. Se a sua chegada na Europa for por um aeroporto distinto do previsto poderá ser cobrado um suplemento.
Esta circunstância se aplica, por exemplo, nos aeroportos de Gatwick em Londres, Ciampino em Roma, Treviso em Veneza.

Noites Adicionais: Pré-Pós Tour - Preços por pessoa em Euros

(Os preços indicados se aplicaram unicamente a um máximo de 2 noites pré ou pós tour. Os preços
indicados não são aplicaveis em caso de datas de celebração de um evento, feiras, festas especiais
de relevância ou congressos na cidade solicitada).

Se aplica para cada traslado in ou out base mínimo 2 pessoas.

Desde / a aeroportos Londres: Gatwick / Luton Preço por pessoa 35
Desde / a aeroportos Veneza: Treviso Preço por pessoa 25
Desde / a aeroportos Roma: Ciampino Preço por pessoa 20
Desde / a aeroportos Berlim: Schoenefeld Preço por pessoa 25
São Petersburgo: TRF APTO/HTL ou vice-versa Preço por pessoa 50
Moscou: TRF APTO/HTL ou vice-versa Preço por pessoa 75
Vilnius: TRF APTO/HTL ou vice-versa Preço por pessoa 60
Tallin: TRF APTO/HTL ou vice-versa Preço por pessoa 60
Zagreb: TRF APTO/HTL ou vice-versa Preço por pessoa 55
Dubrovnik: TRF APTO/HTL ou vice-versa Preço por pessoa 50
Genebra: TRF APTO/HTL ou vice-versa Preço por pessoa 125
Copenhague: TRF APTO/HTL ou vice-versa Preço por pessoa 90
Helsinki: TRF APTO/HTL ou vice-versa Preço por pessoa 110
Estocolmo: TRF APTO/HTL ou vice-versa Preço por pessoa 120
Istambul: Desde / até aeroporto de Dabiha Gokcen (SAW) Preço por pessoa 55

(Em geral sempre que o aeroporto utilizado não seja aeroporto internacional comumente
utilizado na cidade, deverá solicitar informação do suplemento de traslado, seja para che-
gada ou saída).

Noites Adicionais

Supl. por Traslados

H. dupla H. tripla H. Ind.

Madrid Catalonia Goya / Exe Moncloa / Tryp Atocha / 75 66 135

/ Rafael Atocha / Agumar

Florida Norte / Aparthotel Muralto 60 55 110

/ Tryp Granvia / Mayorazgo

Barcelona Tryp Apolo / Hilton 95 85 170

Catalonia 505 / Confortel / Catalonia Atenas 80 75 145

Costa Sol Melia Costa (1Jul. a 30 Set.+ Sem. Natal e Fim de ano) 125 115 180

Melia Costa (1-15 Abr / 25 Abr -30 Junho e 1 Out / 30 Março 85 75 130

Lisboa Tiara Park Atlantic / Corinthia 75 70 145

Sana Metropolitan 55 50 95

Porto Tiara Park Atlantic 65 60 130

Ipanema Palace 50 45 90

Paris Mercure Porte de Versailles Expo / Mercure Porte Orleans 90 85 155

Novotel Malmaison / Oceania Versailles

Ibis Alesia Montparnasse / Suite Home Malakoff 80 75 145

Nice Suite Hotel / Excelsuites Cannes / Ibis Gare Cente 80 70 150

Londres Copthorne Tara  / Mercure London Bridge 150 145 250

Ibis Ears Court 85 80 140

Zurich NH Messe / Novotel City Messe / Holiday Inn Express Messe 80 75 140

Veneza Delfino / Ambasciatori 65 60 110

Holiday Inn Marghera 60 55 90

Roma Aran Mantegna / Ergife 85 80 135

Aran Park / Idea Cinecitta 65 60 110

H. dupla H. tripla H. Ind.

Florença Sheraton / Raffaelo 80 75 125

Delta Florence / Ibis 60 55 85

Milão Atahotel Contessa Jolanda / Atahotel Executive 60 55 105

Frankfurt Holiday Inn City South / NH Morfelden 45 40 90

Best Western Grand City / Holiday Inn Express City Messe 40 35 75

Bruxelas Cascade du MidI / Cascade Louise 65 60 120

HC Brussels 60 60 115

Amsterdam Westcord Art 85 65 155

Holiday Inn Express Sloterdijk 75 75 130

Berlim Art'otel City Center West / Leonardo Royal / Excelsior 75 70 140

Holiday Inn Express City Center  / Dorint / Holiday Inn City West 60 55 105

Munich Holiday Inn Munich 70 60 105

Praga Corinthia / Barcelo Five 70 60 130

Barcelo Praha 4  / Panorama 60 55 95

Viena Arcotel Kaiserwasser / Arcotel Wimberger / Leonardo 70 70 125

Holiday Inn South / Amedia / Rainers 65 65 115

Budapest Aquincum / Novotel Centrum 50 50 100

Leonardo Budapest 45 45 90

Varsóvia Sheraton 60 55 105

Golden Tulip 50 45 90

Cracóvia Golden Tulip / Galaxy 65 65 105

Swing 50 50 90

Istambul Grand Yavuz / Oran 65 60 115

Zurich / Senator 80 75 140

Crowne Plaza / Legancy Ottoman 95 85 170

Hilton / Marti 125 115 230

Atenas Dorian Inn / Senator 60 50 100

President / Golden Age 70 60 130

Zafolia 80 70 150

Melia Atenas 105 90 190

Divani Caravel  / Divani Palace Acropole / Athens Plaza 125 115 235

S. Petersburgo* Vedensky (Junho) / Holiday Inn (Junho) 135 135 265

Vedensky (resto datas) / Holiday Inn (resto datas) 90 90 185

Moscouz* Novotel (Junho) / Holiday Inn (Junho) 135 135 265

Novotel (resto datas) / Holiday Inn (resto datas) 90 90 185

Vilnius* Crowne Plaza / Novotel 65 65 135

Tallin* Radisson Blu / Meriton Gran Hotel & Spa 65 65 135

Zagreb* International / Arcotel Allegra 110 110 160

Dubrovnik* Maestral Hotels / Babin Kuk Hotels (Julho e Agosto) 125 125 175

Maestral Hotels / Babin Kuk Hotels (resto datas) 100 100 150

Ginebra* Nh Geneve Apto / Holiday Inn Thoiry 125 125 200

Bucarest Golden Tulip 50 50 100

Sofía Princess / Rodina 50 50 100

Copenhague Radisson Blu Scandinavia 110 110 195

Helsinki Scandic Grand Marina 65 65 120

Estocolmo Clarion Stockholm 115 115 215

* Suplemento traslado OBRIGATÓRIO ao ter noite extra.


