
 



 

O que é o Universalismo 
Crístico 

 
O Universalismo Crístico não é uma nova 
religião ou instituição. É, na verdade, uma 
nova forma de ver e vivenciar a vida 
espiritual, ou seja, de se conhecer a nossa 
consciência individual e o Universo que 
nos cerca, integrando-os. É um método 
de autoconhecimento e transformação 
interior. 
 

O UC propõe que a verdadeira iluminação 
reside na conquista da consciência e dos 
valores espirituais, que levam o homem 
ao seu pleno desenvolvimento pessoal, 
independentemente de suas crenças 
religiosas. 
São alicerces do UC: 
 
I - A compreensão profunda e verdadeira 
do amor; 
II - O pleno desenvolvimento pessoal 
através da busca do autoconhecimento; 
III - A compreensão do modo de pensar 
de nossos semelhantes, com o objetivo 
de aceitá-los com mais tolerância. 
 

Conheça mais sobre Universalismo 
Crístico no site: 

universalismocristico.com.br 

 

Sobre o Perfil Deste Grupo 
 

Desde 2011, o Universalismo Crístico tem organizado viagens a 
locais que foram palco de importantes eventos históricos, 
culturais e espirituais do planeta. O grande e principal objetivo de 
nossas viagens é promover o autoconhecimento e expandir nossa 
consciência espiritual, por meio de roteiros de profunda 
espiritualidade. Não importa qual seja o destino, nossos roteiros 
sempre se diferenciam pelos fortes laços de amizade que são 
criados a cada viagem - laços que permanecem e frutificam, pois 
muitas amizades prosseguem e crescem mesmo anos depois.  
Todos aqueles que buscam o autoconhecimento e seu 

crescimento espiritual são bem-vindos a fazerem parte desta 

família tão especial, sempre em busca do amor e do aprendizado 

trazido por novos membros! 

Sobre a Caprice Turismo 
 

Atuando no mercado há mais de 19 anos, a Caprice Turismo é especializada em viagens internacionais de grupos para 
vários destinos como Europa, Ásia, Oceania, África e Américas. Desenvolvemos a ideia de que uma viagem é muito 

mais que lazer e entretenimento, é uma espécie de "terapia”. Por isso, cada etapa necessita de uma atenção especial, 
de um planejamento, uma execução realizada com qualidade, eficiência e amor. 

Nossos roteiros são elaborados por historiadores que respeitam a cultura local de cada destino, a logística e o tempo 
hábil dentro de cada roteiro. Nossa ação tem como objetivo oferecer a todos os nossos clientes um atendimento 
especializado, visando total satisfação e tornando cada um deles único e especial. Trabalhamos motivados pela 

alegria e o desejo de satisfazer as necessidades dos nossos clientes, colaborando com a realização de seus sonhos e 
superando suas expectativas. 

 
Site: www.capricetour.com.br 

 

 

Quem é Roger Bottini 
 

Roger Bottini Paranhos é formado  
em Administração de Empresas  
pela PUC - RS e pós-graduado em Sistemas de Informação e 
Telemática pela UFRGS e trabalha no Banco Banrisul como 
analista de sistemas. Iniciou seus contatos mediúnicos aos 
12 anos de idade, quando, através da clarividência, passou a 
perceber a presença de espíritos necessitados e, 
posteriormente, de instrutores da Espiritualidade, que o 
convocaram para o trabalho que ora realiza através da 
divulgação das Verdades Imortais. Hoje conta com 10 livros 
publicados e dedica-se em especial à missão de promover e 
divulgar o Universalismo Crístico.  

 



 

Roteiro 

1º DIA. 01/Set/2018 (Sáb)  

EMBARQUE / AEROPORTO DE GUARULHOS - SP. 

Em horário a ser determinado, encontro do grupo com a Equipe CAPRICE em frente ao balcão da Cia Aérea Turkish Air Lines 

às 23h30min no Aeroporto Internacional de Guarulhos-SP (CUMBICA). Procedimentos de embarque com total apoio da 

equipe CAPRICE 

2º DIA. 02/Set/2018 (Dom) 

EMBARQUE E DESEMBARQUE EM ISTAMBUL /TURQUIA. 

Após os procedimentos de check - in, embarque às 03h25min em vôo com DESTINO a Istambul. Voo direto sem conexão. 

Desembarque em Istambul às 22h10min (horário local na Turquia). Recepção de nossa equipe local no aeroporto. Transfer 

em transporte exclusivo ao grupo com destino ao hotel. Hospedagem e descanso. 

INCLUSO: LANCHE IN BOX. 

3º DIA. 03/Set/2018 (Seg) 

ISTAMBUL / ESTREITO DE BÓSFORO / PALÁCIO TOPKAPI. 

Café da manhã no hotel. Em horário previamente determinado, saída para fazer um passeio de barco no Bósforo. Bósforo é o 

estreito que separa a parte asiática de Istambul da parte Europeia. Este estreito é curvilíneo, podendo atingir 650m e até 4,5 

km de largura. Sua extensão é de 35 km. Ele une o Mar de Mármara ao sul e ao Mar Negro ao norte. Em toda a sua extensão, 

você poderá apreciar cafés e restaurantes, casas antigas de madeira turca, a Torre da Moça, mesquitas, palácios, a Fortaleza 

de Hisar (construída pelos turcos entre os séculos XIV e XV, e também a Universidade do Bósforo (universidade mais 

importante da Turquia, onde as aulas são em inglês). Este estreito também é muito importante politicamente, pois faz o 

tráfego naval entre países da antiga União Soviética e o resto do mundo. Em seguida, visita ao bonito Palácio Topkapi, 

complexo de prédios que traçam a história do império otomano. É o museu mais visitado da Turquia, construído em 1475. 

Hotel e descanso. 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

 



 

4º DIA. 04/Set/2018 (Ter) 

ISTAMBUL / HIPÓDROMO / MESQUITA AZUL / SANTA SOFIA / BAZAR. 

Após café da manhã, dia todo para visitar Istambul, incluindo o Hipódromo Romano, também conhecido atualmente como 

a Praça do Sultão Ahmet. Sua construção começou no início do terceiro século sob o domínio do império Romano onde, na 

sua melhor tradição, abrigava corridas de bigas, também foi palco de execuções públicas, bizarras manifestações públicas e 

eventos em que os imperadores pudessem aparecer. Visitaremos a Mesquita Azul, a famosa Mesquita do Sultão Ahmet. É a 

maior das mesquitas de Istambul. Ahmet I foi o 14º sultão do Império Otomano, de 1613 a 1617, período em que este 

fantástico prédio foi erguido. É considerado o último grande templo otomano, já que nenhuma mesquita construída 

posteriormente se equiparou em sua dimensão. A Basílica de Santa Sofia, esta obra prima, foi construída no ano de 573 d.C 

pelo imperador Justiniano com a ambição de que fosse a maior igreja do mundo. E certamente foi, pelos 800 anos seguintes, 

do império bizantino, quando a então Constantinopla foi tomada pelos otomanos. A partir de 1453, tornou-se mesquita 

(função que teve por 481 anos e no ano de 1934 virou museu), foi erguida e decorada com tijolos, mármores, granitos e 

azulejos vindos de todas as partes do mundo então conhecidas. Um verdadeiro espetáculo sustentado por 107 colunas, 40 na 

nave e 67 nas galerias superiores. Tempo livre, (sugestão: ir ao famoso *Bazar Coberto, que é atração mais visitada de 

Istambul. Um grande labirinto de lojas (em torno de 4 mil), que é praticamente uma cidade com bancos, restaurantes, 

mesquitas e posto policial. Nesse bazar, você encontra de tudo. Diga que é brasileiro e se divirta com os simpáticos 

comerciantes turcos. *Não aberto aos domingos e feriados). Hotel e descanso. 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

 

5º DIA - 05/Set/2018 (Qua) 

PARTINDO DE ISTAMBUL PARA ADANA DE AVIÃO / VISITA À ANTIOQUIA. 

Café da manhã e transfer para o aeroporto, para embarque em voo com destino à cidade de ADANA ou Antakya 

(ANTIOQUIA), o nome desta cidade e a própria região vem do nome do Antíoco, nome de seis dos monarcas selêucidas que 

governaram a região depois da morte de Alexandre, o Grande. Tudo leva a crer que, quando da perseguição lançada em 

Jerusalém, em 36/37 d.C., na qual foi morto Estevão (o primeiro mártir cristão), alguns cristãos tivessem seguido para 

Antioquia. A pregação nesta grande metrópole não se circunscreveu apenas aos judeus, mas já também a todos os “tementes 

a Deus” (não seriam apenas os filos-judeus, mas também a todas as outras religiões monoteístas que havia pela cidade). O 

sucesso foi grande e rápido; Barnabé é chamado para reforçar a evangelização na Antioquia; este posteriormente  pedira 

ajuda a Paulo de Tarso que terá nesta cidade o seu ponto de partida para as suas famosas viagens missionárias e apostólicas.  



 

Paulo esteve nesta cidade em todas suas viagens missionárias. É nesta cidade que, pela primeira vez, os seguidores de Cristo 

foram chamados de “cristãos” (Atos 11:26). No fundo, como religião, é nesta metrópole helenista que o cristianismo tem a 

sua cédula de nascimento. Antioquia é como um monumento, quase uma relíquia, e local de atuais peregrinações, nas 

encostas de Antioquia encontra-se, ainda hoje, uma gruta-capela que terá sido a primeira “Catedral de S. Pedro”. Visita ao 

museu de mosaicos. Retorno para Adana. Hotel e descanso 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

6º DIA - 06/Set/2018 (Qui) 

ADANA TARSO / CAPADÓCIA.  
 
Após café da manhã, saída para TARSO, a Terra Natal do APÓSTOLO PAULO. Tarso é uma cidade que hoje está no sul da 

Turquia. Ela se localiza ao longo da costa de um rio que dá acesso à costa do Mediterrâneo. Ao norte da cidade se erguem as 

montanhas Taurus. Nos tempos romanos, a cidade era o lugar de encontro de Marco Antônio e Cleópatra. A cidade também 

se tornou um importante centro de filosofia. Paulo nasceu em Tarso, mas recebeu, ao menos, parte de sua educação em 

Jerusalém: “Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a 

precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje” (Atos 22:3). Saída 

para a Capadócia. Visita à cidade de Kaymali, a incrível cidade subterrânea da antiguidade. Hotel e descanso. 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

7º DIA - 07/Set/2018 (Sex) 

CAPADÓCIA / VALE DO GOREME - *POSSIBILIDADE DE PASSEIO DE BALÃO. 

Após café da manhã, saída para o dia todo de visita na bela região da Capadócia que foi uma província romana e uma grande 

região interior na parte oriental da Ásia Menor, visitar a CAPADÓCIA é como estar em outro planeta. Casas entalhadas nas 

paredes das rochas garantem uma paisagem parecendo cenário de filme (que, aliás, já foi de vários). As montanhas, as 

cavernas, o deserto, tudo será muito diferente do que você já conhece. A paisagem é dominada por grandes rochas cônicas e 

avermelhada, conhecida como "chaminés de fada". Alí, durante milhares de anos, várias civilizações escavaram as paredes 

das montanhas para construir suas casas. O resultado é fantástico. A impressão que se tem é a de um condomínio pré-

histórico, com todos aqueles buracos. Ocupa um planalto com altitude média de 900 m. Embora os seus limites tenham 

variado ao longo da história, era basicamente o Ponto a norte, a Galácia e a Licônia a oeste, a Cilícia e os Montes Tauro ao sul 

e a Armênia e o alto Rio Eufrates a leste. Visita ao VALE do Goreme com suas igrejas rupestres; é um incrível complexo 

monástico bizantino integrado por igrejas escavadas na rocha (Vale Zelve). O Vale é um lugar belíssimo. A cidade é uma das 

mais importantes da região e guarda tesouros preciosos. É lá que estão muitas das chaminés de fada e a quantidade de grutas 

escavadas é enorme. São tantas construções que a cidade criou o museu a céu aberto em seus arredores. O destaque são as 

igrejas entalhadas nas rochas. Como muitos cristãos se refugiaram por ali na época do Império Romano, as grutas escondiam  

 
 



 

diversos templos. Decoradas em estilo bizantino, têm vários afrescos e mosaicos e várias estão em ótimo estado de 

conservação. Visita à aldeia Toglodita de UCHISAR e Vale do Derbent, Pasabag, e Vale de Guvercinlik. Hotel e descanso. 

*Neste dia, possibilidade de um “VOO OPCIONAL DE BALÃO” sobre a impressionante paisagem da Capadócia, simplesmente 

imperdível para quem tem coragem de subir em um balão. OBS.: Para fazer este passeio de balão, você terá que marcar um 

dia antes; pagamento no local. 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

8º DIA - 08/Set/2018 (Sáb) 

CAPADÓCIA / KONYA / BALNEÁRIO DE PAMUKKALE. 

Após café da manhã, saída para Konya, que é a segunda cidade em importância desta área depois de Ankara. Foi capital do 

Império Selêucida nos séculos XII e XIII e durante esse período era o centro da cultura de toda a Turquia. Esta cidade também 

conta com sua própria lenda, já que se diz que foi a primeira que ressurgiu das águas caídas durante o Dilúvio Universal. 

Continuação para Pamukkale, famosa pelas “termas” de águas quentes. Hotel e descanso. 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

 

9º DIA - 09/Set/2018 (Dom) 

PAMUKKALE / ÉFESO / CASA DA VIRGEM MARIA / KUSADASI. 

Após café da manhã, visita a Hierápolis. É um patrimônio mundial da UNESCO, classificado tanto pelas suas nascentes de 

água quente, como pelas ruínas da antiga capital Frígia. Fica situado na região ocidental da Turquia, junto ao rio Maeander. 

Continuação para a belíssima cidade de Éfeso, onde visitaremos o maior sítio arqueológico do mundo, cidade importante na 

bíblia, na época do apóstolo Paulo. Visitaremos as ruínas da Basílica de São João, onde está o túmulo de São João e depois 

visitaremos a casa da Virgem Maria (local que ela residia em Éfeso quando mudou de Jerusalém juntamente com São João 

para Éfeso). Continuação da viagem até Kusadasi. Hotel e descanso. 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

10º DIA - 10/Set/2018 (Seg) 

DIA LIVRE EM KUSADASI. 

Após café da manhã dia todo livre no hotel resort em Kusadasi. 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 



 

11º DIA - 11/Set/2018 (Ter) 

KUSADASI - EMBARQUE NO CRUZEIRO / ILHA DE PÁTMOS. 

Café da manhã. Na parte da manhã, embarque no cruzeiro de 3 noites nas ilhas gregas. Nosso primeiro destino será Pátmos, a 

charmosa e misteriosa ilha onde o apóstolo João recebeu as revelações e as escreveu, o que conhecemos hoje como o livro 

do “Apocalípse”. Chegada e Tour incluso para ir até ao monastério onde fica a gruta do apóstolo, onde está a Gruta de São 

João, onde foi escrito o Apocalipse. Tempo livre na orla para visitar a charmosa Ilha de Pátmos. Retorno ao porto e embarque 

no Cruzeiro. Descanso. INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR 

12º DIA - 12/Set/2018 (Qua) 

CRUZEIRO - ILHA DE RODES (das 09h30 às 18h00, horário livre na bela Ilha de Rodes) 

Café da manhã. Chegada em Rodes. Dia livre nesta linda ilha, para visitar a antiga cidade amuralhada, com seu lindo e extenso 

centro de comércio ou "pegar uma praia".  O charme desta ilha está no seu comércio, na orla marítima, e na praia, e não vale 

a pena pagar por opcional ilha adentro. Aproveite o dia, das 9h30 às 18h, por ali mesmo. Sugestão: Neste dia, teremos almoço 

incluso no navio (como em todos os dias de cruzeiro); mas não compensa voltar no navio para fazer o almoço. Aproveitem e 

façam um lanche, pizza, um prato de pasta italiana ou um delicioso prato de frutos do mar, e aproveitem a praia! Preferindo, 

volte ao navio para almoçar. Final da tarde, todos a bordo. INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

13º DIA -  13/Set/2018 (Qui) 

CRUZEIRO - HERAKLION - CRETA - ILHA DE SANTORINI. 

Café da Manhã. Chegada em Heraklion, capital de Creta, às 7h. Tour Incluso para visitar o Palácio de Knossos, onde viveu o 

legendário Minotauro.  Regresso ao porto e embarque com destino à Ilha de Santorini.  

Chegada à elegante Ilha de Santorini. “Especialistas e estudiosos afirmam que a erupção vulcânica que devastou esta ilha há 

mais de 3,5 mil anos talvez tenha dado origem ao relato do tsunami que inundou a misteriosa cidade de Atlântida. Se a lenda 

é verdadeira ou apenas uma invenção não é possível afirmar, mas ela é mais uma justificativa para conhecer esta paradisíaca 

ilha grega.” Tour Incluso para o grupo, na bela Ilha de Santorini. Ainda haverá tempo para admirar a vista, na charmosa 

cidade alta de Santorini, retornando depois, para o embarque no navio, utilizando um bondinho da Ilha (valor do bondinho - 4 

Euros - não incluso). Embarque no Cruzeiro. Descanso.  INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

 

 14º DIA - 14/Set/2018 (Sex) 

PORTO DE PIRAEUS EM ATENAS – CORINTO - PARTENON E AREÓPAGO ATENAS. 

Desembarque em Atenas, às 07h00 e saída para visitar Corinto. Atravessaremos o Canal de Corinto, que une as águas do Mar 

Iônico ao Mar Egeu. 

 



 

 
Visitaremos as ruínas de Corinto antigo, onde São Paulo viveu, e estabeleceu sua igreja, estendendo o evangelho a outros 

lugares da região. Retorno para Atenas, para visitar o famoso e deslumbrante Parthenon, que foi um templo da deusa grega 

Atena, construído no século V a.C., na Acrópole de Atenas. É o mais conhecido dos edifícios remanescentes da Grécia Antiga e 

foi ornado com o melhor da arquitetura grega. Do alto do Partenon, teremos uma linda vista de toda a capital Grega. 

Visitaremos o Areópago que foi a tribuna da célebre pregação do Apóstolo Paulo  em sua passagem por Atenas. Assim 

começou seu discurso: “Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a cidade e considerando os 

monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. O que adorais sem o 

conhecer, eu vo-lo anuncio!” (At 17, 22-23). Hotel e descanso. 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

 

15º DIA - 15/Set/2018 (Sáb) 

DIA LIVRE EM ATENAS. 

Após café da manhã, dia todo livre para atividades pessoais, na bela cidade de Atenas. Sugerimos conhecer  Pláka, o bairro 

boêmio de Atenas que fica aos pés da Acrópole. A partir do entardecer, o movimento de turistas e também de gregos é 

intenso. Você encontra bares, tavernas e lojas em ruelas simpáticas e arborizadas. 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR. 

 

16º DIA - 16/Set/2018 (Dom) 

ATENAS / EMBARQUE COM DESTINO AO BRASIL (voo) / DESEMBARQUE  

Na parte da manhã, transfer com destino ao aeroporto de Atenas, para embarque com destino ao Brasil. Conexão em 

Istambul. Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos - SP (Cumbica).   

 

Fim dos nossos serviços. 

 



 

01 - Passagens aéreas em classe econômica; 

02 - Todas as taxas de aeroporto; 

03 - Ônibus de luxo para o grupo durante todo o itinerário fora do Brasil; 

04 - Todas as despesas do motorista; 

05 - Excelentes hotéis 4 estrelas Sup.;  

06 - Pensão completa: Café da manhã, almoço e jantar, conforme roteiro; 

07 - Mochila, boné, caneta, porta voucher e etiquetas Caprice; 

08 - Acomodação em quartos para duas pessoas (dbl). (Para quarto individual, acréscimo no valor); 

09 - Guia acompanhante do Brasil e guia local; 

10 - Maleteiros in/out nos hotéis (1 mala grande por pessoa). Desde que os hotéis disponibilizem esse tipo de serviço, do 

contrário, cada um será responsável por sua mala até o quarto; 

11 - Ingressos, conforme o programa, em Istambul e Atenas; 

12 - Gorjetas para guias;  

13 - Cruzeiro nas ilhas Gregas de 4 dias (3 noites), em cabines duplas internas; Para cabines externas, solicite o valor adicional; 

03 city tours inclusos no cruzeiro, conforme o roteiro; 

14 - Pensão completa durante o cruzeiro (desde o almoço do primeiro dia até o café da manhã do último dia); Gorjetas do 

Navio - estão inclusas. 

15 - Todas as taxas de serviço e imposto IVA; 

16- Seguro internacional médico e de bagagem ASSIST CARD (tipo reembolso); 

17 - Liberado uma mala com até 23 Kg nos trechos internacionais. 

OBS.: Café da manhã e jantar no hotel, almoço em restaurantes conveniados e trânsito. 

Itens inclusos no valor final 

Itens não inclusos no valor final 

01 - Tudo que não estiver especificado nos itens “inclusos no preço”; 

02 - Água e bebidas; 

03 - Entradas não expressamente mencionadas no programa; 

04 - Telefonemas, lavanderia de hotéis e opcionais não especificados no roteiro;  

05 - Passaporte; 

06 - Passeio opcional. 

07 - Almoço não incluso nos dias de embarque, conexão ou desembarque. 

 

 

Para a sua inscrição é preciso 

01 - Reserva com ficha de inscrição, contrato assinado junto com a Ficha Médica. 

 
Para sua viagem é preciso 

01 - Passaporte com validade não inferior a 6 meses da data de retorno dessa viagem; 

02 - Para brasileiros com dupla cidadania é obrigatório passaporte brasileiro para embarque e desembarque no Brasil; 

 

 



 

U$ 5.980,00 Dólares 
   Para acomodação em quarto duplo. 

Para acomodação em quarto Single (individual), acréscimo de  U$ 990,00. 
 

Valor do pacote em Dólares 

Formas de pagamento 
 

Informações sobre o cruzeiro: 

- O Preço divulgado acima, se refere a CABINES INTERNAS; 

- Suplemento para cabines externas em acomodação Dupla - Usd 250,00 Por Pessoa 

- Suplemento para cabines externas em acomodação Individual - Usd 400,00 

 

1ª Opção: Parcelamento: 60% do valor do pacote e saldo 40%. 

- Nesta opção, você poderá parcelar 60% do valor do pacote sem acréscimo, cuja última parcela seja até 20 dias 

antes do embarque. 

- O saldo de 40% do valor do pacote, poderá ser pago a vista até 15 dias antes do embarque, ou parcelado em até 

10 vezes com cartão de crédito ou cheques pré-datados com acréscimo (a partir do mês do embarque). 

- Veja abaixo a tabelas com os valores das parcelas: 

PARCELAMENTO 60% DO VALOR DO PACOTE: 

PARA FECHAMENTO DO CONTRATO EM: QUANTIDADE DE PARCELAS: VALOR MOEDA 

out/17 10 Vezes 358,80 Dólares  

nov/17 9 Vezes 398,67 Dólares  

dez/17 8 Vezes 448,50 Dólares  

jan/18 7 Vezes 512,57 Dólares  

fev/18 6 Vezes 598,00 Dólares  

mar/18 5 Vezes 717,60 Dólares  

abr/18 4 Vezes 897,00 Dólares  

mai/18 3 Vezes 1.196,00 Dólares  

jun/18 2 Vezes 1.794,00 Dólares  

jul/18 1 Vez 3.588,00 Dólares  

SALDO 40% DO VALOR DO PACOTE: 

ago/18 1 Vez 2.392,00 Dólares  

* Para parcelamento do saldo de 40% com acréscimo, consulte-nos. 

 

 



 

2ª Opção: Parcelamento em Dólar. 

- Nesta opção, você terá o valor das parcelas na moeda do pacote. 

- Os pagamentos serão efetuados através de depósito ou transferência bancária. 

- O valor da parcela será convertido para Reais com base no câmbio da moeda do pacote, do dia do pagamento, 

que diariamente estará disposto no site da CAPRICE TURISMO.  

3ª Opção: Parcelamento em Reais – Planos semestrais. 

- Nesta opção, você terá as 6 (seis) primeiras parcelas fixas em Reais no ato da sua inscrição, que serão convertidas 

para Reais pelo câmbio da CAPRICE TURISMO do dia do fechamento do seu contrato de viagem. 

- As demais parcelas ficarão no valor da moeda do pacote e serão fixadas em Reais, ao câmbio da CAPRICE 

TURISMO do dia do vencimento da sexta parcela. 

- Os pagamentos poderão ser efetuados através de cheques pré-datados, boletos, depósitos ou transferências 

bancárias. 

- Possibilidade de estender os pagamentos em mais vezes após o embarque através de cheques pré-datados, com 

acréscimo. Consulte-nos. 

4ª Opção: Parcelamento com entrada de 30% e saldo de 70% a ser pago até 20 dias antes do embarque. 

- Entrada de 30% do valor total da viagem que poderá ser divido em até 2 vezes. 

- Saldo de 70%, que deverá ser quitado até 20 dias antes do embarque, ao câmbio da CAPRICE TURISMO do dia do 

pagamento. 

5ª Opção: Parcelamento via Cartão de Crédito. 

- Pagamento via Cartão de Crédito com acréscimo. Consulte-nos. 

- Possibilidade de estender os pagamentos em mais vezes após o embarque, com acréscimo. 
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