
 



 

 

  

 

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 22 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. 

 

 

 
 
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.  

 



JÔRDANIA E EGITO 
Com cruzeiro pelo Rio Nilo 

 
15 Dias inesqueciveis de viagem                                                                                  Com Roger Bottini 
 

1º DIA. 04/Nov/2019 (Seg)  
 

ENCONTRO DO GRUPO NO AEROPORTO DE GUARULHOS-SP / EMBARQUE COM DESTINO JORDÂNIA – 

AMMAN. 
 

Em horário a ser determinado, encontro do grupo com a equipe CAPRICE TURISMO no aeroporto Internacional 

de Guarulhos – SP.  

Procedimentos de embarque e voo com destino à Jordânia – Amman. Voo com conexão. 

Assistência total da equipe CAPRICE TURISMO.  

 
2º DIA. 05/Nov/2019 (Ter) 
 

CONEXÃO / SEGUE EMBARQUE COM DESTINO JORDÂNIA – AMMAN.  
 

Desembarque para conexão. Segue embarque com destino a Jordânia. 

Desembarque na cidade de Amman, recepção de nossa equipe local no aeroporto e transfer em ônibus 

exclusivo ao grupo para o hotel.  

Hospedagem e descanso. 
 

INCLUSO: LANCHE IN BOX; 

 
3º DIA. 06/Nov/2019 (Qua) 
 

AMMAM / JERASH – PRAÇA OVALADA - CASTELO AJLUN / AMMAN. 
 

Café da manhã e saída para realizar visita panorâmica as mais importantes avenidas de Amman, a Cidadela, o 

centro urbano e o Teatro Romano.  
 

No final da visita, saída até a cidade de Jerash (Localizada a 45 km de Amam). 

Jerash foi uma das cidades de Decápolis, ali visitaremos o Arco do Triunfo, a Praça 

Ovalada, o Cardo, a Colunata, o Templo de Afrodite e o Teatro Romano com sua 

maravilhosa acústica.  
 

Continuação ao Castelo de Ajlun, antiga fortaleza construída em 1185 e reconstruída mais tarde, no século XIII, 

pelos mamelucos depois da destruição pelos mongóis. O castelo da época das 

cruzadas, situado no alto da montanha, será nossa última parada para contemplar a 

bela vista da região, antes de voltarmos a Amman. Jantar e hospedagem. 
 

 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

 

 

 

 

 



4º DIA. 07/Nov/2019 (Qui) 
 

AMMAN / MONTE NEBO / MADABA / PETRA (250 km). 
 

Café da manhã e saída para o sul da Jordânia em direção a Petra. No caminho visitaremos o famoso Monte Nebo, 
onde Moisés avistou a Terra Prometida conforme é mencionado no livro de (Dt 34).  
 
Neste lugar Moisés colocou Josué no seu lugar para comandar o povo na conquista da Terra Santa e prosseguir 

com os Hebreus até Jericó atravessando o Rio Jordão. No Monte Nebo Moisés 
morreu.  
Relatos detalhados sobre a presença e morte de Moisés no monte Nebo 
foram amplamente relatados no livro “Moisés – Em busca da Terra 
Prometida” de Roger Bottini Paranhos; no qual ele participou ativamente dos 
fatos na personalidade de Natanael, chefe da tribo de Issacar. 
 
Do alto do Monte Nebo avistaremos o belo Vale do Rio Jordão, a cidade de 

Jericó, as montanhas de Samaria e as colinas da Judéia e o mar morto. 
 

Continuação ate MADABA à cidade dos mosaicos, para conhecer a igreja de S. Jorge que guarda em seu interior o 
primeiro mapa da terra santa que se tem noticia, construído inteiramente em estilo mosaico (pequenas 
pedrinhas coloridas) datada do ano 570 DC descoberto em 1880. Continuação até Petra mais ao sul.  
Chegada ao hotel em Petra. Hospedagem e descanso. 
 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

 
5º DIA. 08/Nov/2019 (Sex) 
 

PETRA – DIA DE VISITA A CIDADE ROSA. 
 

Café da manhã e saída para visitar à extraordinária cidade de Petra “a cidade rosa”, centro da civilização nabatéia 

que floresceu durante 500 anos. 
 

Os Nabateus, nômades beduínos, criaram a cidade há cerca de 2000 anos entre um círculo de impenetráveis 

montanhas, unicamente acessível através de um estreito desfiladeiro com 1 km conhecido como Sik, que evitava 

as invasões.  

     
 

Na cidade encontram-se vestígios de várias épocas: o teatro romano, os túmulos reais, casas de vários períodos, 

câmaras funerárias, salões de banquetes, banhos, etc. Regresso para o hotel e descanso. 

 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 
 

Obs.:  
- O sítio arqueológico de Petra é enorme. Como não é possível entrar com veículos para fazer essa visita, todo o percurso será feito a pé. 

Teremos grande parte do dia dedicado exclusivamente para essa visita e com caminhadas tranquilas.  

- Em alguns trechos do sítio arqueológico de Petra é possível utilizar charretes como meio de transporte (Não incluso no Pacote).  

- Roupas leves e tênis são o ideal para esse dia. 

 



 

6º DIA. 09/Nov/2019 (Sáb) 
 

PETRA – WADI RUM (100 km) / AMMAN. 
 

Café da manha e saída do hotel para um passeio de 2 horas em carro aberto (tipo safari) pelo intocado deserto 

da Jordânia conhecido como WADI RUM (vale da lua), as incríveis paisagens 

farão você se sentir dentro de dois famosos filmes cujas locações fora 

neste local, estou me referindo ao clássico filme Laurence da Arábia  

(1962). Em 2015 o deserto de Wadi Rum, na Jordânia, voltou a emprestar 

sua paisagem para o cinema hollywoodiano produzir “perdidos em Marte” 

com Matt Damon. 

 

Wadi Rum é um dos poucos lugares do mundo praticamente intocados pelo 

homem, e a escolha do cenário para recriar Marte não poderia ter sido 

melhor. A sensação é mesmo de estar em outro planeta, inabitado, onde o 

silêncio predomina a maior parte do tempo e a paisagem é dividida em uma 

imensidão de areia e rochas de até 1800 metros de altura. 
 

Segue viagem com destino a AMMAN.  Chegada ao hotel e descanso. 
 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

 
7º DIA. 10/Nov/2019 (Dom) 
 

AEROPORTO AMMAN / EMBARQUE COM DESTINO AO EGITO - LUXOR / VISITA TEMPLO DE KARNAK E LUXOR. 
 

Café da manhã no hotel e em horário a ser determinado transfer para o aeroporto de AMMAN. Procedimentos 

de embarque e voo as 5h00min com destino ao EGITO – LUXOR. Voo com conexão no Cairo. Desembarque no 

Cairo para conexão às 06h30min. Segue embarque com destino a Luxor às 10h35min. Desembarque em Luxor às 

11h45min. Recepção por nossa equipe local e traslado para o hotel em Luxor. Hospedagem.  
 

Após o almoço, saída para visitar Karnak e seu fantástico templo. É simplesmente impossível descrever em 

poucas palavras toda a grandiosidade deste sítio arqueológico. As dimensões do 

grande templo de Amom são assombrosas e as colunas do templo são as maiores 

do mundo. São necessários 12 homens para abraçá-las, foram construídas pelo 

faraó Amenófis III, suas decorações e cores originais ainda são visíveis. Construído 

pelo faraó Ramsés I, e continuada por Seti I e Ramsés II, no interior do templo, 

caberia inteiramente a catedral de Paris, a NotreDame. 
 

Visitaremos templo de Luxor, na antiga Tebas, às margens do rio Nilo. Onde veremos construções e templos de 
Ramsés II e Amenófis III, alameda das esfinges, da época do faraó Nectanebo I, e outras preciosidades de épocas 
faraônicas.  
 
Em Karnak e Luxor visitaremos boa parte dos locais e cenários relatados no livro “Akhenaton – A Revolução 
Espiritual do Antigo Egito”, de Roger Bottini Paranhos. 
 
Retorno para o hotel e descanso. 

 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO  E  JANTAR.  

 

 



8º DIA. 11/Nov/2019 (Seg) 
 
LUXOR - VISITAS AOS TEMPLOS DE DENDERA E ABYDOS/ EMBARQUE NO CRUZEIRO / INÍCIO DO CRUZEIRO DE 
4 NOITES PELO RIO NILO (NAVIO NILE PREMIUM). 
 
Café da manhã. Viagem com destino a Qena para conhecer os templos de Dendera e Abydos, que fica no limite 
do deserto ao norte de Luxor.  
 
Dendera fica a 65 quilômetros de Luxor. Foi construída e dedicada à deusa Hathor, a deusa do amor, 

maternidade e música. Continuaremos a visita para conhecer também os 

templos de Abydos, que era uma das mais importantes cidades do antigo 

Egito, onde se encontra o templo do faraó Seth, que está situado a 11 

quilômetros a oeste do rio Nilo, na região do Alto Egito. Seu nome original é 

Abdju, sendo esta a referência encontrada nos próprios sítios arqueológicos 

locais. Foram os gregos que mais tarde denominaram o local como Abydos, 

nome pelo qual é conhecido atualmente. Esta região começou a ser 

utilizada a partir de 3 mil anos a.C., com a fundação de vários templos e túmulos de 

Faraós da 1ª Dinastia. Posteriormente outros templos foram construídos no local, 

sendo os mais importantes o Grande Templo de Osíris, o Templo de Seti I e o 

Templo de Ramsés II. A região continuou sendo utilizada até a 30ª Dinastia, por 

volta de 380 d. C. 
 

Retorno para Luxor e embarque no navio.  

Inicio da navegação pelo Rio Nilo.  Jantar e descanso.  
 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO (neste dia o almoço será in box) E JANTAR. 

 
9ºDia.  12/Nov/2019 (Ter) 
 

VALE DOS REIS - COLOSSO DE MEMNON - TEMPLO DA RAINHA HATSHEPSUT - EDFU / NAVIO - SEGUNDA NOITE 

A BORDO. 
 

Após café da manhã, saída do navio para visitar o famoso e grandioso vale dos reis na margem oposta do Nilo, 

cuja história é fascinante, pois com medo de saques, os faraós passaram a construir 

secretamente suas tumbas nos penhascos rochosos de difícil acesso no deserto em 

um local conhecido hoje como Vale dos Reis em Tebas.  
 

Neste local, se encontram os túmulos dos principais soberanos do Egito Antigo, tais 

como: Ramsés IX, Ramsés VI, tumba de Tutancâmon (seus pertences estão todos no 

museu do Cairo), Amenófis III, entre outros. 

Obs.: Inclusa a entrada para 3 tumbas. Com antecedência não da para prever quais tumbas estarão abertas 

para visitas. Sendo assim sabermos apenas no dia das visitas. 
 

Chegaremos até o templo da lendária rainha Hatshepsut, templo construído em 1.515 a.C.  
 

Retorno para o navio. Visitaremos os colossos de 

Memnon, do rei Amenófis III, cuja lenda diz que quando 

vento vindo do sul bate no colosso de Amenófis, ainda se 

escuta o lamento do rei. Almoço a bordo.  

 

Continuando a navegação passando pela eclusa de Esna, 



chegaremos a Edfu. Jantar a bordo. Noite livre para as margens do rio Nilo. 
 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO  E  JANTAR.  

 
10ºDia.  13/Nov/2019 (Qua) 
 

EDFU - TEMPLO DE EDFU - O TEMPLO DE HORUS – TEMPLO KOM OMBO/ NAVIO - TERCEIRA NOITE A BORDO. 
 

Após café da manhã, saída para fazer a visita à Edfu, que foi a capital do IInomo (estado) do alto Egito - os gregos 

a chamavam de Apolinópolis Magma - onde visitaremos o templo mais conservado de todo o Egito, consagrado a 

Horus, da época ptolomaica, reerguido no lugar de um templo antigo existente 

ainda no tempo do faraó Tutmosis III.  

Por suas grandiosas dimensões, é considerado, depois de Karnak, o segundo 

maior templo do Egito, com 137m de comprimento, 36m de altura e 79m de 

largura. Duas esplêndidas estátuas de granito negro montam guarda em ambos 

os lados da entrada representando o Deus 

Hórus, em forma de falcão. Continuando a 

navegar pelo rio Nilo, chegaremos a Kom Ombo, chegada e desembarque para 

fazer a visita à Kom Ombo, antiga pa-sobek, “casa de Sobek”, o Deus-crocodilo, 

no Nilo, venerado desde as primeiras dinastias. Visita ao templo duplo de 

planta única - não tem outro igual em seu gênero, no mundo - pertencia ao 

faraó Tutmosis III.   

 

Navegação até Aswan. A noite Festa de fantasia a bordo. 

 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO  E  JANTAR.  

 

 

 

11ºDia.  14/Nov/2019 (Qui) 

 

ASWAN / TEMPO LIVRE EM ASWAN – POSSIBILIDADE DE FAZER UM PASSEIO OPCIONAL EM ABU SIMBEL / 

FILAE TEMPLO DE ISIS / ALDEIA NUBIA – NAVIO - QUARTA NOITE A BORDO. 
 

Café da manhã e tempo livre na parte da manhã. 
 

Possibilidade de um opcional em ABU SIMBEL, para quem desejar ir até mais ao sul do Egito para visitar o famoso 

templo de ABU SIMBEL do faraó Ramsés II, com voo de 30 minutos de Aswan até Abu Simbel. Desembarque e 

visita com nosso Guia Egípcio (mínimo para a realização do opcional será de 10 pessoas).  

O valor do opcional é de U$ 340,00 (dólares por pessoa).  
 

Almoço no Navio. 
 

Na parte da tarde iremos até Philae, o templo da deusa Isis cujos em tempos 

faraônicos ficavam submersos. Hoje, os templos de 

Philae foram desmontados e reconstruídos na ilha 

vizinha de Agilkia.  

 

Também iremos visitar uma típica aldeia Núbia com seus costumes e estilo de vida 

muito antigo, oportunidade de fazer tatuagem de rena e visitar internamente uma 



típica casa Núbia. Retorno para o Barco. 
 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO  E  JANTAR. 

 
12ºDia.  15/Nov/2019 (Sex) 

 

ASWAN – FIM DO CRUZEIRO / CAIRO. 

 

Após café da manhã a bordo, FIM DO CRUZEIRO PELO RIO NILO. Traslado em ônibus para o aeroporto de Aswan 

e embarque em voo com destino ao Cairo. Desembarque no Cairo e transfer com destino ao Hotel. Hospedagem 

e descanso. 

 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR 

 

 

13ºDia. 16/Nov/2019 (Sáb) 

 

PIRÂMIDES – ESFINGE / – SAKKARA – Com visitas as Mastabas / LOJA DO ALGODÃO.  

 
Café da manhã e saída para iniciar as visitas no Cairo. Iniciaremos as visitas no local que é considerado uma das 
sete maravilhas do mundo antigo, as três grandes pirâmides em GIZÉ - KEOPS, KÉFREN e MIKERINOS, com 
entrada inclusa em uma delas “para os mais corajosos”.  

 
Bem próximo às pirâmides em Gizé, visitaremos a colossal ESFINGE e o Templo 
da Mumificação do Faraó Kéfren ao lado da Esfinge. 
 
Iremos até SAKKARA, um dos maiores sítios arqueológicos do mundo onde se 
encontra a famosa pirâmide escalonada do Faraó 
ZOSER. O sítio arqueológico de Sakkara, com sua 
enorme área de superfície, é um dos mais extensos 

de todo o Egito e o mais importante do ponto de vista histórico e se estende até as 
pirâmides em GIZÉ. Ali estão representadas todas as principais dinastias, desde a 
primeira com o faraó Menés até a época Ptolomaica. Visita as mastabas de 
Sakkara.  
 

Retorno para o Cairo e tempo na loja do algodão, onde é possível comprar os famosos lençóis Egípcios. Retorno 
para o hotel e descanso.  
 

INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

 
14ºDia. 17/Nov/2019 (Dom) 
 

MUSEO EGÍPICO / MERCADO DE KHAN EL KHALILI. 
 

Após Café da manhã sairemos para visitar o famoso 
Museu Egípcio do Cairo. Neste impressionante museu se 
encontram objetos encontrados nas tumbas de alguns 
faraós e em escavações ao longo dos séculos em todo o 
Egito. Nele podemos ver, por exemplo, todos os 
pertences do faraó Tutancâmon descoberto em 1922 no 

Vale dos Reis em Tebas (onde faremos vistas).  
 



Poderemos contemplar, entre outros objetos, a sua máscara mortuária em puro ouro e o seu sarcófago em ouro 

com lápis-lazúli pesando 200 quilos. Também se pode ver no museu do Cairo o trono onde se assentava o faraó 

em ouro puro, bigas (carro de guerra), totalmente completos, achados em sua tumba, e objetos particulares da 

casa real deste faraó. Encontra-se no museu do Cairo tudo o que você já viu nos livros de his  tórias, filmes e 

documentários sobre o Egito. 
 

Após o Almoço iremos até o grande centro do Cairo para visitar o famoso  mercado Khan El Khalili... Imperdível! . 
Tempo para compras. Retorno para o hotel. Jantar no Hotel. 
 

Transfer para o Aeroporto do Cairo as 21horas. 
 
INCLUSO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

 

15ºDia.  18/Nov/2019 (Seg) 
 

CAIRO - EMBARQUE DE RETORNO AO BRASIL / VOO COM CONEXÃO / DESEMBARQUE NO BRASIL. 
 

Procedimentos de embarque e voo com destino ao Brasil. Voo com conexão.  
Voo com conexão. Desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos – SP (CUMBICA) no inicio da noite. 
 

Fim de nossos serviços 
 

 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
No período da viagem, em locais a serem definidos o grupo terá reuniões com o Roger Bottini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

ITENS INCLUSOS NESTE PACOTE: 

01 - Passagens aéreas em trechos internacionais em classe econômica; 

02 - Todas as taxas de embarque; 

03 - Visto do Egito; 

04 - Hotéis categoria Turística 4 e 5 estrelas; 

05 - Regime pensão completa: Café da manhã, almoço e Jantar conforme está descrito no roteiro; 

06 - Seguro médico e de bagagem; 

07 - Todos os passeios e ingressos para visitas conforme exposto no roteiro. 

08 - Todos os transfers terrestres fora do Brasil aeroporto/hotel/aeroporto. 

09 - Acomodações em quarto para duas pessoas (duplo). Para quarto individual, acréscimo no valor. 

10 - Ônibus exclusivo para o grupo fora do Brasil durante os passeios. 

11 - Guia acompanhante do grupo desde o Brasil. 

12 - Guias locais falando em Português. 

13 - Todas as gorjetas para guias locais / transferistas / motoristas / maleteiros; 

14 - Permitido uma mala por pessoa com até 23kg nos trechos internacionais. 

15 - Permitido uma mala por pessoa com até 20kg nos trechos internos entre a Amman/Cairo, Cairo/luxor e 

Aswan/Cairo. 
 

Obs.: Cafés da manhã e jantares nos hotéis. Almoços em restaurantes locais. 

  

ITENS NÃO INCLUSOS NESTE PACOTE: 

01 - Lavanderia / telefonemas / extras de qualquer natureza; 

02 - Bebidas; 

03 - Passaportes (daremos orientações); 

04 - Visitas e passeios opcionais; 

05 - Multa por excesso no número e peso de bagagens; 

06 - Refeições servidas no quarto do hotel; 

07 - Consumo do frigobar. 

 

PARA INSCRIÇÃO, É PRECISO. 

01 - Preenchimento da ficha de inscrição. Consulte nossos agentes de viagem; 

02 - Contrato assinado com as formas de pagamentos acordada; 

03 - Preenchimento da ficha de saúde; 

 

PARA 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; 

03 - Certificado de vacinação internacional com  o comprovante da vacina de febre amarela. 

 

VALOR DO PACOTE POR PESSOA: 

Apenas U$ 5.990,00 Dólares 
Para acomodação em quarto duplo. 

Para acomodação em quarto Single (individual), acréscimo de U$ 1.250,00. 



 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

 

1ª Opção: Parcelamento em 10 vezes com início em Janeiro/2019. 

 

- Nesta opção, você terá o valor das parcelas em Dólares. 

- Os pagamentos das parcelas em dólares serão efetuados através de depósito ou transferência bancária. 

 

 

2ª Opção: Parcelamento com entrada de 30% e saldo de 70%. 

 

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

- Saldo de 70%, que deverá ser quitado até 30 dias antes do embarque, ao Câmbio do Dólar Turismo, da CAPRICE 

TURISMO, do dia do pagamento. 

 

 

3ª 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. 

 

 

 

Para maiores informações, consulte nossos agentes de viagens: 

 

 

 

 

 

 

 


