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Austrália e Ilhas Fiji 
 

  

Duração: 11 dias.        Saídas: diárias. 

ROTEIRO: 

1º DIA: MELBOURNE 

Recepção e traslado privativo para o hotel e acomodação por 3 noites. 

 

2º DIA: MELBOURNE 

City tour de meio dia pelos principais atrativos de Melbourne. O tour pode ser substituído (dependendo da disponibilidade 

e das condições climáticas) por uma caminhada guiada, que permite desvendar os segredos que apenas os moradores 

locais conhecem. Oportunidade de descobrir estilistas locais, artistas de rua, cafés e bares peculiares na cidade que é 

conhecida pelas suas vielas e ruazinhas (não inclui almoço). 

 

3º DIA: MELBOURNE 

Passeio de dia inteiro à Great Ocean Road (cerca de 13h), considerada uma das mais belas rodovias litorâneas do mundo, 

passando por lindas praias e levando às famosas formações rochosas Doze Apóstolos. Inclui vôo cenico em helicóptero 

com duração de 10 minutos. 

 

4º DIA: MELBOURNE / SYDNEY 

Traslado privativo ao Aeroporto de Melbourne e embarque com destino à Sydney. Na chegada, traslado ao hotel e 

acomodação por 3 noites. 

 

5º DIA: SYDNEY 

City tour de meio dia pelos principais atrativos de Sydney, passando pela famosa Opera House, a imponente 

Harbour Bridge, o Queen Victoria Building e o elgante bairro de Paddington, até cehgar à famosa Bondi Beach. O retorno 

será pela Double Bay. 

 

6º DIA: SYDNEY 

Dia livre para explorar Sydney ou fazer passeios adicionais. 

 

7º DIA: SYDNEY / ILHAS FIJI 

Traslado para o Aeroproto de Sydney e embarque com destino a Nadi. Recepção e traslado privativo à Momi Bay 

para acomodação por 4 noites. 

 

8º AO 10º DIA: ILHAS FIJI 

Dias livres para atividades. 
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11º DIA: ILHAS FIJI 

Traslado privativo ao aeroporto de Nadi e embarque ao próximo destino. 

 

SERVIÇOS: 

NESTE ROTEIRO INCLUI: 

- Acomodação por 3 noites em Melbourne, com taxas; 

- Acomodação por 3 noites em Sydney, com taxas; 

- Acomodação por 4 noites em Fiji, com café da manhã e taxas; 

- Traslados aeroporto / hotel / aeroporto; 

- City tour semi privativo de meio dia em Melbourne; 

- Passeio semi privativo de dia inteiro pela Great Ocean Road; 

- City tour semi privativo de meio dia em Sydney; 

- Kit de viagem; 

- Seguro viagem. 

 

Obs: passeios com guias locais em inglês. 

 

 

NESTE ROTEIRO NÃO INCLUI: 

- Passagens aéreas; 

- Taxas de embarque; 

- Encargos de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro; 

- Despesas com documentação e vistos consulares; 

- Excesso de bagagem; 

- Passeios opcionais; 

- Refeições não mencionadas como incluídas; 

- Antecipação no horário de chegada (early check in); 

- Prorrogação no horário de saída (late check out); 

- Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis; 

- A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de cada passageiro; 

- Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas alcoólicas, alimentação extra, gorjetas, consumo de 

minibar e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro. 

 

PREÇOS: 

 

Valores indicados em moeda estrangeira devendo ser considerada a cotação publicada em nosso site no 
dia da compra. 

 

PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO ATÉ 31/03/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo 
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PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

Melbourne Crown Promenade Standard Room Acomodação 

3.543 Sydney PARKROYAL Darling Harbour Superior Room Acomodação 

Ilhas Fiji Fiji Marriott Resort Momi Bay Lagoon Bure Café da manhã 

  

ADICIONAL / OPCIONAL, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

Suplemento para acomodação no Crown Towers Melbourne, em Standard Room  310 

Suplemento para acomodação no Park Hyatt Sydney, em City Harbour Room  1.284 

Suplemento para acomodação no Overwater Bure (bangalô sobre as águas) no Marriott Momi  473 

  

  

CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/04 A 30/09/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo 

Melbourne Crown Promenade Standard Room Acomodação 

3.953 Sydney PARKROYAL Darling Harbour Superior Room Acomodação 

Ilhas Fiji Fiji Marriott Resort Momi Bay Lagoon Bure Café da manhã 

  

ADICIONAL / OPCIONAL, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 
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PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

Suplemento para acomodação no Crown Towers Melbourne, em Standard Room 315 

Suplemento para acomodação no Park Hyatt Sydney, em City Harbour Room 918 

Suplemento para acomodação no Overwater Bure (bangalô sobre as águas) no Marriott Momi 774 

- Todos os preços são em dólares americanos (USD) e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. 
- Valores informados NÃO válidos para períodos festivos e de grandes eventos nas cidades, incluindo Natal e Réveillon. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 

- Sinal de 25% do valor no boleto bancário para reserva. 

- Saldo (incluindo IRRF e taxas) em até 10 vezes sem juros, com cartões de crédito Visa, Mastercard, Diners, Elo e 

American Express. 

CONDIÇÕES GERAIS 

RESERVA: 

Para tal solicitamos um sinal de 25% do valor do pacote, por passageiro, sendo este descontado do montante final. Caso a 

reserva não se confirme, o sinal será reembolsado. Em caso de desistência por parte do passageiro após a confirmação das 

reservas, será feito o cálculo de eventuais multas de hotéis e serviços, usando o valor do sinal para cobertura das mesmas. 

 

Os valores indicados nos pacotes estão em moeda estrangeira devendo ser convertidos para Reais (R$) com base na 

cotação publicada em nosso site no dia da compra. 

 

 

ALTERAÇÕES: 

Mudanças após confirmação total será cobrada multa de US$ 100,00 + multa de hotéis, empresas aéreas e outras 

empresas envolvidas quando vigentes. 

 

Caso a passagem já tenha sido emitida, as penalidades e multa das companhias aéreas envolvidas estarão vigentes 

também. 

 

 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: 

- Parte terrestre: 

Até 45 dias antes do início da viagem: 10% do valor do pacote por pessoa de taxas administrativas e eventuais multas dos 

fornecedores envolvidos conf. condições contratuais. Caso a passagem já tenha sido emitida, as penalidades e multa das 

companhias aéreas envolvidas estarão vigentes também. 

 

De 44 a 31 dias antes da viagem: perda de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do pacote. 

 

De 30 a 16 dias antes da viagem: perda de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do pacote. 
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Menos de 15 dias antes do inicio da viagem: perda de 100% (cem por cento) do valor total 

do pacote, independente dos motivos apresentados pelo passageiro. 

 

- Parte aérea: 

As tarifas aéreas usadas nos pacotes têm condições restritas e muitas vezes não reembolsáveis. Em caso de cancelamento 

a multa varia de 25% a 100% do valor pago dependendo da companhia aérea e das condições da tarifa aplicada. 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br 
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