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Uma das viagens mais grandiosas do mundo! Um cruzeiro ferroviário transcontinental privado que circula 8.000km 
entre a Ásia e a Europa. 
 
 

Grande Expresso Transiberiano 
Experimente a lendária Ferrovia Transiberiana e a Ferrovia Transmongol a bordo do Trem Expresso privado. Esqueça da 
necessidade de fazer e desfazer a mala durante sua viagem, pois sua cabine será sua ‘casa sobre rodas’ durante todo o percurso.   
 
O Grande Expresso Transiberiano oferece a seleção de 4 (quatro) categorias de acomodação, da Economy à Deluxe, assim 
como vagões-restaurante, vagão-bar e uma área de conferências para palestras a bordo. Cada dia estão incluídas paradas para 
passeios nos lugares mais interessante ao longo da rota. Em cidades selecionadas como Ekaterimburgo, aos pés dos Montes 
Urais; Novossibirsk, no coração da Sibéria; Irkutsk, às margens do Lago Baikal; e Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, estão 
inclusas noites em hotéis de primeira categoria e superior, em redes de hotéis especialmente selecionadas e bem localizadas 
que permitirá explorar mais dessas magníficas cidades, e aproveitar o passeio de maneira mais tranquila e confortável. A 
viagem pode ser reservada com início em Pequim ou Moscou, conforme sua preferência.  
 
Nosso roteiro a bordo do Grande Expresso Transiberiano oferece a oportunidade de vivenciar as áreas mais remotas do mundo, 
como a Sibéria e o Lago Baikal e, ao mesmo tempo, desfrutar de todo o conforto e privacidade que só é possível embarcando 
no trem privado.  
 
Tipos de Cabine:  
Cabine Deluxe Gold 
- Para quem procura o máximo em conforto a bordo. As cabines Gold oferecem o tipo de acomodação mais espaçosa do trem; possuem 
banheiro, lavabo e duchas particulares (chuveiro estilo Wet-Room). Cada cabine oferece 01 cama inferior e 01 cama superior, uma mesa 
junto a janela panorâmica, uma poltrona em frente a cama inferior, um pequeno guarda-roupas e espaço para guardar pertences. O ar-
condicionado é de controle individual e só funciona com o trem em movimento. Na cabine há uma tomada europeia de 220V. Cada vagão 
possui 05 cabines e só é possível reservar esta categoria para uso individual ou duplo. 
Dimensões da cabine Deluxe Gold 
Cabine 2,00 x 3,50 = 7,0M² 
Cama inferior: 1,20 x 1,85cm | Cama superior: 80 x 1,85cm 
 

Cabine Deluxe Silver 
- As cabines Silver possuem banheiro, lavabo e duchas particulares (chuveiro estilo Wet-Room). Cada cabine oferece 01 cama inferior e 01 
cama superior, uma mesa junto a janela panorâmica, uma poltrona em frente a cama inferior, um pequeno guarda-roupas e espaço para 
guardar pertences. O ar-condicionado é de controle individual e só funciona com o trem em movimento. Na cabine há uma tomada europeia 
de 220V. Cada vagão possui 06 cabines e só é possível reservar esta categoria para uso individual ou duplo. 
Dimensões da cabine Deluxe Silver 
Cabine 2,00 x 2,70 = 5,4M² 
Cama inferior: 1,10 x 1,85cm | Cama superior: 80 x 1,85cm 
 

Cabine Standard Plus 
- Categoria mais popular do trem; as cabines são equipadas com 02 camas inferiores e 02 camas inferiores. Como somente as camas inferiores 
são usadas para dormir, as camas superiores podem ser usadas como espaço suplementar de bagagem, ou simplesmente levantadas. Os 
banheiros e os lavabos são compartilhados em uso comum, e estão em ambas as extremidades do vagão. O ar-condicionado é de controle 
central e só funciona com o trem em movimento. Na cabine há uma tomada europeia de 220V. Cada vagão possui 09 cabines e só é possível 
reservar esta categoria para uso individual ou duplo. 
Dimensões da cabine Standard Plus: 
Cabine: 2,00 x 2,00 = 4,00M² | Camas superiores e inferiores: 65 x 1,85cm.  
 

Cabine Standard Economy 
 - Categoria popular entre os que procuram viajar de forma econômica; especialmente elaborada, ela acomoda família com crianças ou grupo 
de amigos. Os vagões-cama da Standard Economy são equipados com 02 camas inferiores e 02 camas superiores. Os banheiros e os lavabos 
são compartilhados em uso comum, e estão em ambas as extremidades do vagão. O ar-condicionado é de controle central e só funciona com 
o trem em movimento. Na cabine há uma tomada europeia de 220V. Cada vagão possui 09 cabines e só é possível reservar esta categoria 
com no mínimo 03 pessoas, e máximo 04. 
Dimensões da cabine Standard Economy: 
Cabine: 2,00 x 2,00 = 4,00M² | Camas superiores e inferiores: 65 x 1,85cm.  
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01 dia | (sábado) 
MOSCOU 
Chegada ao aeroporto internacional de Moscou. Recepção e traslado ao hotel. À noite teremos nosso jantar de apresentação 
e boas-vindas.  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (jantar). 
 
02 dia | (domingo) 
MOSCOU 
Café da manhã. 
Uma excursão de um dia inteiro mostra a magnífica Praça Vermelha, os jardins do Kremlin e outros destaques de Moscou. Você 
vai esquecer as velhas histórias sobre Moscou ser cinza e escura. Tornou-se uma cidade vibrante, cheia de vida, comparável a 
Paris ou Roma. À tarde, traslado para a estação ferroviária onde seu trem privado Grand Trans-Siberian Express está pronto 
para embarcar para a primeira etapa da viagem de quase 8.000 km até Ulaanbaatar. Jantar de boas-vindas e acomodação a 
bordo. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar). 
 
03 dia | (segunda-feira) 
MOSCOU >>> ECATERIMBURGO 
Café da manhã. 
Aproveite um dia típico de viagem na famosa Ferrovia Transiberiana. Nosso trem irá cruzar diversos cenários de florestas, lagos 
e pequenos vilarejos seguidos pelos Montes Urais. Um dia para descansar, admirar a paisagem e assistir as palestras sobre os 
países visitados e seus costumes e tradições. Pela noite chegaremos em Ecaterimburgo. Traslado ao hotel selecionado.  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar). 
 
04 dia | (terça-feira) 
ECATERIMBURGO 
Café da manhã.  
Ecaterimburgo, capital dos Montes Urais. Foi fundada em 1723 pelo Tsar Pedro I como feitoria metalúrgica e no início do Século 
XX já era um dos centros mais importantes de finanças, cultura e indústria da região; Ecaterimburgo é uma fronteira geológica 
determinada pelos cientistas entre a Europa e a Ásia. Pela tarde durante nosso passeio, visitaremos um dos lugares mais 
importantes da história russa, a Catedral do Sangue Derramado, que foi construída no lugar onde o Tsar Nicolau II e a família 
dele foram executados pelos Bolcheviques em 1918. Faremos uma excursão para as florestas Urais, lugar sagrado para os 
russos e o principal centro de observação para ufólogos do país – Ganina Yama, um reduto de pequenas capelas de madeira 
que foram erguidas na década de 1990 para homenagear a família do último Czar dos Romanov, assassinado pelos comunistas 
em 1918 em Ecaterimburgo e enterrado junto à sua família em Ganina Yama; 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar). 
 
05 dia | (quarta-feira) 
ECATERIMBURGO >>> NOVOSIBIRSK  
Café da manhã. 
Teremos novamente um dia quase completo de travessia em trem, atravessando as planícies da Sibéria Oriental até chegarmos 
em Novosibirsk no final da tarde. Com 1,5 milhões de habitantes, Novosibirsk é a terceira maior cidade da Rússia e a maior da 
Sibéria. Foi fundada em 1893 como o futuro local da ponte ferroviária transiberiana que cruza o rio Ob da Sibéria.  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar). 

ITINERÁRIO | 13 dias / 12 noites  
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06 dia | (quinta-feira) 
NOVOSIBIRSK >>> KRASNOIARSK  
Café da manhã. 
Pela manhã conheceremos Novosibirsk, faremos um passeio panorâmico da cidade que mostra algumas igrejas ortodoxas 
notáveis que sobreviveram ao período soviético, e você verá a famosa Ópera, a maior da Rússia, situada no centro da cidade 
na Praça Lenin. À tarde, uma excursão leva você para fora da cidade na Taiga. A cerca de 30 km da cidade, você tem a 
oportunidade de visitar o maior museu ferroviário a céu aberto da Rússia, uma coleção de mais de 60 peças de locomotivas a 
vapor, diesel e elétricas, bem como vários carros de passageiros históricos - uma visão perfeita do desenvolvimento dos trens 
da Ferrovia Transiberiana. Um passeio de barco no Rio Ob mostra um dos rios mais poderosos que são atravessados pela 
Ferrovia Transiberiana. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar). 
 
07 dia | (sexta-feira) 
KRASNOIARSK >>> IRKUTSK 
Café da manhã. 
Krasnoiarsk, assim como Ecaterimburgo e Ulan-Ude, era uma cidade fechada durante os tempos soviéticos para estrangeiros. 
Está localizada às margens do rio Ienissei, que possui o maior sistema fluvial que desemboca no Oceano Glacial Ártico. Nosso 
passeio permite conhecer algumas vistas panorâmicas e a rua comercial principal, bastante excêntrica, pois o prefeito da cidade 
decidiu decorá-la com palmeiras na época estival, no meio da Sibéria!  
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar). 
 
08 dia | (sábado) 
IRKUTSK 
Café da manhã. 
Irkutsk é famosa por seu comercio com a Mongólia e a China, e costumava ser chamada de ‘Paris da Sibéria’ graças a sua vida 
cheia de cores na época dos czares. Visitaremos toda a cidade antiga com seus vastos bairros que até agora só consistem de 
casas de madeira, antes de irmos desfrutar de um grande destaque cultural da viagem, um Concerto Clássico Privado no 
Palacete Histórico da cidade.  
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar). 
 
09 dia | (domingo) 
LAGO BAIKAL 
Café da manhã. 
Hoje ficaremos impressionados por um dos pontos mais incríveis da viagem, O Grande Expresso Transiberiano desembarca no 
Lago Baikal, a maior reserva de água doce do mundo, ao fundo com suas belas cordilheiras e sua água límpida azul. O Lago se 
estende por 636km de comprimento e 80km de largura, é o lago mais profundo do planeta cm mais de 1.600 metros de 
profundidade; para se ter uma ideia de sua dimensão, ele representa cerca de 23% de toda água doce de degelo do mundo, 
seu volume é superior a todos os grandes lagos da América do Norte juntos. Pela manhã, um percurso de cerca de uma hora 
em ônibus nos levará às margens do Lago Baikal. Um passeio pela aldeia de Listvyanka nos permitirá conhecer a igreja de São 
Nicolau, uma ortodoxa construção em madeira, renovada na década de 1990. Faremos um típico almoço siberiano, apreciando 
o famoso peixe Omul, endêmico do Lago Baikal. Pela tarde faremos uma travessia pelo lago até a pequena vila de Porto Baikal 
em barco, onde o trem estará esperando por nós. Hoje o trem estará funcionando em baixa velocidade ao longo da linha férrea 
entre o Porto Baikal e Sludyanka. A parada para fotos será organizada em uma pequena aldeia, onde todos poderão sair do 
trem, colocar os pés nas águas frias e claras do lago. Visitar as casas de madeira típicas e um churrasco na beira do lago também 
fazem parte deste dia muito especial. Aproveite!  
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar). 
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10 dia | (segunda-feira) 
ULAN UDE >>> ULAN BATOR 
Café da manhã. 
O Grande Expresso Transiberiano chegará a Ulan-Ude, capital da chamada ‘República Autônoma de Buriátia’ da Federação 
Russa. Os Buriatas são um grupo étnico próximo aos mongóis e a terra deles representa uma mistura de culturas 
surpreendentes, e serve de ponto de encontro entre o Leste e o Oeste. A cidade tem vastas áreas de casas de madeiras típicas 
da Sibéria. Conheceremos um vilarejo Ortodoxo conhecido como ‘antigos crentes’, praticantes do modo de vida de mais de 
séculos atrás; no vilarejo seremos recebidos em uma residência local com almoço caseiro. Em Ulan-Ude, o trem mudará da 
Ferrovia Transiberiana para a Ferrovia Transmongol. À noite chegaremos na estação russa de Sukhbataar e a mongol 
Suchebaatar, na fronteira entre a Rússia e a Mongólia. As formalidades de imigração russas e mongóis serão feitas, para o seu 
conforto, a bordo.  
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar). 
 
11 dia | (terça-feira) 
ULAN BATOR 
Café da manhã. 
Pela manhã chegaremos em Ulan bator, durante nossa programação, visitaremos o famoso Mosteiro Ghandahn, feito no estilo 
tibetano e com mais de 150 monges. Continuaremos pelo Palácio de Inverno de Bogd Khan. À noite teremos a experiência de 
jantar o típico no restaurante mongol ‘Hot Pot’, aquecendo e preparando cada um seu prato, com temperos e sabores à gosto.  
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar). 
 
12 dia | (quarta-feira) 
ULAN BATOR 
Café da manhã no hotel. 
Hoje faremos uma visita inesquecível ao Parque Nacional de Gorkhi-Terelj, um parque com incrível extensão, sendo 
aproximadamente do tamanho de Cingapura. Não deixe de fazer uma tradição local, que é pegar três pedras na mão, dar três 
voltas em torno da pequena montanha de pedras e fazer um pedido, depois é só jogar as pedras para que volte de onde vieram 
e componha novamente a paisagem. Conheceremos a famosa Pedra da Tartaruga, esculpida pela própria natureza e que 
realmente lembra muito este animal marinho, juntamente ao plano do fundo, a paisagem é de tirar o fôlego. Conheceremos 
também uma família nômade dentro de sua ‘Iurta’, que são tendas desmontáveis muito utilizada pelos povos da Ásia Central. 
Um grande espetáculo é especialmente organizado para os hóspedes do trem, duas disciplinas do Festival Nacional Mongol de 
Naadaam: Luta Khuresh e Arco & Flecha, celebração marcada pela independência da nação e peço período com clima quente. 
Ao final da tarde retornaremos à Ulan bator.  
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar). 
 
13 dia | (quinta-feira) 
ULAN BATOR 
Café da manhã (apartamento disponível até o meio dia) 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional de Ulan bator - Chinggis Khaan para tramites de check in e 
embarque em voo com destino a cidade de origem. 
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã). 
 
 
 
Fim de nossos serviços. 
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EXTENSÃO SEUL | 04 dias / 03 noites 
 
13 dia | (quinta-feira) 
ULAN BATOR >>> SEUL 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional de Ulan bator - Chinggis Khaan para tramites de check in e embarque em 
voo com destino a cidade de Seul. Chegada ao aeroporto internacional de Seul - Incheon, após tramites de imigração, retirada das bagagens 
e alfandega, recepção e traslado ao hotel selecionado. 
Acomodação e pernoite.  
Regime: (café da manhã). 
 
14 dia | (sexta-feira) 
SEUL 
Dia inteiro pela cidade, incluindo: Palácio Gyeongbok - o palácio imperial coreano, Museu Nacional do Folclore, Templo Budista Jogyesa, The 
Blue House, Palácio de Changdeok, Beco de Antiguidades e Pinturas de Insadong e South Gate Open Market. Almoço incluído.  
Regime: (café da manhã e almoço).  
 
15 dia | (sábado) 
SEUL 
Passeio diurno à DMZ (De-Militarized-Zone), que é a fronteira entre a Coréia do Norte e a Coréia do Sul, onde você pode dar uma olhada na 
fronteira com a Coréia do Norte. Após o almoço, retorno a Seul e tempo livre. Recomendamos visitar o mercado de alimentos Gwanjang ou 
a área comercial de Myeoong-dong. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço).  
 
16 dia | (domingo) 
SEUL 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional de Seul, para tramites de check in e embarque em voo com destino a sua 
cidade de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 
Fim de nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa em serviço compartilhado com assistência do representante do trem no idioma 
inglês; 
- Passeios de acordo ao especificado no itinerário em serviço compartilhado com guia local (veja o idioma nas informações 
importantes) no idioma de acordo com a disponibilidade; 
- 12 (doze) noites de hospedagem na categoria escolhida com pensão completa (café da manhã, almoço & jantar) diário (check-
in 15h00 e check-out 12h00) de acordo ao especificado no itinerário acima; 
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas os 07 (sete) dias da semana no emergencial da Ásia Total. 
 
Pós tour – Seul, Coréia do Sul inclui: Traslados aeroporto hotel e vice-versa no idioma inglês, passeios descritos no itinerário 
com guia local no idioma espanhol  com 02 almoços e 3 noites e hospedagem com café da manha & e-ticket aéreo no trecho 
Ulan Bator/Seul em classe econômica (franquia 1 bagagem de 20k), que será entregue pelo operador local; 
 
 
 
 
 
 
- e-tickets internacionais (consultar as nossas promoções e tarifas especiais); 
- Vistos de ingresso aos países visitados; 
- Cartão de assistência de viagem;  
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 
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Categoria | Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 
 

Deluxe Gold    
Moscou 01 Radisson Blu Olympiyskiy Hotel ou similar Standard Room 
Trem 01 Grande Expresso Transiberiano Deluxe Gold 
Ecaterinburgo 01 Hyatt Regency Ekaterinburg ou similar Standard Room 
Trem 01 Grande Expresso Transiberiano Deluxe Gold 
Novosibirsk 01 Novosibirsk Marriott Hotel ou similar Standard Room 
Trem 02 Grande Expresso Transiberiano Deluxe Gold 
Irkutsk 01 Courtyard Irkutsk City Center ou similar Deluxe Room 
Trem 02 Grande Expresso Transiberiano Deluxe Gold 
Ulan Bator 02 Blue Sky Hotel ou similar Deluxe Room 
Deluxe Silver    
Moscou 01 Radisson Blu Olympiyskiy Hotel ou similar Standard Room 
Trem 01 Grande Expresso Transiberiano Deluxe Silver 
Ecaterinburgo 01 Hyatt Regency Ekaterinburg ou similar Standard Room 
Trem 01 Grande Expresso Transiberiano Deluxe Silver 
Novosibirsk 01 Novosibirsk Marriott Hotel ou similar Standard Room 
Trem 02 Grande Expresso Transiberiano Deluxe Silver 
Irkutsk 01 Courtyard Irkutsk City Center ou similar Deluxe Room 
Trem 02 Grande Expresso Transiberiano Deluxe Silver 
Ulan Bator 02 Blue Sky Hotel ou similar Deluxe Room 
Standard Plus    
Moscou 01 Radisson Blu Olympiyskiy Hotel ou similar Standard Room 
Trem 01 Grande Expresso Transiberiano Standard Plus 
Ecaterinburgo 01 Four Elements Ekaterinburg ou similar Standard Room 
Trem 01 Grande Expresso Transiberiano Standard Plus 
Novosibirsk 01 DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk ou similar Guest Room 
Trem 02 Grande Expresso Transiberiano Standard Plus 
Irkutsk 01 Courtyard Irkutsk City Center ou similar Deluxe Room 
Trem 02 Grande Expresso Transiberiano Standard Plus 
Ulan Bator 02 Blue Sky Hotel ou similar Deluxe Room 
Standard Economy    
Moscou 01 Radisson Blu Olympiyskiy Hotel ou similar Standard Room 
Trem 01 Grande Expresso Transiberiano Standard Economy 
Ecaterinburgo 01 Four Elements Ekaterinburg ou similar Standard Room 
Trem 01 Grande Expresso Transiberiano Standard Economy 
Novosibirsk 01 DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk ou similar Guest Room 
Trem 02 Grande Expresso Transiberiano Standard Economy 
Irkutsk 01 Courtyard Irkutsk City Center ou similar Deluxe Room 
Trem 02 Grande Expresso Transiberiano Standard Economy 
Ulan Bator 02 Blue Sky Hotel ou similar Deluxe Room 

 
 
 
 
 
 
 

HOTÉIS & CABINES PREVISTOS 
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Categoria Saídas Quádruplo Triplo  Duplo Individual 
Deluxe Gold 

6ago & 27ago 2022 

N/D N/D 13.350,00 20.770,00 
Deluxe Silver N/D N/D 11.150,00 17.370,00 
Standard Plus N/D N/D 6.970,00 10.040,00 

Standard Economy 4.760,00 5.760,00 N/D N/D 
Deluxe Gold 

14mai, 4jun & 16jul 2022 

N/D N/D 13.170,00 20.590,00 
Deluxe Silver N/D N/D 10.970,00 17.190,00 
Standard Plus N/D N/D 6.790,00 9.860,00 

Standard Economy 4.580,00 5.580,00 N/D N/D 
 

Pós Tour -  Seul, Coréia do Sul 
Hotel Saídas Duplo Individual 

Lotte Hotel Seoul ou similar  26mai, 16jun, 28jul, 18ago & 8set 2022 1.180,00 1.570,00 
 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Descontos para reservas antecipadas até 30 setembro 2021, sendo Euros 200 por pessoa cabine Standard Plus e Euros 400 
por pessoa cabine Deluxe Silver e como cabine Deluxe Gold;  
3) Guia local nos passeios do trem: 14.mai, 16jul & 6.ago 2022 - espanhol|4.jun & 27.ago 2022 - português;  
3) Recomendamos aconselhar aos passageiros a estarem preparados para viagens no período pós-Covid, as companhias aéreas 
e as autoridades de imigração provavelmente solicitarão: teste PCR Covid-19 negativo, certificado de vacinação e seguro saúde 
que cobre os custos de tratamento da Covid-19, manteremos atualização sobre as regras de imigração dos países visitados 6 
meses antes da partida do tour; 
4) Os valores acima informados são por opção/tipo de cabine no trem nas saídas fixas e não está incluído o imposto IRRF; 
5) Apartamento triplo, a terceira pessoa poderá ser acomodada em uma cama de solteiro de armar ou sofá cama disponível 
no apartamento; 
6) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Viajando nas cabines Deluxe Silver & Deluxe Gold 
- Garantia de acomodação dupla ou individual durante toda a programação da viagem; 
- Vagões-cama modernos, com Lavabo, Banheiro e Chuveiro privativo dentro de sua cabine; 
- Hotéis 5 (cinco) estrelas em Moscou, Ecaterimburgo, Novosibirsk, Ulaanbaatar e Beijing; 
- Pensão completa (Café da manhã, almoço & jantar); 
- 01 (uma) taça de vinho em todos os almoços e jantares a bordo do trem; 
- Água mineral ilimitada a bordo do trem; 
- Wi-Fi nas cabines (em fase de testes, funcionamento limitado a internet GSM). 
2) Viajando nas cabines Standard Economy & Standard Plus 
- Preços mais acessíveis para viagens em família e grupos; 
- Vagões-cama modernos recém-construídos, todos de 2008 em diante, equipados com modernos toillets à vácuo; 
- Pensão completa (Café da manhã, almoço & jantar); 
- Banho garantido todos os dias; 
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1) Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
1) Cancelamentos até 91 dias antes da partida é isento de multas, será cobrado apenas 200,00 Euros de custos administrativos 
pela prestação de serviço;  
2) Cancelamentos entre 90 e 61 dias antes da partida, cobrindo 25% do valor total da reserva;  
3) Cancelamentos entre 60 e 31 dias antes da partida, cobrindo 50% do valor total da reserva;  
4) Cancelamentos entre 30 e 15 dias antes da partida, cobrindo 75% do valor total da reserva; 
5) Cancelamentos entre 14 e 01 dias antes da partida, cobrindo 90% do valor total da reserva; 
6) Cancelamentos com 01 dia ou menos da partida, ou no-show, cobrindo 100% do valor, não há reembolso; 
7) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
Obs., a politica de cancelamento estão sujeitas alterações a qualquer momento devido atual situação (Covid-19) ou por 
motivos de força maior. 
 
 
 
 
 
1) Estes valores não são validos durante o período de feriados, congressos e feiras; 
2) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
3) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala por pessoa; 
4) A franquia de bagagem para os voos internos entre Ulan Bator/ Seul é permitido 01 (uma) bagagem de 20kg por pessoa; 
5) Apartamento para as Cabines Standard Economy: Nos pernoites serão: 01 quarto duplo e 01 quarto individual para 03 
pessoas e 02 quartos duplos para 04 pessoas; nas paradas onde não há pernoite, será oferecido 01 (um) quarto por cabine 
Standard Economy para banho. 
6) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte, 
para efetivação da reserva será cobrado uma (Taxa) de prestação de serviço, no valor de EUR 200,00 por pessoa com acréscimo 
da sinalização do serviço, sendo EUR 750,00 para as cabines Standard Economy & Standard Plus, e de EUR 1.500,00 para as 
cabines Deluxe Silver & Deluxe Gold por pessoa. Em caso de efetivação da compra do programa turístico, esse valor será 
descontado no pagamento total do programa. Em caso de não ser possível confirmar a reserva solicitada, será devolvido 
integralmente o valor cobrado pela prestação de serviço de reserva, atentando-se aos prazos de cancelamento informados 
acima. Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de 
serviço de reserva (EUR 200 por pessoa), depois que tal serviço foi prestado. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários - Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina – Rússia & Mongólia: Brasileiros não precisam de visto para permanência de até 90 dias; recomendado 
apresentar o CIV (Certificado Internacional de Vacina) contra a febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 (dez) dias 
antes do embarque.  
4) Visto/Vacina – Coreia do Sul: Brasileiros não precisam de visto para entrada até 90 dias de permanência e também não é 
necessário apresentar o CIV (Certificado Internacional de Vacina) contra a febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 
10 (dez) dias antes do embarque. 
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