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O Intercâmbio Adventista irá proporcionar para

as famílias de alunos e funcionários da

Educação Adventista, mais uma oportunidade

de realizarem a viagem dos sonhos entre

amigos e familiares.

 

São 16 anos de história, onde mais de 10 mil

alunos da Educação Adventista viveram esta

experiência única. E com isso, muitos jovens e

adultos nos procuram para terem esta

oportunidade também. 

 

Sendo assim, este programa busca oferecer

uma viagem cultural de forma acessível, não

visando o luxo, mas sim o proporcionar a

vivência da cultura de outros países à

semelhança da experiência única que nossos

alunos vivenciam. Tudo isso com momentos

especiais em família, nosso bem mais precioso.

 

Não somos uma agência de viagem, e por isso

conseguimos oferecer um atendimento

comprometido com cada um, nos preocupando

e zelando por cada intercambista para além dos

momentos de tour. 
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JÁ PLANEJOU SUAS

FÉRIAS DE 2021?
NÃO? ENTÃO CONTINUE LENDO.

PAÍSES
Você viajará por 5 dos países europeus mais

incríveis e que estão no roteiro de todo viajante

que sonha em conhecer a Europa!

GRÉCIA

ITÁLIA

FRANÇA

INGLATERRA

Considerada o berço da civilização ocidental.

Visitaremos Atenas, capital do país, onde

nos encantaremos com resquícios da

antiguidade clássica.

Na bela Itália, visitaremos sua capital Roma,

conhecida pelas ruínas antigas e por ser solo

do Vaticano. Além disso, conheceremos

Florença e Pisa. 

Um dos lugares mais visitados da europa é

sua capital, Paris. Sua paisagem urbana do

século XIX é cortada por avenidas largas e

pelo rio Sena.

Sua capital, Londres é um moderno centro

multicultural, situada às margens do rio

Tâmisa. Abriga o Parlamento, o Big Ben e a

Torre de Londres, do século XI. 

SUÍÇA
Genebra, na Suíça, é um grande centro

administrativo do humanitarismo, abrigando

organizações internacionais, como as sedes

da ONU e da Cruz Vermelha.



Fontana di Trevi

Altar da Pátria

Panteão

Cidade de Pisa

Torre de Pisa

Basílica de Firenzi

Praça Davi de Michelangelo

Museu de Firenzi

Atrações externas:

Atrações internas:
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Acrópole 

Museu da Acrópole

Templo de Zeus

Basílica de São Paulo

Museu do Vaticano

Capela Sistina

Basílica de São Pedro

Coliseu

Foro Romano
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Atrações externas:

Atrações internas:

Museu da Acrópole



Castelo de Windsor

Buckingham Palace

Big Ben

Tower Bridge

London Eye

Igreja do Newbold College

Museu Britânico 

Museu de História Natural

Muse de Cera Madame Tussauds

Passeio de barco pelo rio Tâmisa

Atrações externas:

Atrações internas:
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Museu do Louvre

Torre Eiffel

Catedral Notre Dame

Sacre Coer

Bastille

Hotel de Ville

Arco do Triunfo

Champs-Élyseés

Atrações internas:

Atrações externas:
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Sede da ONU

Jet d'Eau

Atrações externas:



Bom, você já sabe que não somos uma agência

de viagens, certo? E que nosso maior objetivo

é proporcionar a internacionalização do ensino

para nossos alunos! Você também já sabe que,

a pedidos, e pensando na grande família da

Educação Adventista, oferecemos assim, o

EuroTour: um programa especial para

funcionários da rede e familiares de alunos.

 

O EuroTour é um programa cultural, que não

inclui aulas de língua inglesa. E neste período

do ano, você irá curtir o inverno europeu

enquanto o Brasil estará no período de férias

de verão.

 

Durante o dia, você irá participar de muitas e

diversas atividades culturais, afinal, você não

terá aulas como no programa dos alunos, mas

a imersão cultural será diária nesses 5 países.

 

No período noturno, você terá momentos livres

de lazer e imersão cultural. Aproveite para

comer algo diferente que ainda não comeu,

caminhar um pouco pela cidade, e ainda, você

pode contar com a ajuda da nossa equipe para

receber dicas. Vai ser incrível!

 

 

Você ficará em Hotel - Modelo 3 ou 4 estrelas.

O grupo será acomodado em quartos duplos,

triplos ou quádruplos. Haverá, de modo

opcional, complementação single [quarto

individual], no entanto, esta opção não está

contemplada no pacote do grupo e terá um

valor adicional. Se for o seu caso, entre em

contato conosco para cotarmos o custo.

No período da Itália, nossa estadia, por uma

noite, será no nosso Internato Adventista Villa

Aurora.
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O PROGRAMA
ACOMODAÇÕES

TRANSPORTE

Todo o transporte entre os países e pontos

turísticos será feito com ônibus fretado pelo

Intercâmbio Adventista [com raras exceções

será utilizado o transporte público local].

SEGURO SAÚDE

Obrigatório e incluso no programa.

Cobertura: ARM Seguros.

OBS.:
Caso você deseje condições especiais de

atendimento, como por exemplo, assento

específico no voo, compra de bagagem e etc,

entre em contato ao fazer sua inscrição.



A maioria dos países que visitaremos utiliza o

Euro como moeda oficial, com excessão da

Inglaterra, cuja moeda oficial é a Libra Esterlina,

e da Suíça que utiliza o Franco Suíço. Sendo

assim, recomenda-se a compra apenas destas

duas moedas; euro e libra. Além do dinheiro em

espécie, sugerimos a utilização de cartão de

débito ou crédito internacional ou ainda, cartão

travel money.

A média de despesa por refeição será: 15 euros

e 10 libras. Do total de 17 dias; por 12 dias

usaremos o euro e pelos 5 dias restantes

usaremos a libra.

 

França e Inglaterra tem média de 8°C.

Itália tem um inverno mais ameno com

média de 14°C.

Na Grécia as temperaturas variam entre

5°C e 10°C.

Na Suíça, nosso destino mais frio, as

temperaturas variam entre -0°C e 4°C. 

Em janeiro, é inverno em todo o território

europeu. No entanto, todos os ambientes

internos [quartos, restaurantes, transportes,

lojas e etc.] são climatizados com temperatura

média de 24°C .
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ALIMENTAÇÃO

O café da manhã será fornecido pelo hotel onde

você ficará hospedado e também pelos

Internatos Adventistas. O restante das refeições

diárias são por conta de cada participante do

programa, com exceção dos almoços dos 2

sábados, pois estão inclusos no pacote. Estes 2

almoços acontecerão nos nossos Internatos

Adventistas.

MOEDA

Antes da viagem você receberá um manual com

todas as informações e dicas pertinentes à

viagem, como: que roupas levar, documentação,

plugs e tomadas e etc.

CLIMA

INCLUSO NA PARTE
TERRESTRE

MANUAL DO VIAJANTE

Ônibus fretado especialmente para todo o

translado durante o programa.

15 diárias em Hotel 3 estrelas [quartos

duplos, triplos e quádruplos] com café da

manhã incluso [1 Diária no internato

Adventista da Itália com café da manhã].

Duas refeições [almoço] aos sábados nos

Internatos Adventistas.

Guia de fala portuguesa durante todas as

atrações internas.

Seguro Saúde com cobertura para

eventualidades médicas.

Ingressos para todas as atrações do roteiro.
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PAGAMENTO

£1969,00 libras em 6x £328,17 libras no

cartão de crédito[Visa ou Master].

£1991,00 libras em 10x £199,10 Libras no

boleto [Visa ou Master].

£1991,00 libras em 12x £165,92 libras

cartão de crédito [Visa ou Master].

£2049,00 libras em até 22x £93,14 Libras

[(10x no boleto + 12x no cartão de crédito

(Visa ou Master)].

£1932,00 Libras à vista no boleto;

Assinale a opção de pagamento da parte

terrestre na página 8.

2. PARTE TERRESTRE

3. PARTE AÉREATAXA DE MATRÍCULA1.

1x R$300 Reais no boleto ou no cartão de

crédito [Visa ou Master]. A taxa de matrícula

não é reembolsável. U$1278,00 Dólares em até 6x 213,00

Dólares no cartão de crédito [Visa ou

Master] + Taxas de embarque;

U$1296,00 Dólares em até 12x 108,00

Dólares no cartão de crédito [Visa ou

Master] + Taxas de embarque.

U$1247,00 Dólares à vista + Taxas de

embarque;

A passagem aérea de ida e volta será paga

separadamente da parte terrestre. A compra

da passagem aérea ocorre em média de 90 à

30 dias antes do embarque. Aguarde o

comunicado que será enviado para o e-mail de

cadastro, sobre como comprar e emitir o

bilhete aéreo. O bilhete será enviado em até 7

antes da viagem.

CONTRATO
Após o fechamento do pagamento da parte

terrestre, você estará inscrito e receberá um

contrato. O mesmo deve ser lido, assinado,

escaneado e enviado para o e-mail do

intercâmbio.

OBS.:
Os valores são individuais.



Após a leitura deste descritivo, pague a

taxa de matrícula e guarde o comprovante.

Preencha a inscrição, escaneie e envie para

o nosso e-mail junto com o comprovante de

pagamento da taxa de matrícula e cópia do

RG e do passaporte (se já tiver).

Aguarde o contato da nossa equipe para

combinar o pagamento da parte terrestre.

Providencie a documentação necessária.

Efetue o pagamento da parte terrestre,

conforme combinado. 

Leia, assine, escaneie e envie o contrato

para o nosso e-mail.

Aguarde o comunicado da Equipe do

Intercâmbio Adventista, com orientações

acerca da compra da passagem aérea. 

Efetue o pagamento da parte aérea.

Aguarde o envio do bilhete aéreo (7 dias

antes do embarque).

Se tiver dúvidas, entre em contato conosco.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. E agora o último passo, faça as malas!
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OS 10 PASSOS ATÉ O EMBARQUEDOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
VIAJAR

RG 

PASSAPORTE VÁLIDO



Modelo de Cronograma
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Dia Manhã Tarde Noite

Dom 03/01

Seg 04/01

Ter 05/01

Qua 06/01

Qui 07/01

Sex 08/01

Sab 09/01

Dom 10/01

Seg 11/01

Ter 12/01

Qua 13/01

Qui 14/01

Sex 15/01

Sab 16/01

Dom 17/01

Seg 18/01

Ter 19/01

Saída do Brasil

Chegada na Grécia

Atenas

Atenas Roma

Roma

Roma Pisa

Internato Adventista Florença

Florença

Genebra Partida para Paris

Paris

Paris

Londres

Londres

Londres

Londres

Londres Partida Brasil

Chegada Brasil



Ficha de Inscrição Eurotour
EUROTOUR 2021

Endereço:___________________________________________________________________________________________

Complemento:______________________________CEP:_______________Bairro:_________________________________ 

Cidade:_____________________________________________Estado (UF):______________________________________

Telefone fixo:______________________Celular #1:_______________________Celular #2:__________________________

E-mail #1: __________________________________________________________________________________________

E-mail #2: __________________________________________________________________________________________

Concordo com a forma de pagamento para o programa de Intercâmbio Adventista e com as cláusulas do
contrato e desejo me inscrever no projeto que ocorrerá em 2021.

(Assinale a opção desejada)

ANEXAR CÓPIA DO RG, PASSAPORTE E COMPROVANTE DA TAXA DE MATRÍCULA.

DADOS DO(A) PARTICIPANTE: É de extrema importância que todos os dados sejam preenchidos.

Nome Completo:______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Data de Nascimento:______________________  Sexo:    [         ]  Masculino        [        ]   Feminino        Idade: ___________

R.G.:_________________________________________CPF:__________________________________________________

FORMAS DE PAGAMENTO DA PARTE TERRESTRE: 

£1.932,00 Libras à vista no boleto

[10x no boleto + 12x no cartão de crédito Visa ou Master]*

Assinatura:___________________________________________________________________________

£1969,00 libras em 6x £328,17 Libras no cartão de crédito (Visa ou Master).

£1991,00 libras em 10x £199,10 Libras no boleto. Último boleto para 05/12/2020.

£1991,00 libras em 12x £165,92 Libras no cartão de crédito (Visa ou Master). 

 £2049,00 libras em até 22x £93,14 Libras

*Último boleto para até 05/12/2020


