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Uma cidade dinâmica, rica em contrastes e cores, com uma harmoniosa mistura de culturas, artes, arquitetura e 
culinária. Apesar de ser uma cidade moderna, Cingapura preserva elementos das antigas culturas asiáticas. Única é a 
palavra que mais descreve Cingapura. Ela é tudo ao mesmo tempo: uma ilha, uma cidade e um país. 
 
 
1º Dia – ... / Cingapura 
Chegada ao aeroporto de Cingapura, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 03 noites. 

 
2º Dia – Cingapura 
Saída para passeio de meio dia pela cidade, passando pelo coração colonial de Padang, Cricket Club, a histórica Casa 
do Parlamento, o Supremo Tribunal e da Câmara Municipal. Parada no Merlion Park para desfrutar da incrível vista de 
Marina Bay e aproveitar para tirar foto do Merlion, uma criatura mitológica que é parte leão e parte peixe. Em seguida, 
visita ao Templo de Thian Hock Keng, ao Centro de Artesanato para observar os artesãos trabalhando de perto e ao 
Orquidário Nacional, localizado no Jardim Botânico de Cingapura. O passeio termina em Little India, onde sentirá o 

aroma dos incensos e jasmins. Retorno ao hotel por conta do passageiro. Restante do dia livre para atividades 
pessoais. 
 

OBS: O citytour tem duração de aproximadamente 3h30. Pick-up no hotel pela manhã às 8h30 ou pela tarde às 13h30.  

 
3º Dia – Cingapura 

Dia livre para atividades pessoais.  
 
4º Dia – Cingapura / ...  

Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo ao próximo destino e fim de nossos serviços.  
 

HOTÉIS SELECIONADOS 

Opção Noites Hotel Acomodação Categoria 

01 3 Park Regis  Park Room Primeira 

02 3 Swissotel Merchant Court  Premier Room Primeira 

03 3 Shangri-La's Rasa Sentosa Resort  Superior Hillview Primeira superior 

04 3 Mandarin Oriental Ocean View Luxo 

05 3 Marina Bay Sands Deluxe Room Luxo 
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O que inclui: 
- 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Traslados de chegada e saída em serviço regular com assistência em idioma inglês; 

- Passeio panorâmico de meio dia em serviço regular com guia local em idioma inglês; 
- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 4 (quatro) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 
anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto café da manhã); 
- Passeios opcionais ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 

- O que não estiver especificado como incluído. 
 

PARTE TERRESTRE 
Preços por pessoa em US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Validade 
Em US$ Em R$ 

Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual 

01 

01-Abr a 13-Set'17 
18-Set a 31-Mar'18 

525 - 939 1.759 - 3.146 

14 a 17-Set'17 748 - 1.384 2.506 - 4.636 

02 

01-Abr a 13-Set'17 

18-Set a 24-Dez'17 
02-Jan a 31-Mar'18 

540 494 969 1.809 1.655 3.246 

14 a 17-Set'17 763 643 1.415 2.556 2.154 4.740 

03 

01 a 11-Abr'17 

20-Abr a 30-Jun'17 
24-Ago a 21-Dez'17 
08-Jan a 14-Fev'18 
25-Fev a 27-Mar'18 

739 647 1.272 2.476 2.167 4.261 

12 a 19-Abr'17 

15 a 24-Fev'18 
28 a 31-Mar'18 

858 727 1.510 2.874 2.435 5.059 

01-Jul a 23-Ago'17 815 697 1.423 2.730 2.335 4.767 

04 

01-Abr a 13-Set'17 
18-Set a 04-Nov'17 

11-Nov'17 
18-Nov a 24-Dez'17 
02-Jan a 03-Fev'18 
09-Fev a 31-Mar'18 

828 - 1.548 2.774 - 5.186 

05 

01-Abr a 25-Jun'17 

30-Jun a 08-Ago'17 
10-Ago'17 

15-Ago a 13-Set'17 
18-Set a 22-Dez'17 
03-Jan a 31-Mar'18 

922 808 1.821 3.089 2.707 6.100 

26 a 29-Jun'17 

11 a 14-Ago'17 
14-Set'17 

15 a 19-Fev'18 

1.071 905 2.119 3.588 3.032 7.099 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre + Imposto 
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OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano  e Real, considerando o câmbio de US$ 
1 = 3,35 da data de 09/05/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

Informações Gerais: 
 

Formas de Pagamento: 
· Será acrescida ao valor total da parte terrestre a taxa de serviço de 12%. 

· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da taxa de serviço.  O pagamento desta taxa deverá ser 
feito à vista em deposito bancário e em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 

Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

Opções de Financiamento:  
A) Através de cheques pré-datados ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners):  
- Entrada de 18% (dezoito por cento) à vista e o saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais;  

- À vista;  
B) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões emitidos no exterior:  
- Somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
· Pagamento à vista da taxa de serviço (12% do valor da parte terrestre) em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
- Entrada de 28% (vinte e oito por cento) à vista em depósito bancário e o saldo em até 03 (três) parcelas iguais 

através de cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners); 
- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não poderá ser efetuado 
através de cartão de crédito; 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 

· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da taxa de serviço para despesas e custos 
operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turístico. 

· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias. 
aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente a passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento. 
 

Observações Importantes: 
- Consulte condições específicas do país envolvido no roteiro; 

- O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Brasileiro não precisa de visto para uma permanência de até 30 dias em Cingapura; 
- Exige-se Certificado Internacional de Vacina contra Febre Amarela, que deve ser providenciada no prazo mínimo de 
até 10 (dez) dias antes do embarque; 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 

envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 

Polícia Federal; 
- É necessário mínimo 2 passageiros para saída garantida dos passeios em serviço regular; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do roteiro quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras e eventos internacionais, como Formula 1; 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem TRIP PROTECTOR incluído no pacote clicando aqui 
 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/

