
 

 

 
 

Belo Horizonte, 17 de Março de 2015. 
 

Informativo N.º 1 

 
 
 
Estimados Clientes: 
 

Enviamos este informativo a todos os passageiros que estão inscritos na viagem 
aos Santuários Marianos na Europa no período de 14 de Abril a 01 de Maio 2015. 
 

Objetivando deixar a todos bem informados, passamos a seguir alguns detalhes 
importantes: 
 
- O Documento Válido durante toda a excursão é o PASSAPORTE (verifique a validade 

do seu que deve ser superior a 3 meses!) e o RG. Aqueles que ainda não possuem 

Passaporte deverão providenciar o mais breve possível, o mesmo vale para a carteira 

de Identidade. Os prazos para emissão desses documentos estão muito demorados 

devido à alta procura. 
 
Para fazer o seu PASSAPORTE acesse www.dpf.gov.br, nessa página, clique no link 

"Requerer Passaporte". Na próxima página leia atentamente todas as informações e, 

após, clique no link "emissão do passaporte". Preencha o formulário com seus dados e 

ao final digite o código de segurança e clique em confirmar. Na nova página serão 

exibidos 03 (três) botões, inicialmente clique em "gerar protocolo", depois "gerar 

GRU" (guia para pagamento da taxa) e finalmente em "fechar". Em caso de dificuldade 

por favor entre em contato com a Estevestur Viagens que ajudaremos a realizar todos 

este processo de agenciamento. 

 
Será obrigatória a sua presença na unidade da Polícia Federal escolhida, onde a coleta 
de fotografia, digitais e assinatura será realizada. 
 
- Após ter o seu novo passaporte providencie a remessa para a Estevestur Viagens 
uma cópia de seu passaporte (pode enviar por e-mail). 
 
- A Comunidade Europeia obriga o passageiro estrangeiro a possuir Seguro de 

Viagem. A Estevestur Viagens tem apólice com a GTA Assistance. Nosso seguro 

internacional contempla: assistência médico-hospitalar (acidente e enfermidade), 

assistência odontológica, indenização por extravio de bagagem, assistência jurídica em 

caso de acidente automobilístico entre outras contemplações variadas. (Para maiores 

informações entrar em contato com a agência). Este seguro já está incluso no pacote 

de sua viagem. 

 
 

http://www.dpf.gov.br/


 

 

- Comprar os euros necessários para o período num estabelecimento credenciado 

pelo Banco Central. Procure levar notas e moedas trocadas para facilitar nas compras e 

pagamentos (troco). O Euro está dividido em moedas de 0,01€; 0,02€; 0,05€; 0,10€; 

0,20€; 0,50€; 1,00€ e 2,00€, além de bilhetes de 5,00€; 10,00€; 20,00€; 50,00€; 

100,00€; 200,00€; 500,00€.  

 

A Estevestur Viagens tem um acordo com várias empresas de Câmbio.  
A) Renova Câmbio (31) 3223-6609 (Falar com Katiuska) 
B) Confidence Câmbio 0800 770 2015 (Selecionar Opção 2) 
C) Daycoval Câmbio (31) 3426-1175 (Falar com Marcelo) 
 

Em todas as três empresas mencione que vai viajar com a Estevestur Viagens e terá 
descontos especiais. Explique ao atendente que existe uma parceria que dá descontos 
a clientes da Estevestur Viagens. Caso não encontrem a parceria informe nosso CPNJ 
17.202.492/0001-09 da Estevestur Viagens, garanta seu desconto. 
 
- Na Europa em todos os países que iremos visitar a moeda é o EURO. Se você 
pretende fazer compras na viagem, compre alguns Euros em espécie.  
 
- Providenciar o desbloqueio do seu cartão de crédito, no caso do internacional, para 
compras no exterior e, se possível, com um limite razoável. Se ainda não possui cartão 
poderá adquirir um MASTERCARD, sem anuidade e exclusivo para a viagem, onde fará 
um crédito em euros aqui no Brasil e usará o cartão na viagem debitando do valor pré-
pago (vantagem de evitar andar com dinheiro na Europa e em caso de perda ou roubo 
tem o reembolso do valor). Se tem interesse procure a Estevestur Viagens para agilizar 
o seu cartão sem qualquer custo. 
 
- A média de gastos por pessoa é de 30 euros por dia, falamos em caso de um 
pequeno lanche, compra de água e ou um cafezinho, este valor é considerado um valor 
médio. Caso pense em efetuar compras pondere o que deseja comprar e leve dinheiro 
de acordo com suas necessidades. Lembramos que este pacote Santuários Marianos é 
pensão completa (bebidas à refeição não inclusa). 
 
- Informe-nos de seu interesse em participar em algum opcional especifico em alguma 

das cidades que iremos visitar para que possamos ajudar na cotação de valores que 

precisará para utilizar no decorrer da viagem.  

 

- Informamos que iremos efetuar um opcional em Madri que é um show de Tango, se 

desejar participar por favor levar pelo menos 40 euros para este passeio (inclui 

transporte noturno e ingresso para o show). 

 
- Treinar o inglês, francês ou espanhol para facilitar a comunicação na Inglaterra, 
França, Bélgica, Holanda e Espanha. Lembre-se: a nossa Língua só é falada em 
Portugal!  Em todo caso quem não falar qualquer idioma, teremos o apoio do guia em 
todo circuito que ajudará nas traduções sempre que necessário.



 

 

- Verificar as dimensões da bagagem de mão que não podem exceder 115 cm (altura, 
largura e comprimento), ou seja, 23 X 40 X 55. Seu peso não pode ultrapassar 5kg. 
Na bagagem de mão não poderá conter nenhum tipo de bebida, sprays, objetos 
cortantes ou pontiagudos, fósforos ou isqueiros. A bagagem a ser despachada 
(porão do avião) não poderá ultrapassar 32 kg, sendo restrita a 1 volume por 
passageiro. 

 
Atenção: xampu (líquido ou gel), creme (líquido ou gel), 

perfumes/loções (líquido ou gel), creme dental, desodorantes 

deverão ser transportados em frascos com capacidade de até 
 
90 ml em sacos de plástico (com folga) transparente e que se 

possa voltar a fechar (por exemplo, sacos com fecho de correr) 

capacidade máxima de 1 litro e tamanho máximo de 20cm X 

20cm. 
 
- Com respeito a qual tipo de roupa levar: O ideal é criar uma “farda de turista”, 

exemplo: calça ou bermuda jeans, camisas de malha e tênis, para evitar levar muita 

roupa. Lembre-se que será primavera na Europa (média de temperatura entre os 18 e 

os 22 graus), mas o clima pode mudar, então leve um agasalho. 

 
- Pedir a prescrição médica para remédios essenciais que possam ser necessários 
no decorrer da viagem. Importante salientar que m caso de perda de uma 
bagagem podem-se perder medicamentos é obrigatório na Europa receita médica 
para compra de medicamentos. Todos os medicamentos que não vão ser usados 
durante o voo sendo líquidos têm de ser transportados na bagagem de porão 
(bagagem no porão do avião). 
 

- O kit básico de viagens é feito de remédios que você já toma (calcule com atenção a 

quantidade necessária, pois não vai ser possível comprá-los com receita brasileira no 

exterior); antitérmicos (para a febre); anti-inflamatórios (para dores); antiéticos (para 

enjoos); remédios específicos para controlar crises de diarreia etc. Se levar 

medicamentos de faixa preta, carregue junto um relatório médico, justificando-os. O 

mesmo ocorre se tiver marca-passo ou algum metal no organismo, pois necessitará 

documento médico comprobatório para passar nas fiscalizações dos aeroportos. 

 

- Se levar algum tipo de medicamento injetável (exemplo: insulina) terá de solicitar um 

laudo médico para que possa transportar as agulhas no interior do avião, caso 

contrário no controle da alfandega poderá ser retirado pela Policia Federal. Previna-se 

pelo menos 15 dias antes do embarque. 

 
- Passaremos mais detalhes em outros informativos. Estamos trabalhando para que 
tenha a viagem de seus sonhos! Você que é nosso habitual cliente sabe disso e aos 
novatos tenham a certeza de nossa idoneidade e responsabilidade em fazer o melhor e 
com muito carinho.  

Que Deus e Nossa Senhora nos abençoe a todos..



 

 

 


