


Um pouco da nossa história... 

1973 1974 1975 1985 2013 2016 

NASCEU O TOPDECK! 
Um grupo de amigos 
compram um ônibus 
de dois andares e 
dirigem da Europa 
para o Marrocos. 

COMEÇA A FESTA 
quando começamos 
a participar dos 
festivais mais 
badalados da 
Europa. 

VAMOS DOWN 
UNDER com nossas 
primeiras viagens 
de Londres à 
Sydney via 
Kathmandu. 

OS HORIZONTES 
DO ORIENTE 
MÉDIO aparecerem 
quando Egito, 
Israel e Jordânia 
entram em nosso 
mapa. 

LANÇAMOS A 
AMÉRICA DO 
NORTE com novas 
viagens na terra 
das estrelas, listras 
e maple leaves. 

HELLO ÁSIA! 
Roteiros para 
lugares 
incríveis como 
Japão, Tailândia 
e Bali.  







 


Viagens em grupo exclusivas para jovens 
entre 18 a 39 anos 

 


Tours com durações de 3 a 49 dias 

 


Várias datas de saída por roteiro    

 


Guias que falam INGLÊS 

 


90% dos viajantes são dos países: Austrália, 

Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos 

 


Pacotes terrestres que incluem:  


Todos os transportes desde a primeira até a 
última cidade 


Hospedagem 


Acompanhamento de um trip leader durante 
todo o roteiro 


Atrações, passeios e refeições mencionados 
como incluídos no roteiro 

 
 
 

Quick Facts 



Fazemos Viagens 
e Não Excursões 



Flexibilidade 
Você nunca vai se sentir em 
uma excursão! 

Aproveite apenas a parte boa de estar em um 
grupo: 
 


Possibilidade de dividir o transporte com uma 

logística fácil e barata 


Conhecer os lugares mais importantes de cada 

cidade 


Receber todas as informações sobre como 

funciona o transporte público, melhores atrações, 
bares, baladas e restaurantes. Tudo com foco nos 
interesses específicos para os jovens de 18 a 39 
anos 


Fazer novas amizades e ter companhia, se 

quiser, para descobrir aquele novo destino 


Faça apenas as atividades que quiser 


Ter a facilidade de fazer passeios opcionais 
sem necessidade de cuidar das reservas, basta 
pedir ao seu trip leader 


Não se preocupe com a parte burocrática de 
uma viagem como check-in em hotéis e 
aeroportos, preocupe-se apenas em se divertir  



DRIVE DAY LUNCHES INCLUDED 

na Europa na temporada de Verão 



NA EUROPA, AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA 







hostels 

Imagem ilustrativa de um dos hostels utilizados em Paris. As acomodações são informadas 

próximas ao início da viagem e podem sofrer alterações sem prévio aviso. 



hotéis 

Imagem ilustrativa de um dos hotéis utilizados nos Alpes Suíços. As acomodações são 

informadas próximas ao início da viagem e podem sofrer alterações sem prévio aviso. 



bungalows 

Imagem ilustrativa de um dos Bungalows utilizados em Roma. As acomodações são 

informadas próximas ao início da viagem e podem sofrer alterações sem prévio aviso. 



camping 

Imagem ilustrativa de um dos Campings utilizados em Roma. As acomodações são 

informadas próximas ao início da viagem e podem sofrer alterações sem prévio aviso. 



sailing 



Perfil dos Viajantes 

Universitários Casais Jovens  
Profissionais 

Estudantes  
de Gap Year 



Estilos Diferentes para  
Pessoas Diferentes na Europa 



EUROPA 

ACOMODAÇÃO 
HOTÉIS 3* OU + 

DURAÇÃO  
7 - 31 DIAS 

ACOMODAÇÃO 
HOSTELS/ 
BUNGALOWS EM 
CAMPSITES 

ACOMODAÇÃO 
BARRACAS EM 
CAMPSITES 

ACOMODAÇÃO 
HOTÉIS 3* OU + 

ACOMODAÇÃO 
YACHTS E BARCOS 

DURAÇÃO 
7 - 35 DIAS 

TIPO DE QUARTO 
MULTI SHARE 
(2-6 PESSOAS DO 
MESMO SEXO E DO 
MESMO GRUPO) 

DURAÇÃO 
8 - 34 DIAS 

TIPO DE QUARTO 
TENDAS TWIN/DOUBLE 
OU HOSTEL MULTI-
SHARE 

DURAÇÃO 
6 - 15 DIAS 

DURAÇÃO 
7 - 8 DIAS 

TIPO DE QUARTO 
TWIN/DOUBLE/ 
TRIPLE SHARE 

TIPO DE QUARTO 
TWIN/DOUBLE/ 
TRIPLE SHARE 
SINGLE*  

*A PARTIR DE ABRIL/2017 

TIPO DE QUARTO 
TWIN/DOUBLE/ 
TRIPLE SHARE 
SINGLE*  

*A PARTIR DE ABRIL/2017 



11 DIAS | EUROPE EXPRESS 

ON THE BUCKET LIST 
• Picnic gourmet em Paris  
• Jantar em um cruzeiro pelos canais de 

Amsterdam 
• Hospedagem em um castelo alemão 

 
INCLUSÕES 
• 10 cafés da manhã, 3 almoços, 6 jantares 
• 6 noites em hostels & 4 em bungalows em 

campsites europeus 
• Passeios panorâmicos nas principais 

cidades 
• Transporte em ônibus moderno com wi-fi 

 
 
 

LONDRES > LONDRES  |  6 PAÍSES VISITADOS |  19 REFEIÇÕES 

A PARTIR DE   

US$1395, OU 

US$127, POR DIA 





estilo número máximo de pessoas tipo de acomodação  formatos de quarto 

hostel plus 48 Hostels 
Bungalows em Campsites 
Hotéis 

Multi Share (2-6 pessoas por quarto, 
do mesmo sexo e do mesmo grupo) 

hotel 48 Hotéis (3*+) Twin/Double/Triple Share 
Single* 

camping 48 Tendas de Acampamento 
Hostels 

Tendas Twin Share 
Multi Share Hostels 

explorer 30 Hotéis (3*+) Twin/Double/Triple Share 
Single* 

sailing CR – 24/34 
TK – 18 
GR – 10 
SP – 6-8 

Barcos e Yachts  CR – Twin/Double 
TK – Twin/Triple 
GR – Twin/Double 
SP – Twin/Triple 

festivals & events Varia de acordo com o destino Varia de acordo com o destino Varia de acordo com o destino 

Resumo dos estilos de 
viagem na Europa 

*a partir de Abril, 2017 



AMÉRICA DO NORTE 

ACOMODAÇÃO 
 
HOTEL 
HOTÉIS 2-3*  
 
HOSTEL PLUS 
HOSTELS 

DURAÇÃO 
3 - 25 DIAS 

CONEXÃO 
WIFI NAS ACOMODAÇÕES 

TIPO DE QUARTO 
 
HOTEL 
DOUBLE/TWIN 
SHARE 
 
HOSTEL PLUS 
MULTI SHARE  
(2 A 6 PESSOAS DO 
MESMO SEXO E 
MESMO GRUPO) 



7 DIAS | CALIFORNIA CALLIN 

ON THE BUCKET LIST 
• Yosemite National Park 
• Party bus em Las Vegas 
• Grand Canyon 
• Degustação de vinho em Napa Valley 

 
INCLUSÕES 
• 3 cafés da manhã, 3 jantares 
• 6 noites em hotéis, motels e lodges 
• Transporte em ônibus moderno com ar 

condicionado  
• Passeios panorâmicos nas principais 

cidades 
• Entradas para os parques nacionais 

 
 

LOS ANGELES > SAN FRANCISCO  |  3 CIDADES VISITADAS 

A PARTIR DE   

US$1180, OU 

US$168, POR DIA 



DURAÇÃO 
4 - 27 DIAS 

GUIAS LOCAIS QUE 
FALAM INGLÊS 

GRUPOS MENORES 
20 - 35 PESSOAS 

ÁSIA 

ACOMODAÇÃO 
 
HOTEL 
HOTÉIS 3-4*  
 
HOSTEL PLUS 
HOSTELS 

TIPO DE QUARTO 
 
HOTEL 
DOUBLE/TWIN 
SHARE 
SINGLE* 
 
HOSTEL PLUS* 
MULTI SHARE  
(2 A 6 PESSOAS DO 
MESMO SEXO E 
MESMO GRUPO) 
 
*A PARTIR DE 
ABRIL/2017 



14 DIAS | ROAD TO PHNOM PENH 

ON THE BUCKET LIST 
• Bangkok Tuk tuk street food tour 
• Templo de Wat Rong Khun 
• Siem Reap community village tour 
• Templo de Wat Rong Khun 
• Mekong river boat cruise 
• Cavernas de Pak Ou  

 
INCLUSÕES 
• 3 cafés da manhã, 5 almoços, 2 jantares 
• 12 noites em hotéis 3*+ e 1 noite em um 

trem noturno 
• Voos internos 

 
 
 

BANGKOK > PHNOM PENH |  3 PAÍSES VISITADOS 

A PARTIR DE   

US$2395, OU 

US$172, POR DIA 



14 DIAS | CLASSIC THAILAND 

ON THE BUCKET LIST 

• White temple of Wat Rong Khun 
• Bangkok city tour 
• Chiang Mai city tour  
• Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao 
 
INCLUSÕES 
• 13 cafés da manhã, 1 almoço, 3 jantares 
• 11 noites em hotéis & 2 noites em trem 

noturno 
• Voos internos e demais transportes entre 

as cidades 

 
 
 
 

BANGKOK > BANGKOK |  8 CIDADES VISITADAS 

A PARTIR DE   

US$1690, OU 

US$121, POR DIA 



estilo número máximo de pessoas tipo de acomodação formatos de quarto 

hostel plus 48 Hostels e Hotéis Multi Share (2-6 pessoas por quarto, 
do mesmo sexo e mesmo grupo) 

hotel 48 Hotéis 2*-3* 
Motels & Lodges 

Twin/Double Share 

Resumo dos estilos de viagem  
na América do Norte e Ásia 

América do Norte 

estilo número máximo de pessoas tipo de acomodação formatos de quarto 

hostel plus 20 a 35 Hostels Multi Share (2-6 pessoas por quarto, 
do mesmo sexo e mesmo grupo) 

hotel 20 a 35 Hotéis 3*-4* Twin/Double Share ou Triple Share 
Single* 

Ásia 

*desde Abril, 2017 



ACOMODAÇÃO 
HOTÉIS 2*-4* 

DURAÇÃO 
6 - 49 DIAS 

TIPOS DE QUARTO 
TWIN/DOUBLE/TRIPLE/MULTI-SHARE 

GUIAS LOCAIS QUE 
FALAM INGLÊS 

MORROCOS, EGITO 
& ORIENTE MÉDIO 



ACOMODAÇÃO 
CAMPING & 
BUNGALOWS EM 
CAMPSITE  

DURAÇÃO 
6 - 58 DIAS 

TIPO DE QUARTO 
TWIN SHARE 

GUIAS LOCAIS QUE 
FALAM INGLÊS 

ÁFRICA 



ACOMODAÇÃO 
HOTÉIS 3*, HOSTELS & 
LODGES 

DURAÇÃO 
4 - 28 DIAS 

TIPOS DE QUARTO 
 
MULTI SHARE 
(3-4 PESSOAS 
MESMO SEXO E 
MESMO GRUPO), 
DOUBLE/TWIN* 
E SINGLE 
 
*SÓ 2 PESSOAS 
COMPRANDO JUNTAS 

AUSTRÁLIA & 
NOVA ZELÂNDIA 





destino número máximo de pessoas tipo de acomodação formato de quarto 

austrália e 
nova zelândia 

35 Hotéis 
Hostels 
Lodges 

Multi Share (3-4 personas por 
habitación) 
Twin/Single 

áfrica 25 (Camping) 
Tendas de Acampamento 
Hostels e Hotéis 
(Accommodated) 
Bangalows  
Hostels e Hotéis 

Twin Share 

oriente médio 25 Hotéis 
Barcos 
Tendas no Deserto 

Twin/Triple Share 

Resumo dos estilos 
de viagem no Resto do Mundo 



#travelgoas 
Economize 10% reservando 

qualquer viagem até  
31/01/2017! 

Multi-trip Discounts 
Compre mais de uma viagem e economize: 

 2 viagens: 5% na viagem mais barata. 3 viagens: 7,5% na 
viagem mais barata e 5% na segunda mais barata.  

4 viagens: 10% na viagem mais barata, 7,5% na segunda mais 
barata e 5% na terceira.  

Friends & Discounts 
Amigos viajando na mesma data e no mesmo roteiro: 

4 amigos ou mais: 5% de desconto para cada 
7 amigos ou mais: 7,5% de desconto para cada 

10 amigos ou mais: 10% de desconto para cada um ou o décimo primeiro vai 
de GRAÇA! 

Todos devem estar na mesma reserva. 

 
 

Past Passanger 
5% de desconto para ex-passageiros do Topdeck 

 
 

 

Descontos Especiais 
As promoções abaixo são combináveis, mas se limitam a um valor total de 15% de desconto por pessoa. 

 

Early Payment 
Economize 5% se reservar e pagar 

sua viagem com, no mínimo, 6 
meses de antecedência. 



Know Before You Go! 
Alguns detalhes importantes que você precisa 
saber antes de embarcar nessa viagem incrível! 
 

Bagagem – Limite de um volume com 20kg por pessoa (70cm de altura x 

25cm de profundidade x 45cm de comprimento). Recomendamos para os clientes 
com mais de uma mala que escolham os programas que iniciam e terminem na 
mesma cidade, para que eles possam guardar suas malas em um hotel ou locker e 
retornar para buscá-las.  

  

Inglês - É necessário que o viajante tenha um nível de inglês suficiente para 

entender as instruções e informações dadas pelo Trip Leader, ou seja, de avançado a 
fluente. Não existe um teste aplicado para a inscrição no programa, mas a falta do 
nivelamento mínimo pode comprometer a qualidade e o andamento da viagem. Caso 
o participante não tenha o nivelamento mínimo, mas esteja viajando com um amigo 
ou parente que tenha e vá depender dele para traduzir as instruções e informações 
durante a viagem, fica a critério dos mesmos se inscreverem nessas condições.  

 

Garantia de Saída – De acordo com os temos e condições, o 

Topdeck tem até 6 semanas antes do início da viagem para garantir ou não uma 
saída que ainda não estava garantida. Verifique as regras detalhadas nos termos e 
condições.  



Know Before You Go! 
Alguns detalhes importantes que você precisa 
saber antes de embarcar nessa viagem incrível! 
 

Data e horário de início e término – Verifique em 

nosso site a data e horário de início e término da sua viagem antes de comprar sua 
passagem aérea ou transporte necessário para chegar ao seu ponto de partida ou de 
retorno. Alguns itinerários começam muito cedo e/ou terminam muito tarde, 
portanto é importante verificar se será necessário contratar acomodação extra antes 
ou depois da viagem. 
 

Pessoas viajando juntas – Para que o Topdeck saiba que 

duas ou mais pessoas estão viajando juntas, é necessário que todos estejam na 
mesma reserva ou que haja uma informação em ambas as reservas com essa 
observação.   
 

Assistência Médica Internacional – Todos os 

participantes devem ter assistência médica internacional do primeiro ao último dia 
da viagem. Os dados serão solicitados no momento do check-in e conferidos pelo 
Trip Leader no primeiro dia de viagem.   



Topdeck App 
 

Se você está indo para a Europa, Ásia, 
Oriente Médio, América do Norte ou 
Oceania, depois de fazer sua reserva e 
tiver seu número de confirmação, baixe 
aplicativo Topdeck e conecte-se com 
outros viajantes que estão no mesmo 
grupo que você. Além disso, o app te dá: 

 

• Check-in antes do início da viagem 

• Converse com seus amigos #topdeckers antes e 
durante a viagem 

• Mapa das cidades da viagem disponíveis offline, 
para ter fácil acesso durante a viagem 

• Coloque o quanto você tem de para gastar e 
controle seus gastos ao longo da viagem 

• Itinerário completo da sua viagem para você 
sempre saber de tudo que vai acontecer 

• Conversor de moedas 

• Previsão do tempo  

• Integração com o Facebook  

 

 



 Book With Confidence  
 

Mudança de planos?  
Tudo bem, a gente entende! 

 
Alterações 
 
• Até 45 dias antes da viagem é permitida fazer 
qualquer alteração de tour, data de saída ou nome 
do passageiro sem custo adicional; 
 

Cancelamentos 
 
• Até 45 dias antes da viagem, caso haja 

cancelamento por parte do passageiro, o valor 
equivalente a multa de depósito é convertido em 
um voucher não transferível ao cliente que não 
possui prazo de validade; 
 

• Com menos de 45 dias antes da viagem, as 
multas de contrato se aplicam.  
 

Consulte nossos termos e condições para 
mais informações. 

 

http://www.etoa.org/
http://www.betauk.com/
http://www.wysetc.org/
http://www.abta.com/


Obrigado! 




