
 

 

 

        GILWELL REUNION (ENCONTRO DE GILWELL) 2017 

 
Para milhões de escoteiros pelo mundo todo, Gilwell Park é famoso por ser o primeiro centro de 
treinamento de adultos membros do movimento escoteiro. A grama perfeita, os carvalhos centenários, 
o pequeno museu e as relíquias escoteiras conferem magia a este local rico em simbolismo para o 
Movimento Escoteiro. Anualmente, no primeiro final de semana de setembro, acontece no parque o 
Encontro de Gilwell (Gilwell Reunion), para marcar o aniversário do primeiro curso de Insígnia da 
Madeira, que lá aconteceu em 1919. O encontro, aberto a membros adultos do movimento escoteiro 
do mundo inteiro, tem programação diversificada, que inclui workshops, seminários e atividades 
práticas (tudo em inglês), além de fogo de conselho e atividades de entretenimento. Uma ótima 
oportunidade para encontrar outros chefes escoteiros, trocar experiências, aprender e se divertir! Após 
a participação no encontro, nosso grupo terá alguns dias para conhecer Londres, fazer uma visita à Ilha 
de Brownsea e outros lugares de interesse na Inglaterra, conforme o roteiro: 

  
 

SÃO PAULO / VOO  
1º dia 

Apresentação no aeroporto de São Paulo para embarque com destino a Londres. 31/AGO 
QUINTA 

 
 
 

VOO / LONDRES / GILWELL PARK 
2º dia Chegada em Londres e traslado até o Gilwell Park. Acomodação por 2 noites e participação no 

Gilwell Park Reunion. IMPORTANTE: todos os workshops, seminários e atividades durante o 
Encontro de Gilwell são em inglês. 

01/SET 
SEXTA 

 
 
 

GILWELL PARK REUNION 
3º dia 

Participação no Gilwell Park Reunion.  02/SET 
SÁBADO 

 
 
 

GILWELL PARK / LONDRES 
4º dia 

Participação no Gilwell Park Reunion. Após o encerramento do evento, traslado até a região 
central de Londres. Chegada e hospedagem por 6 noites. 

03/SET 
DOMINGO 

 
 
 

LONDRES 
5º dia Dia livre. Sugerimos passeio pelos principais cartões-postais da cidade, entre eles a região do 

Parlamento em Westminster, London Eye, Abadia (há um memorial a Baden-Powell e sua esposa, 
Olave). Outras sugestões serão dadas após a confirmação da viagem. 

04/SET 
SEGUNDA 

 
  



 

 

 

LONDRES 
6º dia 

Dia livre. Sugerimos passeio de barco pelo Rio Thames até a região de Tower Bridge e, então, visita 
à Tower of London. Outras sugestões serão dadas após a confirmação da viagem. 

05/SET 
TERÇA 

 
 

LONDRES [Ilha de Brownsea] 
7º dia 

Passeio de dia inteiro até a Ilha de Brownsea. 06/SET 
QUARTA 

 
 

LONDRES [Stonehenge e Bath] 
8º dia 

Passeio de dia inteiro para o Castelo de Windsor, Stonehenge e a cidade de Bath. 07/SET 
QUINTA 

 
 

LONDRES 
9º dia 

Dia livre. Opção de passeio de dia inteiro a Liverpool. 08/SET 
SEXTA 

 
 

LONDRES / VOO 
10º dia 

Em horário apropriado, traslado até o aeroporto de Londres para embarque com destino a São 
Paulo. 

09/SET 
SÁBADO 

 
 

VOO / SÃO PAULO 
11º dia 

Chegada em São Paulo e fim da viagem. 10/SET 
DOMINGO 

 

 

  BILHETES AÉREOS  

 

DATA VOO DE PARA PARTIDA CHEGADA 

31/AGO 
[qui] 

AIR EUROPA 
58 

SÃO PAULO MADRI 14h 5h30 

01/SET 
[sex] 

AIR EUROPA 
1013 

MADRI LONDRES 7h45 9h05 

      

09/SET 
[sáb] 

AIR EUROPA 
1016 

LONDRES MADRI 17h20 20h45 

AIR EUROPA 
57 

MADRI SÃO PAULO 23h40 5h45 



 

 

ACOMODAÇÃO 

 
  SERVIÇOS 

DATA SERVIÇOS 

01/SET 
[sex] 

• Recepção e traslado do aeroporto de Gatwick até Gilwell Park; 

03/SET 
[dom] 

• Traslado de Gilwell Park até o hotel em Londres; 

06/SET 
[qua] 

• Passeio de dia inteiro até a Ilha de Brownsea; 

09/SET 
[qui] 

• Passeio de dia inteiro até Stonehenge e a cidade de Bath (ingressos 
incluídos); 

09/SET 
[sáb] 

• Traslado entre o hotel em Londres e o aeroporto de Gatwick; 

• Seguro de viagem GTA plano Euro Max, com cobertura de assistência médica de EUR 55 mil por 
evento. Mais detalhes sobre coberturas, a seguir neste documento. 

 

  VALORES 

VALORES 

PASSAGENS AÉREAS  
(conforme bloqueio de grupo) 

USD 950  
(primeiros 15 inscritos) 
+ taxas de embarque  

(a confirmar no momento da emissão) 

PACOTE  
(hospedagem, serviços, passeios e seguro) 

acomodação individual 
USD 1.690 por pessoa 

acomodação dupla 
USD 1.210 por pessoa 

ENCONTRO DE GILWELL  
(participação, acomodação e alimentação) 

(a confirmar pela organização) 

 

LOCAL CATEGORIA ALIMENTAÇÃO PERÍODO 

GILWELL PARK a confirmar a confirmar 
01-03/SET 
[2 noites] 

LONDRES 
St Giles London,  

Ibis ou similar 
café da manhã incluído 

03-09/SET 
[6 noites] 



 

 

• Valores por pessoa incluem passagens aéreas (taxas de embarque não incluídas), hospedagem em Londres com 
café da manhã e traslados e serviços conforme indicados neste roteiro; 

• Valores das passagens aéreas válidos para os primeiros 15 (quinze) inscritos. Após este número, haverá reajuste. 
As taxas de embarque serão confirmadas no dia da emissão. Caso o número mínimo de 15 (quinze) passageiros 
não seja atingido, haverá reajuste no valor; 

• Valores do pacote (hospedagem, acomodação em Londres, passeios e seguro) referem-se a um grupo de 15 
(quinze) pessoas viajando juntas. Caso este número não seja atingido, poderá haver reajuste no valor; 

• Todos os valores serão convertidos para reais conforme o câmbio do dia do pagamento; 

• Os valores referentes ao Encontro de Gilwell (Gilwell Reunion) serão divulgados logo que a organização do evento 
disponibilizar a informação e variam de acordo com o tipo de acomodação. Os valores de 2015 e 2016 oscilavam 
de 17 libras (acampados) até 104 libras em quartos individuais. Há variações de acordo com o tipo de quarto 
(banheiro privado ou compartilhado, etc.). Detalhes a este respeito serão divulgados no próximo boletim. 

FORMAS DE PAGAMENTO 

VENCIMENTO: até 10/MAI até 10/JUN até 10/JUL 

PASSAGENS 
AÉREAS 

taxas 
(depósito) 

1 vez 1 vez 
somente  

à vista bilhetes 
(cartão) 

3 vezes 2 vezes 

PACOTE 

entrada 
(depósito) 

30% 30% 
somente  

à vista saldo 
(cartão) 

3 vezes 2 vezes 

• Passagens aéreas: Taxas pagas à vista através de depósito em conta e bilhetes parcelados em até 3 vezes sem 
juros no cartão de crédito. O pagamento deve ser integralizado até o dia 10/julho; 

• Pacote: Entrada de 30% através de depósito em conta e saldo parcelado em até 3 vezes sem juros no cartão 
de crédito. O pagamento deve ser integralizado até o dia 10/julho; 

• Encontro de Gilwell: Será enviado separadamente; 

 

  PACOTE NÃO INCLUI 

• Gastos com documentação e passaporte; 

• Entradas em museus e atrações quando não indicados como incluídos neste roteiro; 

• Taxa de participação no Encontro de Gilwell (valor ainda não divulgado pela organização do evento); 

• Acomodação durante a participação do Encontro de Gilwell em acampamento, alojamento ou no hotel The 
White House (valores ainda não divulgados pela organização do evento); 

• Despesas pessoais e gorjetas; 

• Quaisquer serviços que não estejam explicitamente descritos como incluídos neste orçamento; 
 
 



 

 

  DETALHAMENTO DO SEGURO DE VIAGEM (incluído) 

BENEFICIOS E SERVIÇOS 
LIMITES DE 

COBERTURAS 

Assistência Médica por Acidente (por evento)  EUR 55.000  

Assistência Médica por Enfermidade (por evento)  EUR 55.000  

Assistência Médica para Preexistência (até 85 anos)  EUR 55.000  

Assistência Médica para Preexistência (maiores de 85 anos)  EUR 1.000  

Assistência odontológica  EUR 800  

Fisioterapia (prescrição médica)  EUR 600  

Assistência Farmacêutica (por evento)  EUR 800  

Cobertura para prática de esportes de lazer  EUR 6.000  

Extensão de Internação Hospitalar  10 DIAS  

Traslados Gratuitos em Emergência  SIM  

Assistência jurídica  EUR 1.000  

Assistência de Fiança Judicial  EUR 7.500  

Interrupção de viagem  US$720  

Serviços não usufruído por interrupção de viagem  US$200  

Reembolso de gastos por demora de bagagem  EUR 250  

Reembolso de gastos por reparo de mala danificada  EUR 130  

Seguro de Bagagem (suplementar) até  EUR 1.200  

Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)  EUR 100 (DIA)  

Cancelamento de Viagem Plus Reason  EUR 1.000  

Reserva e compra de passagem aérea (Acompanhamento Familiar)  INCLUÍDO  

Reserva e indicação de hospedagem (Acompanhamento Familiar)  INCLUÍDO  

Repatriação sanitária  EUR 40.000  

Repatriação por Morte  EUR 40.000  

Acompanhamento de Menor (Classe Econômica)  SIM  

Acompanhamento de Idoso (Classe Econômica)  SIM  

Passagem Aérea de ida e volta para um familiar (Classe Econômica)  SIM  

Traslados de Executivo (Classe Econômica)  SIM  

Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias)  EUR 100 (DIA)  

Garantia de Viagem de Regresso (classe econômica)  SIM  

Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo  EUR 250  

Seguro de Vida por Morte Acidental  R$ 50.000  

Seguro p/ Invalidez Permanente  R$ 50.000  

• LIMITE DE IDADE - de 76 a 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 85 anos, acréscimo de 50% na 
tarifa e redução de 50% somente no benefício médico 

 
 
 
 



 

 

 

Valores por pessoa considerando um grupo de 50 pessoas viajando juntas do começo ao fim do roteiro. 
Se este número de passageiros não for alcançado, haverá alteração no valor do pacote dos demais. 

Valores cotados em dólares serão convertidos para reais conforme o câmbio de cada fornecedor no dia do 
pagamento do pacote. As tarifas são referentes a cotações e serão reconfirmadas no momento da reserva. 

Preços sujeitos a disponibilidade, variações cambiais e outras alterações sem aviso prévio. 

 
  PASSEIOS OPCIONAIS 

 
VALOR  

POR PESSOA 

• LIVERPOOL (passeio de dia inteiro): 
Inclui traslados entre o hotel e a estação de trem, passagens de trem em 2ª 
classe, guia local em Liverpool e bilhete para o Beatles Story Museum; 

USD 290 

• CASTELO DE WINDSOR (passeio de meio dia): 
Inclui transporte entre o hotel e o castelo, guia local e ingresso; 

USD 60 

 
 

CONDIÇÕES PARA RESERVAS  

 
SOLICITAÇÃO DE RESERVA: 

• Para solicitação de reserva é necessário envio de ficha de cadastro preenchida e cópia do passaporte. 
O passaporte deve ter validade mínima de 6 meses após o retorno da viagem (março/2018) e pelo 
menos duas páginas em branco lado a lado; 

 
 

   CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO  

 

Antecedência à viagem Valor da multa 

Até 90 dias do início da viagem 20% do valor total 

Entre 90 e 61 dias do início da viagem 30% do valor total 

Entre 60 e 31 dias do início da viagem 50% do valor total 

Entre 30 dias e o início da viagem 100% do valor total 

Os valores e prazos acima poderão sofrer alterações de acordo com a política individual de cada 
fornecedor. 

 


