
GRANDES VIAGENS
2017 / 2018

ORIENTE MÉDIO, ÁSIA, EUA, ÁFRICA E CANADÁ





Wamos 
Circuitos,
Bem-vindos às Grandes Viagens!

Nós, da Wamos Circuitos, realizamos a programação 

dos circuitos mais completos desde 1967. Desde 

então, milhares de pessoas têm depositado sua 

confiança em nós. O sucesso de uma empresa não 

depende apenas de uma boa gestão de todos os 

recursos, mas também da qualidade dos serviços e 

produtos, e, sobretudo, do número de clientes e da 

avaliação que fazem dos serviços que oferecemos. 

Por isso, continuamos trabalhando na criação da 

viagem certa para cada um dos nossos passageiros.

Temos o prazer de compartilhar com nossos clientes o 

novo catálogo de grandes viagens ao redor do mundo. 

Incorporamos novos destinos que irão satisfazer a 

demanda de cada perfil de cliente. Neste catálogo, 

você vai encontrar as melhores propostas de viagens 

exóticas abrangendo o Oriente Médio, passando pela 

Ásia, África, até a América do Norte.

Queremos fazer parte de seus sonhos. Aceite nosso 

convite para vivenciar diversas experiências. Venha e 

encontre o que você necessita.
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Valores que marcam a nossa trajetória.

EXPERIÊNCIA 
Programamos nosso primeiro circuito há mais de 45 
anos. Desde então, milhões de pessoas têm confiado 
em nossos serviços para desfrutar de suas férias. 

EQUIPE
A Wamos Circuitos é formada por uma grande equipe 
de mais de 100 pessoas que trabalha diariamente 
em cada um dos destinos para garantir a melhor 
programação, o melhor serviço e a melhor relação 
qualidade-preço em todos os nossos roteiros.

ESPECIALIZAÇÃO
Oferecemos uma programação esmerada que não 
descuida de nenhum detalhe para concretizar tudo 
o que você espera conhecer e desfrutar durante sua 
viagem.

EXCELÊNCIA
Entre os diversos objetivos da Wamos Circuitos, um 
dos mais importantes é o de oferecer a mais alta 
qualidade a um preço imbatível. Deste modo você 
poderá desfrutar ainda mais da experiência.

DOCUMENTAÇÃO PARA SUA VIAGEM
Seu agente vai entregar a você toda a documentação 
de viagem, incluindo os serviços contratados para cada 
dia, o nome dos hotéis onde você ficará hospedado e 
os telefones de contato de nosso representante em 
sua cidade de chegada.

HOTÉIS
Selecionamos os hotéis que melhor se adaptam a 
cada itinerário, procurando sempre a melhor relação 
qualidade-preço, uma boa localização e um nível de 
serviços e conforto de acordo com sua categoria.

VISITAS
Todas as visitas incluídas em nossos itinerários são 
divertidas, agradáveis e contam com a presença 
de guias locais falando espanhol, com credenciado 
conhecimento sócio-cultural.

VIAGENS PERSONALIZADAS PARA GRUPOS ESPECIAIS
Na Wamos Circuitos contamos com um departamento 
especializado na organização e operação de roteiros 
personalizados para grupos especiais. Programas 
turísticos, viagens de incentivo para empresas, 
organização de eventos, peregrinações, programas 
com caráter religioso ou itinerários especiais para 
comemorações dos quinze anos. 

TRASLADO E ASSISTÊNCIA
Todos os nossos programas incluem os traslados 
aeroporto-hotel-aeroporto e, dependendo do serviço 
contratado, a assistência de nossos representantes 
logo na saída do desembarque, depois de passar 
pelo controle de passaportes e de bagagens, ou 
diretamente no momento de sua chegada no hotel. 
Eles vão ajudá-lo a esclarecer todas as suas dúvidas e 
informá-lo sobre o horário de encontro com seu grupo 
e guia acompanhante durante a viagem.

Um circuito, muito mais que uma viagem.

SAÍDAS GARANTIDAS
Em todos os nossos circuitos garantimos a saída de 
seu grupo e se, em casos excepcionais, o mínimo de 
participantes requerido não for atingido, garantimos 
outro circuito similar na mesma data ou em data 
muito próxima à escolhida.

CONFIRMAÇÃO IMEDIATA
Adeus às esperas desnecessárias. Com o nosso 
sistema on-line de confirmação imediata, sua 
operadora poderá fazer a reserva instantaneamente, 
recebendo a confirmação imediata para todos os 

nossos circuitos, podendo emitir a documentação com 
todas as informações necessárias para a sua viagem.

FLEXIBILIDADE
Escolha a companhia aérea e da data de voo que 
quiser. Em função da chegada ou saída de seus voos, 
podemos adaptar a sua estadia distribuindo as noites 
de hotel e a visita à cidade no início ou no fim da 
viagem, ou acrescentando as noites adicionais que 
você precisa em qualquer uma das cidades de início 
ou fim do circuito.

Vantagens Wamos Circuitos. Viajar com garantia
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Descontos

5% de desconto
de Reserva Antecipada  
Para reservas feitas com 90 dias de 
antecedência da data de início da viagem. 
Aplicável a todos os programas, exceto 
aqueles que indicam “desconto não aplicável.” 

10% desconto Noivos
Exclusivamente para clientes que celebram 
a Lua de Mel. Comprovante solicitado na 
chegada.

5% desconto
Terceira Pessoa
Quando viajam 3 pessoas, a terceira tem 
direito a 5% de desconto ao dividir quarto 
duplo. Exceto programas que indicam um 
preço específico. 

5% desconto
Maiores 65 Anos
Desconto de 5% para todas as pessoas com 
idade acima de 65 anos.

5% desconto Grupos
As reservas de 10 pessoas ou mais têm 
direito a um desconto de grupo de 5% sobre 
os programas publicados.

Nota comum a todos os descontos: Os descontos não 
podem ser combinados uns com os outros ou com 
outras promoções e não se aplicam sobre taxas e vistos.

% 
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A segurança de viajar 
com a Wamos

NOTIFICAÇÃO DE SINISTROS: 
O segurado deverá entrar em contato com a MAPFRE FAMILIAR 
do lugar fora da Espanha onde se encontre, na ocorrência de 
quaisquer circunstâncias objeto das prestações garantidas.
O segurado deverá fornecer as seguintes informações para a 
MAPFRE:
* Nome do segurado sinistrado e localizador da reserva
* Número da apólice contratada
* Lugar e número de telefone onde se encontra o segurado 
sinistrado
* Detalhes do sinistro.

REEMBOLSOS: 
Os pedidos de reembolso devem ser encaminhados diretamente 
para a MAPFRE (chamada prévia ao telefone +34 91 581 67 09), 
nunca para a agência de viagens nem para a Wamos Circuitos, 
que não têm poder sobre a concessão de indenizações. A 
solicitação deve ser acompanhada de documentos comprovativos e 
endereçada a: MAPFRE ASSISTÊNCIA - CENTRAL DE ASSISTÊNCIA. 
A/AT. DTO. DE REEMBOLSOS. CRTA. DE POZUELO, 52 EDF. 1 ANEXO. 
28222 MAJADAHONDA - MADRID

SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM  
Incluso  
Toda a nossa programação inclui seguro de assistência em viagem 
com a Mapfre, que garante a cobertura dos possíveis incidentes que 
possam ocorrer. As apólices de seguro subscritas entre a Wamos 
Circuitos e a Mapfre incluem, entre outros, a cobertura exigida pelos 
estados-membros aderentes ao Espaço Schengen para a concessão 
de vistos, despesas médicas, repatriamentos, etc.

DETALHE - RESUME 
A TÍTULO INFORMATIVO DAS GARANTIAS 
DAS APÓLICES CONTRATADAS: 

WAMOS 
CIRCUITOS
INCLUSO

WAMOS 
CIRCUITOS

ASSISTÊNCIA 
OPCIONAL

WAMOS 
CIRCUITOS

CANCELAMENTO 
OPCIONAL

APÓLICE  698-430 APÓLICE : 698-431 APÓLICE  661-182

1-BAGAGENS.

Perda definitiva ou roubo da bagagem despachada.  *** Até  1.000€ ***

Danos à bagagem despachada. 600€ Até  60€ ***

Demora na entrega / Bagagens despachadas / Mais de 6 horas. 60€ Até  120€ ***

Localização de bagagens e itens pessoais. ILIMITADO INCLUSO ***

2-ACIDENTES.

Acidentes no meio de transporte:
- Morte *** Até  30.000€ ***
- Invalidez *** Até  30.000€ ***

3-ASSISTÊNCIA PESSOAL.

Despesas Médicas, Cirúrgicas e Hospitalização: *** ***
- Por despesas incorridas por doença ou acidente fora de seu país de residência habitual. Até  60.000€ Até  60.000€ ***

Repatriamento ou transporte sanitário de feridos ou doentes. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriamento ou transporte de falecidos. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriamento de um acompanhante. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriamento de menores ou deficientes. ILIMITADO ILIMITADO ***

Deslocamento de um acompanhante em caso de hospitalização do segurado: ILIMITADO ***
- Despesas de deslocamento *** ILIMITADO ***
- Despesas de estadia *** 75€ dia, limite 750€ ***

Retorno do segurado por hospitalização e/ou falecimento de familiar não segurado. *** ILIMITADO ***

Retorno antecipado por sinistro grave no domicílio residencial ou profissional. *** ILIMITADO ***

Transmissão de mensagens urgentes. ILIMITADO ILIMITADO ***

Envio de medicamentos. ILIMITADO ILIMITADO ***

Despesas de prolongação da estadia no hotel por doença ou acidente. 30€ dia, limite 300€ 75€ dia, limite 750€ ***

4-RESPONSABILIDADE CIVIL.

Responsabilidade Civil Privada *** Até  120.000€ ***

Defesa Legal em processos decorrentes de acidentes de circulação fora de seu país de 
residência. *** INCLUSO ***

5-TAXAS DE CANCELAMENTO DE VIAGEM.

Despesas por cancelamento da viagem. ***  Até  2.500€ 

6-ATRASOS.

Perda de conexões por atraso do meio de transporte aéreo contratado. *** Até  300€ ***

PREÇO POR PESSOA E VIAGEM IMPOSTOS INCLUSOS  INCLUSO  27 $ USD 34 $ USD

Telefone de assistência

Se estiver na Espanha: 902 204 060

Se estiver em outro país : +34 91 5811823
Atendimento 24 horas
para a Espanha e outros países
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Oriente
Médio

TURQUIA · DUBAI · ISRAEL · JORDÂNIA · ARMÊNIA



TURQUIA
Capital: Ancara.
Moeda: Lira turca (TRY) 1USD = 2,92 TRY aproximadamente.
Língua oficial: turco.
Eletricidade: As tomadas da Turquia são as mesmas que as da Espanha, com duas saídas redondas e tensão de 220V.
Quando viajar: para visitar Istambul e a costa do Mediterrâneo, a melhor época é de março a outubro. Para visitar as regiões do interior do planalto da Ana-
tólia, incluindo a Capadócia, recomendamos os meses de abril a junho e de setembro a outubro, quando as temperaturas são confortáveis e mais agradáveis 
do que julho e agosto. No leste da Turquia, os meses de verão, de junho a setembro, são os melhores para viajar e, ao longo da costa do Mar Negro, a melhor 
temporada vai de abril a setembro.
Documentação: passaporte com validade mínima de seis meses a partir da data prevista para partir da Turquia. Recomenda-se aos cidadãos de todos os 
países que verifiquem as normas vigentes para obtenção de vistos com a Embaixada da Turquia antes de viajar.
Gorjeta: a gorjeta é uma instituição na Turquia. Nos restaurantes, variam entre 10% e 20% do total da conta.

DUBAI
Moeda: Dirham (AED) 1USD = 3,67 AED aproximadamente 
Língua oficial: árabe.
Eletricidade: A corrente elétrica standard é 220/240 volts (50 ciclos). Um adaptador de 3 pinos pode ser necessário.
Quando viajar: O período de outubro a março é o mais recomendado. Temperatura máxima de 30 graus com uma umidade em torno de 65. De abril a junho, 
o clima é ligeiramente cálido, com temperaturas médias de 35 a 40 graus. Julho é o mês mais quente do ano juntamente com agosto e setembro, com 
temperaturas acima de 40 graus.
Durante o Ramadã, todos os que visitam Dubai, independentemente da religião, devem respeitar o jejum em público. Os turistas devem abster-se de comer, 
beber e fumar em público, do nascer ao pôr do sol. No entanto, muitos restaurantes de hotéis servem refeições durante todo o dia para aqueles que não 
estão jejuando. Recomendamos verificar com antecedência as datas do Ramadã e levá-las em conta ao planejar sua visita a Dubai.
Documentação: Passageiros com selo israelita em seu passaporte não são autorizados a entrar nos EAU. Antes de viajar para os Emirados Árabes Unidos, 
por favor, verifique as condições do visto e certifique-se que você tem um visto válido, se necessário. Os passaportes dos requerentes de visto devem ter 
validade de ao menos seis meses a partir da data da viagem para Dubai.
Gorjeta: Não é obrigatório dar gorjeta nos restaurantes e hotéis da cidade, no entanto, é uma prática comum. 

ISRAEL
Capital: Jerusalém.
Moeda: Novo Shekel (NIS) 1USD = 3, 76 NIS aproximadamente. 
Língua oficial: hebraico e árabe.
Eletricidade: A corrente elétrica em Israel é de 220 volts. A maioria das tomadas israelenses são de três pinos, mas existem muitas de tipo europeu e de 
dois pinos.
Quando viajar: Israel goza de verões longos, quentes e secos (abril-outubro) e, em geral, de invernos suaves (novembro-março) com um clima mais seco e 
frio nas regiões das colinas, como Jerusalém e Safed. As chuvas são relativamente intensas no norte e centro do país, com níveis mais baixos no norte do 
Neguev e bem escassos nas regiões meridionais.
Documentação: Todas as pessoas que vão visitar Israel devem possuir um passaporte válido pelo menos seis meses a partir da data de entrada no país. 
Informe-se sobre a necessidade de visto em seu país de origem antes de viajar.
Gorjeta: Costuma-se dar gorjetas, especialmente em restaurantes. Se a fatura não inclui o serviço, uma gorjeta de 12% deve ser adicionada ao pagamento.

JORDÂNIA
Capital: Amá.
Moeda: Dinar jordano (JOD) 1USD = 0,708 JOD aproximadamente. 
Língua oficial: árabe.
Eletricidade: A corrente elétrica é de 220 volts e requer dois conectores de parede de ponta arredondada. Visitantes dos EUA precisam de um transformador 
que a maioria dos hotéis pode fornecer.
Quando viajar: A Jordânia é caracterizada por verões quentes e secos, mas as temperaturas costumam cair ao anoitecer. O Vale do Jordão, que fica a 400 
metros abaixo do nível do mar, é muito quente no verão e cálido no inverno. A cidade de Aqaba tem um clima mais seco e quente do  que o resto do país 
(com uma média de 10 graus a mais que Amã). As chuvas ocorrem de novembro a abril (principalmente nas áreas montanhosas do centro e norte do país). 
As temperaturas mais baixas são registradas nos meses de dezembro / janeiro.
Documentação: É necessário visto antes de iniciar a viagem, embora possa ser obtido na fronteira se você chegar por via aérea, principalmente no Aeroporto 
Internacional Queen Alia de Amã. Neste caso, o visto só permite uma entrada e uma saída do país. Seu custo é de 40 dinares jordanos.
A maioria das nacionalidades podem obter o visto, podendo solicitá-lo na embaixada da Jordânia no país de residência, no Aeroporto Internacional Queen 
Alia e na maioria das fronteiras terrestres e marítimas, exceto na ponte Allenby. De qualquer forma, verifique em seu país de origem antes de viajar.
Gorjeta: Gorjetas não são obrigatórias, mas são sempre bem-vindas e recomendáveis.

ARMÊNIA
Capital: Erevan.
Moeda: Dram (AMD) 1USD = 478, 28 AMD aproximadamente. 
Língua oficial: armênio.
Eletricidade: As tomadas da Armênia são iguais às da Espanha. Elas têm duas saídas redondas e a tensão é 220V.
Quando viajar: A Armênia é frequentemente descrita como ensolarada e é um fato que o vale do Ararat tem quase tanta luz solar quanto o Egito (2.700 horas 
por ano). O clima varia de subtropical seco ao clima frio de montanha. A temperatura média em julho é de + 35°C e -20°C, em janeiro. Primavera e outono 
são ideais para viajar, com temperaturas agradáveis e praticamente sem chuvas, exceto por algumas eventuais tempestades nas montanhas.
Documentação: É necessário passaporte em vigor com data de validade de mais de 6 meses. Consulte os requisitos e condições para obter o visto antes de 
viajar de acordo com sua cidade de origem.
Gorjeta: As gorjetas são voluntárias. 
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ESCALA
EM ISTAMBUL

Itinerário 4 dias

A partir de 275 USD

ITINERÁRIO  _______________________________________

1º Dia. ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel escolhido. 
Resto do dia livre. Alojamento.

2º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã. Visita de meio dia à cidade incluindo a 
basílica de Santa Sofia, obra Bizantina do século VI, o 
Hipódromo Romano, a Mezquita Azul, obra do século 
XVII e o Grande Bazar, onde contemplaremos os famo-
sos tapetes turcos. Tarde livre. Alojamento.

3º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. A 
cidade de Istambul tem inúmeras atrações para seus 
visitantes. Oferecemos diversas atividades opcionais 
que você pode realizar. Alojamento. 

4º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo rumo ao seu próximo destino. Fim da viagem e de 
nossos serviços. 

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Diárias.
De Abril de 2017 a Março de 2018. 

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Supl. Indiv.

Ikbal De Luxe 275 140
Ramada G. Bazaar 300 140
The Peak 310 165
Supl. 04 Abr-31 Out 30 

Clarion 355 165
Supl. 04 Abr-31 Out 20 
Grand Cevahir 370 165
Supl. 04 Abr-31 Out 20 
Eresin Topkapı 485 260
Supl. 04 Abr-31 Out 85 

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
. Assistência em espanhol na chegada.
. Alojamento e café da manhã.
· Visita de meio dia a Istambul com entrada para a 
Basílica de Santa Sofia, o Hipódromo Romano, a 
Mezquita Azul e o Grande Bazar.

· Seguro de viagem.

Localizado perto das históricas muralhas de 
Istambul e a 1 km de Santa Sofia, do Grande 
Bazar, do Palácio de Topkapi e  da mesquita de 
Sultanahmet. O hotel oferece quartos com ar 
condicionado decorados com vistoso mobiliá-
rio. Dispõem também de televisão de tela plana 
com canais por satélite, chá e café, e banheiro 
privativo. O restaurante serve especialidades 
locais para almoço e jantar, e o moderno salão 
do lobby serve bebidas e snacks.

Ikbal De Luxe 3*Sup.

O Barcelo Topkapi está localizado no bairro his-
tórico de Topkapi. Os principais marcos históri-
cos de Sultanahmet, incluindo Santa Sofia, o pa-
lácio Topkapi e o Grande Bazar estão a 5 km de 
distância. Os elegantes quartos são bem ilumi-
nados, contam com TV satélite de tela plana, es-
crivaninha e banheiro totalmente equipado com 
banheira, secador de cabelo, roupão e chinelos 
de banho. O restaurante Picasso serve menus 
buffet e à la carte em seu jardim de inverno.

Barceló Eresin Topkapi 5*

O Ramada Istanbul Grand Bazaar está localizado 
em Vezneciler, no centro histórico de Istambul, a 
apenas 2,5 km dos pontos turísticos mais famo-
sos da cidade de Istambul, como a Mesquita Azul 
e o Palácio Topkapi. O hotel oferece quartos com 
Wi-Fi gratuito, televisão por satélite e set de chá/
café. Dispõe de recepção 24 horas. Os confortá-
veis quartos têm piso em parquet laminado, ar 
condicionado e aquecimento, minibar e banheiro 
privativo. Os hóspedes podem utilizar os serviços 
das instalações, tais como sauna, academia e ja-
cuzzi. O Restaurante Park elabora pratos da cozi-
nha tradicional turca e o bar serve bebidas locais 
e internacionais.

Ramada G. Bazaar 4*

Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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O Peak Hotel está localizado no distrito de 
Beyoglu (Pera), um dos bairros mais antigos de 
Istambul, a 200 metros do Museu de Pera, a 3 
minutos a pé dos bares e restaurantes da mo-
derna região de Asmalimescit e a 250 metros 
da torre de Gálata. O hotel oferece quartos mo-
dernos com ar condicionado, minibar, set de chá 
e café, e felpudos roupões de banho. Todos os 
quartos estão decorados individualmente com 
citações de filósofos famosos. O bar restauran-
te The Junction serve cozinha mediterrânica, 
vários cocktails e possui uma varanda especial 
para o verão.

The Peak 4*

Localizado a 3,8 km da praça Taksim e 1,1 km 
do centro comercial de Cevahir. Todos os quartos 
são espaçosos e possuem ar condicionado, TV 
satélite, sala de estar com mesa bem iluminada 
e poltronas confortáveis. Banheiro com chinelos 
e produtos de higiene pessoal. Os hóspedes tam-
bém podem saborear pratos da cozinha medi-
terrânica e especialidades turcas no sofisticado 
restaurante Sultan ou relaxar com uma bebida 
refrescante no terraço.

Grand Cevahir 5*

O Clarion Hotel & Suites Istanbul Sisli está con-
venientemente localizado em Sisli, a apenas 
120 metros da estação de metrô Sisli. Os quar-
tos têm ar condicionado, televisão de tela plana 
por satélite e cofre para laptop. Também têm 
set chá e café gratuito. Possuem banheiro pri-
vativo com banheira ou chuveiro, secador de ca-
belo e produtos de higiene pessoal de cortesia. 
O restaurante do hotel serve pratos e bebidas 
variados, e o bar também oferece aperitivos.

Clarion 4*
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CAPADÓCIA AO 
SEU ALCANCE 

Itinerário 4 dias

Ancara, Capadócia

A partir de 215 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Sábados
De Abril 2017 a Março de 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Supl. Indiv.

Circuito 4* 215 55
Circuito 5* 240 85

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados de entrada e saída.
· Assistência em espanhol na chegada.
· Alojamento, café da manhã e 3 jantares.
· Circuito na Capadócia e Ancara.
· Guia falando espanhol durante toda a viagem.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Capadócia Gold Yildirim  4*

 Avrasya, Suhan 5*

NOTAS ______________________________________________

Os serviços de pick up nos hotéis de Istambul são 
feitos somente na região de Taksim e na parte antiga. 
Para os hotéis fora desta área, aplica-se uma taxa 
extra de 30$/pax. 

1º Dia. ISTAMBUL-ANCARA-CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para a Capadócia. Cruzaremos a pon-
te pêncil do Bósforo, que une os continentes 
europeu e asiático, passando ao longo das 
montanhas de Bolu. Chegada a Ancara e vi-
sita ao mausoléu de de Atatürk (Fundador da 
República Turca), onde visitaremos o museu 
que acolhe seus objetos pessoais, bem como 
uma exposição de fotografias retratando a 
batalha da independência travada pelo povo 
turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk. 
Continuaremos nossa viagem para a Capa-
dócia durante a qual poderemos contemplar 
uma bela vista do lago Salgado e fazer uma 
parada panorâmica. Chegada ao hotel. Jantar 
e alojamento.

2º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Ao amanhecer, possibilidade de participar de 
uma excursão opcional de balão para desco-
brir a paisagem espetacular da Capadócia e 
viver, do alto, uma experiência inesquecível. 
Pela manhã, visita a esta região fantástica, 
com paisagens de tirar o fôlego, formada pela 
lava expelida pelos vulcões Erciyes e Hasan 
há três milhões de anos. Visita aos vales de 
Pasabag, Avcilar e Devrent, que possuem 
paisagens espetaculares, conhecidas como 
“Chaminés de Fadas”. Pausa panorâmica no 
vale do Amor para ver as distintas formações 
de chaminés de fadas. Na parte da tarde, visi-
ta à cidade subterrânea de Özkonak ou outra 

similar, construídas pelas comunidades cris-
tãs para se protegerem de ataques. Retorno 
ao hotel. Na parte da tarde você vai poder as-
sistir opcionalmente uma cerimônia mística 
dos Dervixes. Jantar e alojamento.

3º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para o vale de Göreme. Visita aos inú-
meros mosteiros e capelas esculpidos nas 
rochas e decorados com afrescos do século 
X (alguns muito bem preservados). Admira-
remos as igrejas rupestres, como a de Santa 
Bárbara, Santo Onofre, São Jorge e a de Toka-
li. Em seguida, percorreremos a parte antiga 
de Uçhisar e visitaremos uma casa escavada 
nas Chaminés de Fadas, vilarejo troglodita, 
com uma paisagem espetacular e sua fortale-
za escavada na rocha. Visita ao vale dos Pom-
bos. Na parte da tarde veremos uma demons-
tração da arte milenar dos famosos tapetes e 
kilins tecidos à mão e visitaremos uma oficina 
artesanal que fabrica joias e belos objetos 
de decoração. Retorno ao hotel. Na parte da 
tarde você pode assistir opcionalmente a um 
show de bailes folclóricos numa típica caver-
na com consumo ilimitado de bebidas locais. 
Jantar e alojamento. 

4º Dia. CAPADÓCIA
Café da manhã.
No horário previsto, traslado ao aeroporto para 
embarcar no voo rumo ao seu próximo destino. 
Fim da viagem e de nossos serviços.
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
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TURQUIA
HISTÓRICA 

 
Itinerário 7 dias

Çanakkale, Kusadasi, Capadócia 

A partir de 530 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas
De Abril 2017 a Março de 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Supl. Indiv.

Circuito 4* 530 130
Circuito 5* 620 175

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados de entrada e saída.
· Assistência em espanhol na chegada. 
· Alojamento, café da manhã e 6 jantares. 
· Circuito regular visitando: Troia, Pérgamo, Éfeso, 
Pamukkale, Konya e a região da Capadócia com 
Ancara. 

· Guia falando espanhol durante toda a viagem.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Çanakkale Iris  4*

 Parion 5*

1 Kusadasi Marina  4*

 Richmon 5*

1 Pamukale Trípolis  4*

 Pam Thermal 5*

3 Capadócia Gold Yildirim  4*

 Avrasya, Suhan 5*

NOTAS ______________________________________________

Os serviços de pick up nos hotéis de Istambul são 
feitos somente na região de Taksim e na parte antiga. 
Para os hotéis fora desta área, aplica-se uma taxa 
extra de 30$/pax. 

1º Dia. ISTAMBUL-ÇANAKKALE
Meia Pensão.
Na parte da tarde, saída para Çanakkale, cidade 
situada a ambos os lados de Dardanelos. Jantar 
e alojamento.

2º Dia. ÇANAKKALE-PÉRGAMO-KUSADASI
Meia Pensão.
Saída para visitar Troia, a famosa e antiga ci-
dade de 9 níveis. A fama da cidade está rela-
cionada com a “Ilíada” de Homero, que narra a 
Guerra de Troia contra os gregos, que teve início 
com a paixão de Páris e Helena, e chegou ao fim 
com o cavalo de Troia. Continuação para Pérga-
mo. Faremos a visita ao Asclepeion, o famoso 
hospital do mundo antigo, dedicado ao deus da 
saúde, Esculápio (Asclépio, em grego). Os túneis 
da Dormição, o pequeno teatro para pacientes, 
as piscinas, a longa rua antiga e o pátio com 
colunas jônicas são os monumentos que che-
garam até nós, vindos daquelas épocas de es-
plendor. Continuação para Kusadası. Jantar e 
alojamento.

3º Dia. KUSADASI-ÉFESO-PAMUKKALE
Meia Pensão.
Saída para Éfeso, a cidade antiga mais bem pre-
servada da Ásia Menor durante os séculos I e 
II, que chegou a ter uma população de 250.000 
habitantes e monopolizou a riqueza do Oriente 
Médio. Durante esta excursão, visitaremos o 
Templo de Adriano, os Banhos Romanos, a Bi-
blioteca, o Odeon, o Teatro de Éfeso, bem como 
a Casa da Virgem Maria. Em Éfeso, vamos as-
sistir a um desfile de moda que representa os 
bons produtos de pele pelos quais a Turquia é 
famosa. Chegada a Pamukkale e visita à antiga 
Hierápolis e ao Castelo de Algodão, maravilha 
natural com enormes cascatas brancas, esta-
lactites e piscinas naturais que foram orginadas 
ao longo dos séculos pela passagem da água 
rica em sais calcários procedentes de fontes 
termais. Jantar e alojamento. 

4º Dia. PAMUKKALE-KONYA-CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para Konya. Visita ao mausoléu de Mevla-
na, poeta e filósofo que fundou a ordem mística 
e religiosa dos Dervixes Rodopiantes. Visita a 
um Caravançarai do século XIII, local onde as ca-
ravanas de camelos da Rota da Seda paravam 
antigamente para descansar. Continuação para 
a Capadócia. Jantar e alojamento. 

5º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Ao amanhecer, possibilidade de participar de 
uma excursão opcional de balão para desco-
brir a paisagem espetacular da Capadócia e 
viver, do alto, uma experiência inesquecível. 
Pela manhã, visita a esta região fantástica, 
com paisagens de tirar o fôlego, formada pela 
lava expelida pelos vulcões Erciyes e Hasan há 
três milhões de anos. Visita aos vales de Pasa-
bag, Avcilar e Devrent, que possuem paisagens 
espetaculares, conhecidas como “Chaminés 
de Fadas”. Pausa panorâmica no vale do Amor 
para ver as distintas formações de chaminés 
de fadas. Na parte da tarde, visita à cidade sub-
terrânea de Özkonak ou outra similar, constru-
ídas pelas comunidades cristãs para se prote-
gerem de ataques. Retorno ao hotel. Jantar e 
alojamento. 

6º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para o vale de Göreme. Visita aos inú-
meros mosteiros e capelas esculpidos nas 
rochas e decorados com afrescos do século 
X (alguns muito bem preservados). Admira-
remos as igrejas rupestres, como a de Santa 
Bárbara, Santo Onofre, São Jorge e a de Toka-
li. Em seguida, percorreremos a parte antiga 
de Uçhisar e visitaremos uma casa escavada 
nas Chaminés de Fadas, vilarejo troglodita, 
com uma paisagem espetacular e sua fortale-
za escavada na rocha. Visita ao vale dos Pom-
bos. Na parte da tarde veremos uma demons-
tração da arte milenar dos famosos tapetes e 
kilins tecidos à mão e visitaremos uma oficina 
artesanal que fabrica joias e belos objetos de 
decoração. Retorno ao hotel. Jantar e aloja-
mento. 

7º Dia. CAPADÓCIA-ANCARA-ISTAMBUL
Café da manhã.
Seguiremos nossa viagem para Ancara. Che-
gada a Ancara e visita ao mausoléu de de Ata-
türk (Fundador da República Turca). Saída para 
Istambul atravessando as montanhas de Bolu. 
Cruzaremos a ponte pêncil do Bósforo, que une 
os continentes europeu e asiático. Chegada a 
Istambul. Fim da viagem e de nossos serviços.
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DA TURQUIA 

Itinerário 6 dias

Kusadasi, Pamukkale, Capadócia

A partir de 545 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quintas
De Abril 2017 a Março de 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Supl. Indiv.

Circuito 4* 545 100
Circuito 5* 630 160

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados de entrada e saída. 
· Voo doméstico em classe turística Istambul-Esmirna. 
· Alojamento, café da manhã e 5 jantares. 
· Circuito regular visitando: Éfeso, Pamukkale, Konya e 
a região da Capadócia com Ancara. 

· Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Kusadasi Marina  4*

 Richmon 5*

1 Pamukkale  Trípolis  4*

 Pam Thermal 5*

3 Capadócia Gold Yildirim  4*

 Avrasya, Suhan 5*

NOTAS ______________________________________________

Os serviços de pick up nos hotéis de Istambul são 
feitos somente na região de Taksim e na parte antiga. 
Para os hotéis fora desta área, aplica-se uma taxa 
extra de 30$/pax.

1º Dia. ISTAMBUL-ESMIRNA-KUSADASI
Meia Pensão.
Serviço de pick up no hotel para o traslado ao 
aeroporto de Istambul. Voo interno a Esmirna. 
Chegada ao aeroporto de Izmir, assistência e 
traslado até Kusadasi. Jantar e alojamento.

2º Dia. KUSADASI-ÉFESO-PAMUKKALE
Meia Pensão.
Saída para Éfeso, a cidade antiga mais bem pre-
servada da Ásia Menor durante os séculos I e 
II, que chegou a ter uma população de 250.000 
habitantes e monopolizou a riqueza do Orien-
te Médio. Durante esta excursão, visitaremos o 
Templo de Adriano, os Banhos Romanos, a Bi-
blioteca, o Odeon, o Teatro de Éfeso, bem como a 
Casa da Virgem Maria. Em Éfeso, vamos assistir 
a um desfile de moda que representa os bons 
produtos de pele pelos quais a Turquia é famosa. 
Chegada a Pamukkale e visita à antiga Hierápolis 
e ao Castelo de Algodão, maravilha natural com 
enormes cascatas brancas, estalactites e pisci-
nas naturais que foram orginadas ao longo dos 
séculos pela passagem da água rica em sais 
calcários procedentes de fontes termais. Jantar 
e alojamento. 

3º Dia. PAMUKKALE-KONYA-CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para Konya. Visita ao mausoléu de Mevla-
na, poeta e filósofo que fundou a ordem mística 
e religiosa dos Dervixes Rodopiantes. Visita a 
um Caravançarai do século XIII, local onde as ca-
ravanas de camelos da Rota da Seda paravam 
antigamente para descansar. Continuação para 
a Capadócia. Jantar e alojamento. 

4º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Ao amanhecer, possibilidade de participar de 
uma excursão opcional de balão para descobrir 
a paisagem espetacular da Capadócia e viver, do 
alto, uma experiência inesquecível. Pela manhã, 
visita a esta região fantástica, com paisagens 
de tirar o fôlego, formada pela lava expelida pe-
los vulcões Erciyes e Hasan há três milhões de 
anos. Visita aos vales de Pasabag, Avcilar e De-
vrent, que possuem paisagens espetaculares, 
conhecidas como “Chaminés de Fadas”. Pausa 
panorâmica no vale do Amor para ver as distin-
tas formações de chaminés de fadas. Na parte 
da tarde, visita à cidade subterrânea 
de Özkonak ou outra similar, construídas pelas 

comunidades cristãs para se protegerem de 
ataques. Retorno ao hotel. Jantar e alojamento. 

5º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para o vale de Göreme. Visita aos inúme-
ros mosteiros e capelas esculpidos nas rochas 
e decorados com afrescos do século X (alguns 
muito bem preservados). Admiraremos as igre-
jas rupestres, como a de Santa Bárbara, San-
to Onofre, São Jorge e a de Tokali. Em seguida, 
percorreremos a parte antiga de Uçhisar e visi-
taremos uma casa escavada nas Chaminés de 
Fadas, vilarejo troglodita, com uma paisagem 
espetacular e sua fortaleza escavada na rocha. 
Visita ao vale dos Pombos. Na parte da tarde ve-
remos uma demonstração da arte milenar dos 
famosos tapetes e kilins tecidos à mão e visita-
remos uma oficina artesanal que fabrica joias 
e belos objetos de decoração. Retorno ao hotel. 
Jantar e alojamento. 

6º Dia. CAPADÓCIA-ANCARA-ISTAMBUL
Café da manhã.
Seguiremos nossa viagem para Ancara e, duran-
te o caminho, poderemos contemplar uma bela 
panorâmica do lago Salgado. Chegada a Ancara 
e visita ao mausoléu de de Atatürk (Fundador da 
República Turca), onde visitaremos o museu que 
acolhe seus objetos pessoais, bem como uma 
exposição fotográfica retratando a batalha da 
independência travada pelo povo turco liderado 
por Mustafa Kemal Atatürk. Saída para Istambul 
atravessando as montanhas de Bolu. Cruzare-
mos a ponte pêncil do Bósforo, que une os con-
tinentes europeu e asiático. Chegada a Istambul. 
Fim da viagem e de nossos serviços.
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Itinerário 7 dias

Istambul, Ancara, Capadócia 

A partir de 460 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
De Abril 2017 a Março de 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Supl. Indiv.

Ikbal De Luxe 460 220
Ramada G. Bazaar 485 215
The Peak 460 250
Supl. 04 Abr-31 Out 30 

Clarion 490 250
Supl. 04 Abr-31 Out 55 
Grand Cevahir 515 250
Supl. 04 Abr-31 Out 55 
Eresin Topkapı 590 345
Supl. 04 Abr-31 Out 85 

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados de entrada e saída. 
· Assistência em espanhol na chegada. 
· Alojamento, café da manhã e 3 jantares. 
· Visita a Istambul com entrada à Basílica de Santa 
Sofia, Hipódromo, Mesquita Azul, Mesquita de Rüs-
tem Paxá, cruzeiro ao longo do Bósforo, Mercado das 
Especiarias e Grande Bazar. 

· Circuito regular na Capadócia e em Ancara. 
· Guia falando espanhol durante toda a viagem.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Istambul Ikbal De luxe (parte antigua)  3* Sup.

 Ramada G. Bazaar (parte antigua)  4*

 The Peak (parte moderna)  4*

 Clarion (parte moderna)  4*

 Eresin Topkapi (parte antigua)  5*

 Grand Cevahir (parte moderna)  5*

3 Capadócia Gold Yildirim  4*

 Avrasya, Suhan 5*

NOTAS ______________________________________________

Os serviços de pick up nos hotéis de Istambul são 
feitos somente na região de Taksim e na parte antiga. 
Para os hotéis fora desta área, aplica-se uma taxa 
extra de 30$/pax. Voo doméstico Capadócia-Istambul 
não incluso, suplemento classe “V” 75$,  
classe “L” 100$ e classe “T” 40$.

1º Dia. ISTAMBUL
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento.

2º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã.
Saída para visitar o centro antigo de Istam-
bul. Começamos com a visita à Mesquita Azul, 
famosa por seus seis minaretes e vinte mil 
azulejos de cor azul. Prosseguimos visitando 
o Hipódromo, onde se encontram o Obelisco 
Egípcio, monólito de granito decorado com 
hieróglifos; a Coluna Serpentina feita de bron-
ze, trazida do templo de Delfos; o Obelisco de 
Constantino e a Fonte do imperador alemão 
Guilherme II. Posteriormente, visitaremos a 
Basílica de Santa Sofia, usada como mesquita 
na época do império otomano e que é hoje um 
museu. Finalizaremos o dia no mercado co-
berto do Grande Bazar, onde teremos tempo 
livre. Tarde livre. Alojamento.

3º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã.
Saída para conhecer as joias de Istambul, ci-
dade entre dois continentes. Começaremos a 
visita com a mesquita Rüstem Paxá e teremos 
tempo livre no Mercado das Especiarias. Fa-
remos um cruzeiro ao longo do Bósforo, du-
rante o qual poderemos desfrutar da vista de 
ambos os lados da cidade asiática, europeia 
e do Mar de Mármara, ornados de bosques e 
as mansões dos otomanos. Tarde livre. Aloja-
mento.

4º Dia. ISTAMBUL-ANCARA-CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para a Capadócia. Cruzaremos a pon-
te pêncil do Bósforo, que une os continentes 
europeu e asiático, passando ao longo das 
montanhas de Bolu. Chegada a Ancara e vi-
sita ao mausoléu de de Atatürk (Fundador da 
República Turca), onde visitaremos o museu 
que acolhe seus objetos pessoais, bem como 
uma exposição de fotografias retratando a 
batalha da independência travada pelo povo 
turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk. 
Continuaremos nossa viagem para a Capa-
dócia durante a qual poderemos contemplar 
uma bela vista do lago Salgado e fazer uma 
parada panorâmica. Chegada ao hotel. Jantar 
e alojamento.

5º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Ao amanhecer, possibilidade de participar de 
uma excursão opcional de balão para desco-
brir a paisagem espetacular da Capadócia e 
viver, do alto, uma experiência inesquecível. 
Pela manhã, visita a esta região fantástica, 
com paisagens de tirar o fôlego, formada pela 
lava expelida pelos vulcões Erciyes e Hasan 
há três milhões de anos. Visita aos vales de 
Pasabag, Avcilar e Devrent, que possuem 
paisagens espetaculares, conhecidas como 
“Chaminés de Fadas”. Pausa panorâmica no 
vale do Amor para ver as distintas formações 
de chaminés de fadas. Na parte da tarde, visi-
ta à cidade subterrânea de Özkonak ou outra 
similar, construídas pelas comunidades cris-
tãs para se protegerem de ataques. Retorno 
ao hotel. Na parte da tarde você vai poder as-
sistir opcionalmente uma cerimônia mística 
dos Dervixes. Jantar e alojamento.

6º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para o vale de Göreme. Visita aos inú-
meros mosteiros e capelas esculpidos nas 
rochas e decorados com afrescos do século 
X (alguns muito bem preservados). Admira-
remos as igrejas rupestres, como a de Santa 
Bárbara, Santo Onofre, São Jorge e a de Toka-
li. Em seguida, percorreremos a parte antiga 
de Uçhisar e visitaremos uma casa escavada 
nas Chaminés de Fadas, vilarejo troglodita, 
com uma paisagem espetacular e sua fortale-
za escavada na rocha. Visita ao vale dos Pom-
bos. Na parte da tarde veremos uma demons-
tração da arte milenar dos famosos tapetes e 
kilins tecidos à mão e visitaremos uma oficina 
artesanal que fabrica joias e belos objetos 
de decoração. Retorno ao hotel. Na parte da 
tarde você pode assistir opcionalmente a um 
show de bailes folclóricos numa típica caver-
na com consumo ilimitado de bebidas locais. 
Jantar e alojamento.

7º Dia. CAPADÓCIA
Café da manhã.
No horário previsto, traslado ao aeroporto para 
embarcar no voo rumo ao seu próximo destino. 
Fim da viagem e de nossos serviços.
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1º Dia. ISTAMBUL
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento.

2º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã.
Saída para visitar o centro antigo de Istambul. 
Começamos a visita pela Mesquita Azul, cons-
truída pelo sultão Ahmed I entre 1609 e 1616, 
famosa por seus seis minaretes e vinte mil 
azulejos de cor azul. Prosseguiremos visitan-
do o Hipódromo, um dos monumentos mais 
famosos da Constantinopla Bizantina que, 
mais tarde, serviu de descanso para os oto-
manos, onde se encontram o Obelisco Egípcio, 
monólito de granito decorado com hieróglifos; 
a Coluna Serpentina feita de bronze, trazida 
do templo de Delfos; o Obelisco de Constanti-
no e a Fonte do imperador alemão Guilherme 
II. Posteriormente, visitaremos a Basílica de 
Santa Sofia, usada como mesquita na época 
do império otomano e que é hoje um museu. 
Situada no ponto mais alto de Istambul, San-
ta Sofia define a panorâmica da cidade. Seus 
quatro minaretes e sua cúpula de mais de 30 
metros de diâmetro são a imagem mais ca-
racterística da metrópole turca. Finalizare-
mos o dia no mercado coberto do Grande Ba-
zar, um dos mais surpreendentes do mundo. 
Tarde livre. Alojamento.

3º Dia. ISTAMBUL-ÇANAKKALE
Meia Pensão.
Saída para conhecer as joias de Istambul, 
cidade entre dois continentes. Começaremos 
a visita com a mesquita Rüstem Paxá e te-
remos tempo livre no Mercado das Especia-
rias, também chamado Bazar Egípcio (Mısır 
Çarşısı), um dos mercados mais antigos de 
Istambul e um dos melhore locais da cidade 

para comprar produtos típicos como espe-
ciarias, doces ou frutos secos. Faremos um 
cruzeiro ao longo do Bósforo, durante o qual 
poderemos desfrutar da vista de ambos os 
lados da cidade asiática, europeia e do Mar 
de Mármara, ornados de bosques e as man-
sões dos otomanos. Na parte da tarde, saída 
para Troia. Chegada a Çanakkale, cidade situ-
ada a ambos os lados de Dardanelos. Jantar 
e alojamento. 

4º Dia. ÇANAKKALE-PÉRGAMO-KUSADASI
Meia Pensão.
Saída para visitar Troia, a famosa e antiga ci-
dade de 9 níveis. A fama da cidade está rela-
cionada com a “Ilíada” de Homero, que narra 
a Guerra de Troia contra os gregos, que teve 
início com a paixão de Páris e Helena, e che-
gou ao fim com o cavalo de Troia. Continua-
ção para Pérgamo, um dos mais importantes 
centros culturais, comerciais e médicos do 
passado. Seus edifícios exibiam a grandeza 
do império e sua cultura florescente se mate-
rializou na segunda biblioteca do mundo an-
tigo após Alexandria. A cidade era a principal 
produtora de pergaminhos e acabou dando 
nome a este suporte de escritura amplamente 
utilizado na antiguidade. Hoje, a Acrópole con-
templa a populosa Bergama do topo da colina 
que se ergue bem no centro da cidade. Fare-
mos a visita ao Asclepeion, o famoso hospital 
do mundo antigo, dedicado ao deus da saúde, 
Esculápio (Asclépio, em grego). Neste local 
viveu o célebre médico, Galeno. Os túneis da 
Dormição, o pequeno teatro para pacientes, 
as piscinas, a longa rua antiga e o pátio com 
colunas jônicas são os monumentos que che-
garam até nós, vindos daquelas épocas de es-
plendor. Continuação para Kusadası. Jantar e 
alojamento. 

GRANDE VIAGEM
À TURQUIA

Itinerário 10 dias

Istambul, Çanakkale, Kusadasi,
Pamukkale, Capadócia

A partir de 730 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
De Abril 2017 a Março 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Supl. Indiv.

Ikbal De Luxe 730 270
Ramada G. Bazaar 740 285
The Peak 710 300
Supl. 04 Abr-31 Out 30 

Clarion 740 330
Supl. 04 Abr-31 Out 55 
Grand Cevahir 835 370
Supl. 04 Abr-31 Out 55 
Eresin Topkapı 900 450
Supl. 04 Abr-31 Out 85 

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados de entrada e saída. 
· Assistência em espanhol na chegada. 
· Alojamento, café da manhã e 6 jantares. 
· Visita a Istambul com entrada à Basílica de Santa 
Sofia, Hipódromo, Mesquita Azul, Mesquita de Rüs-
tem Paxá, cruzeiro ao longo do Bósforo, Mercado das 
Especiarias e Grande Bazar. 

· Circuito regular viistando Troia, Pérgamo, Éfeso, 
Pamukkale, Konya e a região da Capadócia e Ancara. 

· Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Istambul Ikbal De luxe (parte antigua)  3* Sup.

 Ramada G. Bazaar (parte antigua)  4*

 The Peak (parte moderna)  4*

 Clarion (parte moderna)  4*

 Eresin Topkapi (parte antigua)  5*

 Grand Cevahir (parte moderna)  5*

1 Çanakkale Iris  4*

 Parion 5*

1 Kusadasi Marina  4*

 Richmon 5*

1 Pamukale Trípolis  4*

 Pam Thermal 5*

3 Capadócia Gold Yildirim  4*

 Avrasya, Suhan 5*

NOTAS ______________________________________________

Os serviços de pick up nos hotéis de Istambul são feitos somen-
te na região de Taksim e na parte antiga. Para os hotéis fora 
desta área, aplica-se uma taxa extra de 30$/pax.
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5º Dia. KUSADASI-ÉFESO-PAMUKKALE
Meia Pensão.
Saída para Éfeso, a cidade antiga mais bem 
preservada da Ásia Menor durante os sécu-
los I e II, que chegou a ter uma população de 
250.000 habitantes e monopolizou a riqueza 
do Oriente Médio. Uma cidade lendária que 
abrigou muitos grandes nomes, como Cle-
ópatra, Marco Antônio, Augusto, São Paulo, 
Virgem Maria, o apóstolo João ... Uma das 
quatro cidades mais importantes do Impé-
rio Romano em seu apogeu. Há mais de 110 
anos, Éfeso tem sido pesquisada por arque-
ólogos. Até agora, 12% de Éfeso foram esca-
vados. Os 88% restantes continuam debaixo 
da terra, esperando para serem explorados. 
De acordo com antigas inscrições, acredita-
-se que Éfeso foi habitada desde 3000 a.C., 
aproximadamente ao mesmo tempo que Es-
mirna, e existem até hoje traços da presença 
de romanos, bizantinos, seljúcidas, otomanos 
e outras civilizações. Durante esta excursão, 
visitaremos o Templo de Adriano, os Banhos 
Romanos, a Biblioteca, o Odeon, o Teatro de 
Éfeso, bem como a Casa da Virgem Maria. Em 
Éfeso, vamos assistir a um desfile de moda 
que representa os bons produtos de pele 
pelos quais a Turquia é famosa. Chegada a 
Pamukkale e visita à antiga Hierápolis e ao 
Castelo de Algodão, maravilha natural com 
enormes cascatas brancas, estalactites e pis-
cinas naturais que foram orginadas ao longo 
dos séculos pela passagem da água rica em 
sais calcários procedentes de fontes termais. 
Jantar e alojamento.

6º Dia. PAMUKKALE-KONYA-CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para Konya. Fundada pelos romanos 
no século II a.C., a antiga ICÔNIO é a segunda 

cidade mais importante da Anatólia Central 
depois de Ancara e seu amplo patrimônio his-
tórico é um dos melhores exemplos da arqui-
tetura primitiva turco-islâmica. Visita ao mau-
soléu de Mevlana, poeta e filósofo que fundou 
a ordem mística e religiosa dos Dervixes Ro-
dopiantes. Visita a um Caravançarai do século 
XIII, local onde as caravanas de camelos da 
Rota da Seda paravam antigamente para des-
cansar. Continuação para a Capadócia. Jantar 
e alojamento. 

7º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Ao amanhecer, possibilidade de participar de 
uma excursão opcional de balão para desco-
brir a paisagem espetacular da Capadócia e 
viver, do alto, uma experiência inesquecível. 
Pela manhã, visita a esta região fantástica, 
com paisagens de tirar o fôlego, formada pela 
lava expelida pelos vulcões Erciyes e Hasan 
há três milhões de anos. Visita aos vales de 
Pasabag, Avcilar e Devrent, que possuem 
paisagens espetaculares, conhecidas como 
“Chaminés de Fadas”. Pausa panorâmica no 
vale do Amor para ver as distintas formações 
de chaminés de fadas. Na parte da tarde, visi-
ta à cidade subterrânea de Özkonak ou outra 
similar, construídas pelas comunidades cris-
tãs para se protegerem de ataques. Retorno 
ao hotel. Jantar e alojamento. 

8º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para o vale de Göreme. Visita aos inúme-
ros mosteiros e capelas esculpidos nas rochas 
e decorados com afrescos do século X (alguns 
muito bem preservados). Admiraremos as 
igrejas rupestres, como a de Santa Bárbara, 
Santo Onofre, São Jorge e a de Tokali. Em se-

guida, percorreremos a parte antiga de Uçhi-
sar, situada no ponto mais alto da Capadócia, e 
visitaremos uma casa escavada nas Chaminés 
de Fadas, vilarejo troglodita, com uma paisa-
gem espetacular e sua fortaleza escavada na 
rocha. Visita ao vale dos Pombos. Na parte da 
tarde veremos uma demonstração da arte mi-
lenar dos famosos tapetes e kilins tecidos à 
mão e visitaremos uma oficina artesanal que 
fabrica joias e belos objetos de decoração. Re-
torno ao hotel. Jantar e alojamento. 

9º Dia. CAPADÓCIA-ANCARA-ISTAMBUL
Café da manhã.
Seguiremos nossa viagem para Ancara e, du-
rante o caminho, poderemos contemplar uma 
bela panorâmica do lago Salgado. Chegada 
a Ancara e visita ao mausoléu de de Atatürk 
(Fundador da República Turca), onde visitare-
mos o museu que acolhe seus objetos pesso-
ais, bem como uma exposição fotográfica re-
tratando a batalha da independência travada 
pelo povo turco liderado por Mustafa Kemal 
Atatürk. Saída para Istambul atravessando 
as montanhas de Bolu. Cruzaremos a ponte 
pêncil do Bósforo, que une os continentes eu-
ropeu e asiático. Chegada a Istambul. Aloja-
mento. 

10º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto, rumo ao seu próximo 
destino. Fim da viagem e de nossos serviços.
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

ESCALA
EM DUBAI 

 
Itinerário 4 dias

Dubai 

A partir de 230 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Terças, Sextas e Domingos ou Segundas*, 
Quintas* e Sábados* 
De Abril 2017 a Março de 2018.
(*) Alternando a ordem das visitas

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 16 Mai-30 Set Outras datas

Grandeur Al Barsha 230 260
Supl. Individual 140 170
Auris Inn Al Muhanna 255 290
Supl. Individual 150 200
Hilton Garden Inn 290 355
Supl. Individual 200 270
Towers Rotana 290 355
Supl. Individual 200 270
Media Rotana 320 420
Supl. Individual 240 335
Millenium Plaza 320 420
Supl. Individual 240 335

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Assistência em castelhano na chegada. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento e café da manhã. 
· Visita panorâmica em Dubai com guia local falando 
espanhol.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Dubai Grandeur Al Barsha Turística

 Auris Inn Al Muhanna Primeira

 Hilton Garden Inn Primeira

 Towers Rotana Primeira

 Media Rotana Luxo

 Millenium Plaza Luxo

NOTAS ______________________________________________

Visto não incluso: 140$. 
Entrada Burj Khalifa (andar 124): 70$. 
Safari no deserto de 4x4 com jantar churrasco (saídas 
terças e quintas): 70$. 
Visita de dia completo Abu Dhabi (com almoço): 130$. 
Suplementos Feiras/Eventos por quarto/noite em 
Turística 85$, em Primeira 115$, em Luxo 140$. 
• ATM: 23-27 Abril 2017. 
• Eid Al Fitr: 23-30 Junho 2017. 
• Eid Al Adha: 31 Agosto-02 Setembro 2017.
• Gitex: 08-14 Outubro 2017. 
• BIG 5: pendente.

1º Dia. DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. 
Após os procedimentos de alfândega, serviço 
de pick up e traslado ao hotel escolhido. Aloja-
mento.

2º Dia. DUBAI: Visita Dubai 
Café da manhã.
Pick up no hotel para começarmos nosso pas-
seio realizando uma panorâmica do mundial-
mente conhecido Burj Al Arab, considerado 
o hotel mais luxuoso do mundo. Deste ponto, 
continuaremos nosso trajeto por Dubai, com 
uma paradas na mesquita de Jumeirah, onde 
poderemos fazer algumas fotografias. A par-
tir deste lugar mítico, entraremos no distrito 
de Bastakiya, onde suas ruas, quase por si só, 
explicam a história do país e suas estruturas, 
como as torres de vento, que evocam a enge-
nhosidade de seus habitantes. Desembarcare-
mos no Museu de Dubai, localizado no forte Al 
Fahidi, onde teremos uma idéia de como era a 
vida da cidade no passado. Seguiremos para 
o cais para viajar a bordo de um Abra, barco 
tradicional que serve como táxi aquático, para 

chegar ao outro lado do Creek. Vamos passear 
pelo souk das especiarias, onde nos delicia-
remos com a grande quantidade de aromas, 
sabores e sensações. Seguiremos nosso pas-
seio visitando o mercado de ouro (gold souk), 
onde aprenderemos a importância deste ma-
terial na cultura árabe e veremos os desenhos 
originais exibidos nas diversas vitrines. O tour 
finaliza com o traslado a um dos maiores cen-
tros comerciais do mundo, o Dubai Mall, onde 
se encontra o Burj Khalifa, edifício mais alto do 
mundo, que proporciona vistas imperdíveis da 
cidade a partir do 124º ou do 148º andar (não 
inclui a subida). Alojamento. 

3º Dia. DUBAI
Café da manhã.
Dia livre a sua disposição. Possibilidade de re-
alizar diversas atividades opcionais no destino. 
Alojamento.

4º Dia. DUBAI
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar rumo ao seu próximo destino. 
Fim da viagem e de nossos serviços.
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

DUBAI
EXPRESS 

 
Itinerário 4 dias

Dubai 

A partir de 315 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas, Quintas e Sábados ou Terças*,
Sextas* e Domingos*
De Abril 2017 a Março de 2018
(*) Alternando a ordem das visitas. 

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 16 Mai-30 Set Outras datas

Grandeur Al Barsha 315 345
Supl. Individual 140 170
Auris Inn Al Muhanna 325 380
Supl. Individual 150 200
Hilton Garden Inn 380 440
Supl. Individual 200 270
Towers Rotana 380 440
Supl. Individual 200 270
Media Rotana 410 510
Supl. Individual 235 335
Millenium Plaza 410 510
Supl. Individual 235 335

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Assistência em castelhano na chegada.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento, café da manhã e 2 jantares.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

5 Dubai Grandeur Al Barsha Turística

 Auris Inn Al Muhanna Primeira

 Hilton Garden Inn Primeira

 Towers Rotana Primeira

 Media Rotana Luxo

 Millenium Plaza Luxo

NOTAS ______________________________________________

Visto não incluso: 140$.
Entrada Burj Khalifa (andar 124): 70$.
Suplementos Feiras/Eventos por quarto/noite em 
Turística, 85$; em Primeira, 115$; em Luxo, 140$: 

· ATM: 23-27 Abril 2017. 
· Eid Al Fitr: 23-30 Junho 2017 .
· Eid Al Adha: 31 Agosto-02 Setembro 2017.
· Gitex: 08-14 Outubro 2017. 
· BIG 5: pendente.

1º Dia. DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. 
Após os procedimentos de alfândega, serviço 
de pick up e traslado ao hotel escolhido. Aloja-
mento.

2º Dia. DUBAI: Safari no deserto 
Meia Pensão.
Manhã livre para passear, relaxar na piscina, 
fazer compras ou descobrir a cidade. Na parte 
da tarde, embarcaremos numa excursão co-
nhecida como o “Safari nas Dunas”. Uma pa-
rada em um ponto estratégico nos permitirá 
contemplar o sol, com o infinito deserto como 
pano de fundo, para apreciar a tranquilidade 
deste cenário. Depois de nossa aventura, che-
garemos ao acampamento, onde você pode se 
divertir com as diversas atividades: passeio de 
camelo, pinturas de henna ou vestir-se com um 
traje de beduíno para tirar fotografias. No jantar, 
prove o delicioso churrasco com especialidades 
grelhadas preparadas na hora. Para finalizar a 
noite, uma dançarina fará um show de dança do 
ventre. Retorno a Dubai. Alojamento. 

3º Dia. DUBAI: Visita a Dubai + cruzeiro 
Meia Pensão.
Pick up no hotel para começarmos nosso pas-
seio realizando uma panorâmica do mundial-
mente conhecido Burj Al Arab, considerado 
o hotel mais luxuoso do mundo. Deste ponto, 
continuaremos nosso trajeto por Dubai, com 
uma paradas na mesquita de Jumeirah, onde 
poderemos fazer algumas fotografias. A partir 

deste lugar mítico, entraremos no distrito de 
Bastakiya, onde suas ruas explicam quase por 
si mesmas a história do país e suas estrutu-
ras, como as torres de vento, que nos lembram 
quão engenhosos podem ser seus habitantes. 
Desembarcaremos no Museu de Dubai, loca-
lizado no forte Al Fahidi, onde teremos uma 
idéia de como era a vida da cidade no passado. 
Seguiremos para o cais para viajar a bordo de 
um Abra, barco tradicional que serve como táxi 
aquático, para chegar ao outro lado do Creek. 
Vamos passear pelo souk das especiarias, onde 
nos deliciaremos com a grande quantidade de 
aromas, sabores e sensações. Seguiremos nos-
so passeio visitando o mercado de ouro (gold 
souk), onde aprenderemos a importância deste 
material na cultura árabe e veremos os dese-
nhos originais exibidos nas diversas vitrines. O 
tour finaliza com o traslado a um dos maiores 
centros comerciais do mundo, o Dubai Mall, 
onde se encontra o Burj Khalifa, edifício mais 
alto do mundo, que proporciona vistas imperdí-
veis da cidade a partir do 124º ou do 148º andar 
(não inclui a subida). Na parte da tarde, jantar a 
bordo do típico Dhow Cruise. A viagem trans-
corre a partir da desembocadura do córrego, 
evitando os “Abras” ou táxis aquáticos ao longo 
do riacho até chegar ao iluminado Dubai Creek 
Golf. Volta ao hotel. Alojamento. 

4º Dia. DUBAI
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar rumo ao seu próximo destino. 
Fim da viagem e de nossos serviços. 
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DUBAI,
E ABU DHABI 

Itinerário 5 dias

Dubai

A partir de 475 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas e Sábados
De Abril 2017 a Março de 2018

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 16 Mai-30 Set Outras datas

Grandeur Al Barsha 475 525
Supl. Individual 180 225
Auris Inn Al Muhanna 500 570
Supl. Individual 200 270
Hilton Garden Inn 565 655
Supl. Individual 270 360
Towers Rotana 565 655
Supl. Individual 270 360
Media Rotana 610 700
Supl. Individual 310 405
Millenium Plaza 610 700
Supl. Individual 310 405

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Assistência em castelhano na chegada.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento e café da manhã, 1 almoço e 1 jantar.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

4 Dubai Grandeur Al Barsha Turística

 Auris Inn Al Muhanna Primeira

 Hilton Garden Inn Primeira

 Towers Rotana Primeira

 Media Rotana Luxo

 Millenium Plaza Luxo

NOTAS ______________________________________________

Visto não incluso: 140$.
Entrada Burj Khalifa (andar 124): 70$.
Suplementos Feiras/Eventos por quarto/noite em 
Turística, 85$; em Primeira, 115$; em Luxo, 140$: 

· ATM: 23-27 Abril 2017. 
· Eid Al Fitr: 23-30 Junho 2017 .
· Eid Al Adha: 31 Agosto-02 Setembro 2017.
· Gitex: 08-14 Outubro 2017. 
· BIG 5: pendente.

1º Dia. DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. 
Após os procedimentos de alfândega, serviço 
de pick up e traslado ao hotel escolhido. Aloja-
mento.

2º Dia. DUBAI: Safari no deserto 
Meia Pensão.
Manhã livre para passear, relaxar na piscina, 
fazer compras ou descobrir a cidade. Na parte 
da tarde, embarcaremos numa excursão co-
nhecida como o “Safari nas Dunas”. Uma pa-
rada em um ponto estratégico nos permitirá 
contemplar o sol, com o infinito deserto como 
pano de fundo, para apreciar a tranquilidade 
deste cenário. Depois de nossa aventura, che-
garemos ao acampamento, onde você pode se 
divertir com as diversas atividades: passeio de 
camelo, pinturas de henna ou vestir-se com 
um traje de beduíno para tirar fotografias. No 
jantar, prove o delicioso churrasco com espe-
cialidades grelhadas preparadas na hora. Para 
finalizar a noite, uma dançarina fará um show 
de dança do ventre. Retorno a Dubai. Aloja-
mento. 

3º Dia. DUBAI: Visita a Dubai  
Café da manhã.
Pick up no hotel para começarmos nosso pas-
seio realizando uma panorâmica do mundial-
mente conhecido Burj Al Arab, considerado o 
hotel mais luxuoso do mundo. Deste ponto, 
continuaremos nosso trajeto por Dubai, com 
uma paradas na mesquita de Jumeirah, onde 
poderemos fazer algumas fotografias. A par-
tir deste lugar mítico, entraremos no distrito 
de Bastakiya, onde suas ruas, quase por si só, 
explicam a história do país e suas estruturas, 
como as torres de vento, que evocam a enge-
nhosidade de seus habitantes. Desembarca-
remos no Museu de Dubai, localizado no forte 
Al Fahidi, onde teremos uma idéia de como 
era a vida da cidade no passado. Seguiremos 
para o cais para viajar a bordo de um Abra, 
barco tradicional que serve como táxi aquá-
tico, para chegar ao outro lado do Creek. Va-
mos passear pelo souk das especiarias, onde 
nos deliciaremos com a grande quantidade 
de aromas, sabores e sensações. Seguiremos 
nosso passeio visitando o mercado de ouro 
(gold souk), onde aprenderemos a importân-
cia deste material na cultura árabe e veremos 
os desenhos originais exibidos nas diversas 

vitrines. O tour termina com o traslado a um 
dos maiores centros comerciais do mundo, o 
Dubai Mall, onde se encontra o Burj Khalifa, 
edifício mais alto do mundo, que proporciona 
vistas imperdíveis da cidade a partir do 124º 
ou do 148º andar (não inclui a subida). Tarde 
livre. Alojamento. 

4º Dia. DUBAI: Excursão Abu Dhabi 
Meia Pensão.
A excursão começa com um passeio de quase 
duas horas saindo de Dubai, passando pelo 
porto de Jebel Ali, o maior do mundo feito pelo 
homem, até a capital dos Emirados Árabes 
Unidos. Veremos a terceira maior mesquita do 
mundo, a preciosa Grande Mesquita do Sheik 
Zayed (entrada incluída) e o túmulo do mes-
mo, ex-presidente dos EAU e pai da nação. 
Seguiremos até a Ponte Al-Maqtaa, passando 
por uma das regiões mais ricas de Abu Dhabi, 
a área dos ministros, com vilas deslumbran-
tes. Chegaremos à rua mais bela, a Corniche, 
que é comparada a Manhattan, em Nova Ior-
que. Parada para fotos no Emirates Palace, o 
hotel mais caro já contruído. Parada na ilha de 
Yas para fotografar o parque temático Ferrari 
World e breve pausa para compras antes de 
voltar para Dubai. Almoço incluso. Alojamen-
to. 

5º Dia. DUBAI
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar rumo ao seu próximo destino. 
Fim da viagem e de nossos serviços. 

Preços por pessoa em quarto duplo. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

DUBAI
AUTÊNTICO 

 
Itinerário 5 dias

Dubai 

A partir de 410 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
De Abril 2017 a Março de 2018

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 16 Mai-30 Set Outras datas

Grandeur Al Barsha 410 455
Supl. Individual 180 225
Auris Inn Al Muhanna 430 500
Supl. Individual 200 270
Hilton Garden Inn 495 585
Supl. Individual 270 360
Towers Rotana 495 585
Supl. Individual 270 360
Media Rotana 540 630
Supl. Individual 310 405
Millenium Plaza 540 630
Supl. Individual 310 405

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto
· Assistência em castelhano na chegada
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento, café da manhã e 2 jantares
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

4 Dubai Grandeur Al Barsha Turística

 Auris Inn Al Muhanna Primeira

 Hilton Garden Inn Primeira

 Towers Rotana Primeira

 Media Rotana Luxo

 Millenium Plaza Luxo

NOTAS ______________________________________________

Visto não incluso: 140$.
Entrada Burj Khalifa (andar 124): 70$.
Suplementos Feiras/Eventos por quarto/noite em 
Turística, 85$; em Primeira, 115$; em Luxo, 140$: 

· ATM: 23-27 Abril 2017. 
· Eid Al Fitr: 23-30 Junho 2017 .
· Eid Al Adha: 31 Agosto-02 Setembro 2017.
· Gitex: 08-14 Outubro 2017. 
· BIG 5: pendente.

1º Dia. DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. 
Após os procedimentos de alfândega, serviço 
de pick up e traslado ao hotel escolhido. Aloja-
mento. 

2º Dia. DUBAI: Safari no deserto 
Meia Pensão.
Manhã livre para passear, relaxar na piscina, 
fazer compras ou descobrir a cidade. Na parte 
da tarde, embarcaremos numa excursão co-
nhecida como o “Safari nas Dunas”. Uma pa-
rada em um ponto estratégico nos permitirá 
contemplar o sol, com o infinito deserto como 
pano de fundo, para apreciar a tranquilidade 
deste cenário. Depois de nossa aventura, che-
garemos ao acampamento, onde você pode se 
divertir com as diversas atividades: passeio de 
camelo, pinturas de henna ou vestir-se com um 
traje de beduíno para tirar fotografias. No jantar, 
prove o delicioso churrasco com especialidades 
grelhadas preparadas na hora. Para finalizar a 
noite, uma dançarina fará um show de dança do 
ventre. Retorno a Dubai. Alojamento. 

3º Dia. DUBAI: Visita Dubai y Sharja
Meia Pensão.
Começaremos nosso passeio realizando uma 
panorâmica do mundialmente conhecido Burj 
Al Arab, considerado o hotel mais luxuoso do 
mundo. Parada na mesquita Jumeirah para 
fazer fotos. A partir deste lugar mítico, entra-
remos no distrito de Bastakiya. Desembarca-
remos no Museu de Dubai, localizado no forte 
Al Fahidi. Seguiremos para o cais para viajar a 
bordo de um Abra, barco tradicional que serve 
como táxi aquático, para chegar ao outro lado 
do Creek. Vamos passear pelo souk das espe-
ciarias e visitaremos o mercado de ouro (gold 
souk), onde aprenderemos a importância deste 
material na cultura árabe. O tour finaliza com 
o traslado a um dos maiores centros comer-
ciais do mundo, o Dubai Mall, onde se encon-
tra o Burj Khalifa, edifício mais alto do mundo, 
que proporciona vistas imperdíveis da cidade a 
partir do 124º ou do 148º andar (não inclui a 
subida). Tempo livre. Na parte da tarde, visita 
à capital cultural dos Emirados Árabes Unidos, 
Sharja. Este emirado vai nos mostrar a arquite-
tura mourisca típica do souk central, o “heritage 
village”, o mercado Azul, com mais de 300 joa-
lherias e lojas especializadas em ouro, souve-
nirs típicos, roupas, artigos eletrônicos... Passa-

remos pela espetacular “Corniche”, a avenida à 
beira-mar e retornaremos a Dubai. Alojamento. 

4º Dia. DUBAI: Cruzeiro 
Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais. Na parte da 
tarde desfrutaremos de um jantar especial a 
bordo de um do típico Dhow Cruise. Esta viagem 
nos conduzirá da foz do Creek, esquivando os 
“Abras” ou táxis aquáticos ao longo do riacho 
até chegar ao Clube de Golfe, cujos edifícios 
se assemelham às velas de um barco. O buffet 
inclui uma seleção de pratos árabes e bebidas 
refrescantes. Retorno ao hotel. Alojamento. 

5º Dia. DUBAI
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar rumo ao seu próximo destino. 
Fim da viagem e de nossos serviços.
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DUBAI,
ENTRE DUNAS

E ARRANHA-CÉUS
Itinerário 6 dias

Dubai

A partir de 695 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Sábados
De Abril 2017 a Março de 2018

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 16 Mai-30 Set Outras datas

Grandeur Al Barsha 695 750
Supl. Individual 220 280
Auris Inn Al Muhanna 720 795
Supl. Individual 250 335
Hilton Garden Inn 800 900
Supl. Individual 335 445
Towers Rotana 800 900
Supl. Individual 335 445
Media Rotana 850 955
Supl. Individual 390 500
Millenium Plaza 850 955
Supl. Individual 390 500

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Assistência em castelhano na chegada. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento e café da manhã, 2 almoços e 1 jantar 
churrasco no deserto. 

· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

5 Dubai Grandeur Al Barsha Turística

 Auris Inn Al Muhanna Primeira

 Hilton Garden Inn Primeira

 Towers Rotana Primeira

 Media Rotana Luxo

 Millenium Plaza Luxo

NOTAS ______________________________________________

Visto não incluso: 140$.
Entrada Burj Khalifa (andar 124): 70$.
Suplementos Feiras/Eventos por quarto/noite em 
Turística, 85$; em Primeira, 115$; em Luxo, 140$: 

· ATM: 23-27 Abril 2017. 
· Eid Al Fitr: 23-30 Junho 2017 .
· Eid Al Adha: 31 Agosto-02 Setembro 2017.
· Gitex: 08-14 Outubro 2017. 
· BIG 5: pendente.

1º Dia. DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. 
Após os procedimentos de alfândega, serviço 
de pick up e traslado ao hotel escolhido. Aloja-
mento. 

2º Dia. DUBAI: Tour Costa Leste 
Meia Pensão.
A excursão começa com passeio em meio à pai-
sagem do deserto através do oásis Al Daid até 
Masafi passando pelas montanhas Hajjar até 
chegar a Dibba. Faremos uma pausa no mer-
cado local, o “mercado da sexta-feira”, que foi 
criado pelos comerciantes de outrora. Nossa 
viagem continua através das montanhas Hajjar 
e seus picos até chegar às águas azuis do Golfo 
de Omã, onde poderemos divisar a bela e típica 
cidade de Dibba. Ao longo da costa, iremos ob-
servar a bela vista sobre a mesquita dos Emira-
dos de Badiyah. Almoço incluso. Nosso trajeto 
vai continuar ao longo da costa de Khor Fakkan. 
No caminho de volta, passaremos  por Fujairah, 
o único emirado na costa leste, e pelo forte de 
Bitnah. Alojamento. 

3º Dia. DUBAI: Safari desierto
Meia Pensão.
Manhã livre. Na parte da tarde, excursão “Safari 
nas Dunas”. Depois de nossa aventura, chega-
remos ao acampamento, onde você pode se 
divertir com as diversas atividades: passeio de 
camelo, pinturas de henna ou vestir-se com um 
traje de beduíno para tirar fotografias. No jan-
tar, prove o delicioso churrasco com especiali-
dades grelhadas preparadas na hora. Para fi-
nalizar a noite, uma dançarina fará um show de 
dança do ventre. Retorno a Dubai. Alojamento. 

4º Dia. DUBAI: Excursão Abu Dhabi 
Meia Pensão.
A excursão começa com um passeio de quase 
duas horas saindo de Dubai, passando pelo 
porto de Jebel Ali, o maior do mundo feito pelo 
homem, até a capital dos Emirados Árabes 
Unidos. Veremos a terceira maior mesquita do 
mundo, a preciosa Grande Mesquita do Sheik 
Zayed (entrada incluída) e o túmulo do mes-
mo, ex-presidente dos EAU e pai da nação. 
Seguiremos até a Ponte Al-Maqtaa, passando 
por uma das regiões mais ricas de Abu Dhabi, 
a área dos ministros, com vilas deslumbran-
tes. Chegaremos à rua mais bela, a Corniche, 
que é comparada a Manhattan, em Nova Ior-

que. Parada para fotos no Emirates Palace. 
Almoço incluso. Tempo livre para fazer com-
pras em um dos maiores centros comerciais 
de Abu Dhabi, o Marina Mall, e retorno a Du-
bai. Na parte da tarde, jantar a bordo do típico 
Dhow Cruise. O trajeto da viagem começa na 
foz do córrego, passando pelos táxis aquáti-
cos ao longo do riacho, e vai até o iluminado 
Dubai Creek Golf Club. Volta ao hotel. Aloja-
mento. 

5º Dia. DUBAI: Visita a Dubai + Sharja 
Meia Pensão.
Começaremos nosso passeio realizando uma 
panorâmica do mundialmente conhecido Burj 
Al Arab, considerado o hotel mais luxuoso do 
mundo. Parada na mesquita Jumeirah para 
fazer fotos. A partir deste lugar mítico, entra-
remos no distrito de Bastakiya. Desembarca-
remos no Museu de Dubai, localizado no forte 
Al Fahidi. Seguiremos para o cais para viajar a 
bordo de um Abra, barco tradicional que serve 
como táxi aquático, para chegar ao outro lado 
do Creek. Vamos passear pelo souk das espe-
ciarias e visitaremos o mercado de ouro (gold 
souk), onde aprenderemos a importância des-
te material na cultura árabe. O tour finaliza 
com o traslado a um dos maiores centros 
comerciais do mundo, o Dubai Mall, onde se 
encontra o Burj Khalifa, edifício mais alto do 
mundo, que proporciona vistas imperdíveis da 
cidade a partir do 124º ou do 148º andar (não 
inclui a subida).Tempo livre. Na parte da tarde, 
visita à capital cultural dos Emirados Árabes 
Unidos, Sharja. Este emirado vai nos mostrar 
a arquitetura mourisca típica do souk central, 
o “heritage village”, o mercado Azul, com mais 
de 330 joalherias e lojas especializadas em 
ouro, souvenirs, roupas e artigos eletrônicos 
... Passaremos pela espetacular “Corniche”, a 
avenida à beira-mar, e retornaremos a Dubai. 
Alojamento. 

6º Dia. DUBAI
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar rumo ao seu próximo destino. 
Fim da viagem e de nossos serviços. 

 Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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OMÃ 
 

Itinerário 6 dias

Muscat, Wahiba Sands, Nizwa,
Ras Al Hadd

A partir de 1.170 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas*
Desde Janeiro a Dezembro 2.017.
(*) Somente as seguintes saídas são operativas: 5/
junho, 24/julho, 14/agosto, 11 e 25/setembro.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Maio - Agosto    1.170
Outras datas     1.280
Supl. Individual    455

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento e café da manhã, 2 almoços e 3 jantares. 
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Muscat Muscat Holiday, Primeira

 Ramada Muscat Primeira

1 Nizwa Falaj Daris Turística Sup.

1 Wahiba Sands Arabian Oryx Campamento

1 Ras Al Hadd Ras Al Hadd Beach Turística

NOTAS ______________________________________________

Visto não incluso: obtido na entrada. Consultar de 
acordo com a nacionalidade. Custo aprox. 13$. Neces-
sário passaporte com validade mínima de 6 meses e 2 
páginas livres. 
Retorno ao aeroporto de Muscat às 16h-17h para voos 
a partir das 19 horas.
As visitas ao santuário das tartarugas são feitas em 
inglês. Há duas visitas por dia: uma de tarde, por volta 
das 21h30min e outra de madrugada, por volta das 
3h30min (incl. amanhecer). A melhor época é de maio 
a setembro; se não houver tartarugas, a visita pode ser 
cancelada.

1º Dia. MUSCAT
Chegada ao aeroporto internacional de Omã. 
Após os procedimentos de alfândega, serviço 
de pick up e traslado ao hotel. Alojamento.

2º Dia. MUSCAT: Visita à cidade 
Meia Pensão.
Visita à capital do sultanato. Visita à *Grande 
Mesquita do Sultão Qaboos, obra-prima arqui-
tetônica construída com arenito e mármore. 
Saída para o palácio Al Alam, residência do 
sultão, para fazer uma foto na parte exterior. 
Passeio nas proximidades para admirar uma 
bela imagem do palácio e do forte de Al-Mirani. 
Seguiremos, de ônibus, com uma parada pano-
râmica para admirar os fortes portugueses de 
Al-Jalali e Al-Mirani (Séc. XVII) e a linha costeira. 
Mais tarde, o tour continua até a parte antiga da 
cidade. Visita ao museu Bait al Zubair, que pos-
sui várias coleções de objetos representantes 
da cultura de Omã. Saída para a área Muttrah e 
passeio no souk, que mantém toda a sua atmos-
fera oriental. Retorno ao hotel. Posteriormente, 
oferecemos um cruzeiro opcional ao entardecer. 
Jantar e alojamento.

3º Dia. MUSCAT-NIZWA  
Meia Pensão.
Parada na fábrica de perfumes omanense 
“Amouage”, cujos perfumes, fiéis à tradição 
árabe, utilizam 120 componentes naturais e 
são reputados como os mais caros do mundo. 
Seguiremos para Jabrin, um dos mais belos 
fortes de Omã para visitar o castelo construído 
em 1675 pelo Imam Bil’arab bin Sultan como 
segunda residência. Parada fotográfica no forte 
de Bahla, Patrimônio da UNESCO. Piquenique-
-almoço no caminho. Visita à antiga cidade de 
Al Hamra para dar um passeio em seu verde 
palmeiral e nas ruelas com casas de barro que 
permanecem intactas. Continuação para a pe-
quena aldeia de Misfah, uma maravilha cons-
truída no coração de uma montanha, onde você 
pode passear por suas ruas estreitas e conhe-
cer os sistemas de irrigação tradicionais (Aflaj). 
Chegada a Nizwa, capital do interior e antiga 
capital de Omã. Alojamento.

4º Dia. NIZWA-WAHIBA SANDS  
Meia Pensão.
Visita a Nizwa. Admiraremos o forte, com a sua 
imponente torre vigia, de onde é possível des-
frutar de uma vista maravilhosa das palmeiras 

de Nizwa, das montanhas e da cúpula da mes-
quita. Tempo para passear no souk, famoso por 
suas peças de artesanato: khanjars, cerâmicas, 
cestos ... saída para o deserto “Wahiba Sands”. 
Parada no caminho no lugarejo de Birkat Al 
Mauz, que mantém sua atmosfera e seu caráter 
tradicional. Passeio pelos palmeirais e paradas 
para fazer fotografias panorâmicas da área 
onde os palmeiras se intercalam com as aldeias 
e montanhas. Continuação para o deserto “Wa-
hiba Sands”. Um motorista qualificado fará o 
transporte até o acampamento em veículo 4x4. 
Passeio nas dunas até chegar ao topo de uma 
delas para contemplar o pôr do sol. Momento de 
relaxar e desfrutar do deserto. Jantar e aloja-
mento no acampamento. 

5º Dia. WAHIBA SANDS-RAS AL HADD
Meia Pensão.
No início da manhã você pode assistir o nascer 
do sol nas dunas. Em seguida saída em veícu-
los todo-o-terreno. Continuação de ônibus para 
chegar a Wadi Bani Khalid nas montanhas al-
-Hajjar, um dos mais impressionantes ícones 
naturais do Sultanato de Omã, um vale cercado 
por montanhas, palmeiras e pequenas aldeias. 
Chegaremos a este lugar dando um passeio 
ao longo do vale. Continuação pela estrada até 
ao parque natural Al Saleel, em Al Kamil, para 
observar as gazelas. Jantaremos cedo no hotel 
para depois visitar o santuário das tartarugas 
verdes, Ras Al Jinz, onde esses animais vêm 
à noite para pôr seus ovos na areia depois de 
terem percorrido milhares de quilômetros no 
oceano a partir da Ásia e da África. Alojamento. 

6º Dia. RAS AL HADD-MUSCAT
Meia Pensão.
Saída para o sul, ao longo da costa, admirando 
uma paisagem rodeada de colinas. Visitaremos 
o estaleiro onde ainda se fabricam os famosos 
dhows de madeira (tradicionais embarcações à 
vela de origem árabe), e as casas brancas Ayga. 
Continuação ao longo da estrada costeira rumo 
a Wadi Shab, de onde a água do wadi forma um 
conjunto de belas piscinas naturais e cachoei-
ras com diferentes tons de azul e verde, prote-
gidas por imponentes montanhas. O acesso ao 
desfiladeiro é feito por barco. Almoço-piqueni-
que. Visitaremos Qurayyat, típica vila de pesca-
dores onde você pode conhecer as salinas e a 
aldeia de Sahel. Chegada a Muscat, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem. 

Preços por pessoa em quarto duplo. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.

JORDÂNIA COM 
MAR MORTO 

 
Itinerário 6 dias

Amã, Petra, Wadi Rum 

A partir de 640 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Domingos
De Janeiro a Outubro 2017
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 11 Jan - 28 Fev 
 01 Jun - 31 Ago Outras datas

Turística 640 675
Supl. Individual 150 170
Primeira 715 745
Supl. Individual 230 260
Luxo 1.015 1.090
Supl. Individual 430 475

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento, café da manhã e 5 jantares.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Amã Toledo Turística

 Grand Palace Primeira

 Landmark Luxo

2 Petra Petra Palace Turística

 Petra Panorama Primeira

 Movenpick Marriott Luxo

1 Wadi Rum Captain Camp Campamento

 Rose Sand Camp 

NOTAS ______________________________________________

No Oriente Médio não existem quartos triplos, só há 
quartos duplos com cama extra e não há desconto 
para a terceira pessoa. A classificação hoteleira segue 
a normativa local e não corresponde aos padrões 
internacionais. Categoria Turística: serviços elemen-
tares e básicos. Primeira categoria: hotéis 4* novos ou 
reformados. Luxo: equivalente à qualidade de um 4* 
superior / 5* standard. É cobrada uma taxa de 40$ por 
pessoa e por trajeto para os traslados noturnos feitos 
entre 23h e 6h.

1º Dia. AMÃ
Jantar.
Chegada ao aeroporto internacional de Amã. 
Após os procedimentos de alfândega, serviço de 
pick up e traslado ao hotel. Jantar e alojamento.

2º Dia. AMÃ-PETRA: Madaba, Monte Nebo 
Meia Pensão.
Saída para Madaba. Visita à igreja de São Jor-
ge, onde se encontra o mosaico do ano 560 que 
representa o mapa mais antigo que se conhece 
da Terra Santa. Seguimos para o Monte Nebo, 
local onde Moisés divisou a Terra Prometida 
pela primeira vez. Admiraremos uma vista 
panorâmica espetacular da Terra Santa (a vi-
sibilidade vai depender do dia) e faremos uma 
visita às ruínas da igreja bizantina com seus 
belos mosaicos. Continuação para a igreja de 
Khirbet Al Mukhayyat, séc. VI, que foi citada na 
Bíblia e na “Estela de Mesa”, e cujo destaque 
é seu tapete de mosaicos. Chegada à igreja de 
Santo Estêvão em Um er-Rasas, com visita ao 
belo mosaico que representa as antigas cidades 
de Jerusalém, Nablus, Gaza, Karak e Filadélfia 
(Amã). Em seguida, visita ao castelo de Shobak, 
séc. XII, construído pelo rei Balduíno I de Jerusa-
lém para vigiar a rota entre o Egito e Damasco. 
Chegada a Petra. Jantar e alojamento. 

3º Dia. PETRA: Visita ao Tesouro de Petra 
Meia Pensão.
Visita a Petra, que provoca no visitante uma 
estranha sensação de admiração por sua incrí-
vel beleza. A bíblica Sela dos edomitas, que se 
tornou, mais tarde, a capital dos nabateus (séc. 
IV a.C.), foi esculpida no interior de um maciço 
rochoso de cor rosa totalmente protegido do 
exterior. O trajeto começa na Tumba dos Obelis-
cos; o Siq, desfiladeiro de mais de 1 km de com-
primento após o qual se revela o Tesouro (Al 
Khazneh). Também vamos ver o teatro romano, 
os túmulos reais, o mausoléu de Sextius Floren-
tinus, a colunata, o palácio da filha do faraó e, se 
desejar, você pode subir os 850 degraus que le-
vam até o Deir (mosteiro). Jantar e alojamento. 

4º Dia. PETRA-WADI RUM
Meia Pensão.
Saída pela manhã para a Pequena Petra, um 
lugarejo nabateu de grande encanto. Continua-
ção para Wadi Rum, o “Vale da Lua”, rodeado por 
uma magnífica paisagem de montanhas de cor 
púrpura. Vamos percorrer o deserto em peculia-

res veículos 4x4 conduzidos por beduínos locais 
(aprox. 3 horas). Tarde livre no deserto. Jantar e 
alojamento. 

5º Dia. WADI RUM-BETANIA-MAR MORTO-AMÃ
Café da manhã.
Saída para Betânia, local do batizado de Jesus, 
no rio Jordão. Betânia foi nomeada pelo Vatica-
no como local sagrado de peregrinação do Ju-
bileu de 2000. Após a visita, continuação para 
o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra, com 
a taxa de salinidade mais elevada do mundo, 
onde, tomando um banho de sol, você pode des-
frutar de suas propriedades curativas e experi-
menta a sensação de flutuar. Tempo livre para 
dar um mergulho e relaxar nas instalações ao 
ar livre do Dead Sea Spa hotel (não inclui toa-
lhas e armários). Retorno para Amã. Jantar e 
alojamento. 

6º Dia. AMÃ
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.
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EXPRESS

Itinerário 5 dias

Amã, Petra

A partir de 525 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Domingos
De Janeiro a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 11 Jan - 28 Fev 
 01 Jun - 31 Ago Outras datas

Turística 525 545
Supl. Individual 120 140
Primeira 575 605
Supl. Individual 185 215
Luxo 810 870
Supl. Individual 350 390

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento, café da manhã e 4 jantares.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Amã Toledo Turística

 Grand Palace Primeira

 Landmark Luxo

2 Petra Petra Palace Turística

 Petra Panorama Primeira

 Movenpick Marriott Luxo

NOTAS ______________________________________________

No Oriente Médio não existem quartos triplos, só há 
quartos duplos com cama extra e não há desconto 
para a terceira pessoa. A classificação hoteleira segue 
a normativa local e não corresponde aos padrões 
internacionais. Categoria Turística: serviços elemen-
tares e básicos. Primeira categoria: hotéis 4* novos ou 
reformados. Luxo: equivalente à qualidade de um 4* 
superior / 5* standard. É cobrada uma taxa de 40$ por 
pessoa e por trajeto para os traslados noturnos feitos 
entre 23h e 6h.

1º Dia. AMÃ
Jantar.
Chegada ao aeroporto internacional de Amã. 
Após os procedimentos de alfândega, serviço 
de pick up e traslado ao hotel. Jantar e alo-
jamento. 

2º Dia. AMÃ-PETRA: Madaba, Monte Nebo 
Meia Pensão.
Saída para Madaba. Visita à igreja de São Jor-
ge, onde se encontra o mosaico do ano 560 
que representa o mapa mais antigo que se co-
nhece da Terra Santa. Seguimos para o Monte 
Nebo, local onde Moisés divisou a Terra Pro-
metida pela primeira vez. Admiraremos uma 
vista panorâmica espetacular da Terra Santa 
(a visibilidade vai depender do dia) e faremos 
uma visita às ruínas da igreja bizantina com 
seus belos mosaicos. Continuação para a 
igreja de Khirbet Al Mukhayyat, séc. VI, que foi 
citada na Bíblia e na “Estela de Mesa”, e cujo 
destaque é seu tapete de mosaicos. Chegada 
à igreja de Santo Estêvão em Um Rassas, com 
visita ao belo mosaico que representa as anti-
gas cidades de Jerusalém, Naplusa, Gaza, Ke-
rak e Philadelphia (Amã). Em seguida, visita 
ao castelo de Shobak, séc. XII, construído pelo 
rei Balduíno I de Jerusalém para vigiar a rota 
entre o Egito e Damasco. Chegada a Petra. 
Jantar e alojamento. 

3º Dia. PETRA: Visita ao Tesouro de Petra  
Meia Pensão.
Visita a Petra, que provoca no visitante uma estra-
nha sensação de admiração por sua incrível beleza. 
A bíblica Sela dos edomitas, que se tornou mais 
tarde a capital dos nabateus (séc. IV a.C.), foi escul-
pida no interior de um maciço rochoso de cor rosa 
totalmente protegido do exterior. O trajeto começa 
no túmulo dos Obeliscos; o Siq, desfiladeiro de mais 
de 1 km de comprimento após o qual se revela o 
Tesouro (Al Khazneh). Também vamos ver o teatro 
romano, os túmulos reais, o mausoléu de Sextius 
Florentinus, a colunata, o palácio da filha do faraó 
e, se desejar, você pode subir os 850 degraus que 
levam até El Deir. Jantar e alojamento. 

4º Dia. PETRA-WADI RUM-AMÃ
Meia Pensão.
Saída pela manhã para a Pequena Petra, um lugarejo 
nabateu de grande encanto. Continuação para Wadi 
Rum, o “Vale da Lua”, rodeado por uma magnífica 
paisagem de montanhas de cor púrpura. Vamos per-
correr o deserto em peculiares veículos 4x4 conduzi-
dos por beduínos locais (aprox. 3 horas). Retorno para 
Amã. Jantar e alojamento. 

5º Dia. AMÃ
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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COMPLETA

Itinerário 7 dias

Amã, Petra, Aqaba, Mar Morto

A partir de 865 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas e Domingos
De Janeiro 2017 a Janeiro 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 01 Jun - 14 Set. 
 15 Nov - 19 Dez Outras datas

Turística 865 922
Supl. Individual 290 160
Primeira 950 1.040
Supl. Individual 385 250
Luxo 1.160 1.330
Supl. Individual 555 455

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento, café da manhã e 5 jantares.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Amã Liwan, Meneur Turística

 Days Inn, Warwick Primeira 

 Bristol, Landmark Luxo

2 Petra Petra Palace Turística

 Panorama Primeira

 Nabatean Luxo

1 Aqaba  Golden Tulip  Turística

 Aqaba Gulf Primeira

 Double Tree, Radisson Blu Luxo

1 Mar Morto  Ramada, Dead Sea Spa Turística

 Ramada, Dead Sea Spa Primeira

 Nabatean Luxo

NOTAS ______________________________________________

No Oriente Médio não existem quartos triplos, só há 
quartos duplos com cama extra e não há desconto 
para a terceira pessoa. A classificação hoteleira segue 
a normativa local e não corresponde aos padrões 
internacionais. Categoria Turística: serviços elemen-
tares e básicos. Primeira categoria: hotéis 4* novos ou 
reformados. Luxo: equivalente à qualidade de um 4* 
superior / 5* standard. É cobrada uma taxa de 40$ por 
pessoa e por trajeto para os traslados noturnos feitos 
entre 23h e 6h.

1º Dia. AMÃ
Chegada ao aeroporto de Amã, assistência e 
traslado ao hotel. Tempo livre à sua disposição. 
Alojamento.

2º Dia. AMÃ: Ajlun e Jerash
Meia Pensão.
Saída para realizar uma visita ao castelo de 
Ajlun, fortaleza construída em 1185 e recons-
truída posteriormente no século XIII pelos ma-
melucos, depois de ter sido destruída pelos 
mongóis. É um castelo da época dos cruzados, 
situado no alto da montanha, de onde se des-
cortina uma bela vista. Continuação para fazer 
a visita a Jerash, uma das cidades da Decápole. 
Jerash se encontra ao norte de Amã, aproxima-
damente a 45 km ou a uma hora de distância 
pela estrada. Durante a excursão visitaremos o 
Arco do Triunfo, a praça oval, o cardo, a colunata, 
o templo de Afrodite, finalizando no teatro roma-
no, com sua maravilhosa acústica. O estado de 
conservação das ruínas de Jerash surpreende 
até hoje, dando uma ideia bem próxima de como 
eram as cidades da época. Ao finalizar a visita, 
volta para Amã. Jantar no hotel. Alojamento. 

3º Dia. AMÃ-MADABA-MONTE NEBO-PETRA
Meia Pensão.
Visita panorâmica em Amã, uma das cidades 
mais antigas do mundo, atual capital do reino 
Hachemita da Jordânia. Foi construída sobre 
sete colinas, embora atualmente sejam ao me-
nos dezenove. A cidade cobre essas colinas, 
denominadas jabal, com um manto de edifícios 
brancos, bege e ocre que lhe dão uma aparên-
cia cromática singular em virtude das pedras 
autóctonas utilizadas em sua construção, o que 
lhe valeu o apelido de Cidade Branca. Saida para 
Madaba para visitar a Igreja Ortodoxa de São 
Jorge, onde se encontra o primeiro mapa-mo-
saico da Palestina. Continuação para o monte 
Nebo para admirar uma espetacular vista pa-
norâmica do vale do Jordão e do mar Morto a 
partir da montanha. Este lugar é importante 
porque foi o último visitado por Moisés e de 
onde o profeta divisou a terra prometida, onde 
ele nunca chegou a entrar. À tarde, continuação 
para Petra. Jantar no hotel. Alojamento. 

4º Dia. PETRA
Meia Pensão.
A cidade de pedra ergue-se majestosamente 
entre o Mar Morto e o Golfo de Aqaba, no es-

treito desfiladeiro Siq. Petra se tornou o cen-
tro financeiro da Arábia e um dos principais 
destinos das rotas de caravanas procedentes 
da Índia, Mesopotâmia e resto do Oriente. Dia 
inteiro dedicado à visita da cidade rosa. Du-
rante a visita, vamos conhecer os mais impor-
tantes e representativos monumentos escul-
pidos na rocha pelos nabateus. Começaremos 
com o Tesouro, um marco famoso e conhecido 
internacionalmente por ter sido cenário de 
um dos filmes de Indiana Jones. Os túmulos 
coloridos, os túmulos reais, o Mosteiro... Petra 
é um desses lugares do mundo onde é preci-
so ir pelo menos uma vez na vida. Jantar no 
hotel. Alojamento. 

5º Dia. PETRA-WADI RUM-AQABA
Meia Pensão.
Saída para a cidade vizinha de Al Beidha, tam-
bém conhecida como a “pequena Petra”, uma 
réplica em miniatura de Petra. Acredita-se 
que era uma área de descanso criada pelos 
nobres nabateus a apenas 4 km da original. 
Em seguida, saída para Wadi Rum. Chegada 
ao deserto de Lawrence da Arábia. A visita é 
feita em peculiares veículos 4 x 4 conduzidos 
por beduínos, (6 pessoas por carro) e consiste 
de uma pequena incursão na paisagem lunar 
deste deserto. Em nosso passeio, vamos ob-
servar as maravilhas que a natureza criou e 
a erosão com as pedras e a areia. Após a vi-
sita, continuação para Aqaba. Jantar no hotel. 
Alojamento. 

6º Dia. AQABA-MAR MORTO 
Meia Pensão.
Manhã livre nesta ensolarada cidade portuária 
do Mar Vermelho. Você pode aproveitar para 
desfrutar da praia ou das instalações do hotel. 
Na parte da tarde, saída pela estrada do deserto 
em direção ao Mar Morto. Chegada. Jantar no 
hotel. Alojamento. 

7º Dia. MAR MORTO-AMÃ 
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
de Amã. Fim da viagem e de nossos serviços. 

Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.

ISRAEL AO 
SEU ALCANCE 

 
Itinerário 7 dias

Tel Aviv, Galileia, Jerusalém 

A partir de 965 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
De Março 2017 a Fevereiro 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Turística Turística Sup. Primeira

Duplo/Triplo  965 1.050 1.130
Supl. Individual  485 560 580
Excursão 
Masada-Mar Morto 135 135 135
Suplementos comuns:

31 Jul - 03 Set, 18 - 24 Set  25 55 50
02 - 08 Out.  90 100 120
10 - 16 Abr  190 210 215

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento, café da manhã e 2 jantares.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Tel Aviv Sea Net Turística

 Gilgal Turística Sup.

 Leonardo Art Primeira

2 Galileia Prima Too Turística

 Prima Galil Turística Sup.

 Leonardo Art Primeira

3 Jerusalém Lev Yerushalayim Turística

 Rimonim Jerusalem Turística Sup.

 Leonardo Jerusalem Primeira

NOTAS ______________________________________________

Os traslados são inclusos apenas nos dias de início 
(chegada) e fim (saída) do Circuito. Qualquer outro dia 
será cobrado como traslado adicional. Crianças de 2 
a 12 anos dividindo quarto com dois adultos têm um 
desconto para a terceira pessoa de 15% - não válido 
para 3 adultos no mesmo quarto.

1º Dia. TEL AVIV
Chegada ao aeroporto internacional de Ben Gu-
rion. Após os procedimentos de alfândega, ser-
viço de pick up e traslado ao hotel. Alojamento.

2º Dia. TEL AVIV-GALILEIA: Cesareia, Haifa,
São João de Acre
Meia Pensão.
Saída da cidade de Tel Aviv ao longo do Mar Me-
diterrâneo, até chegar a Jaffa, antigo porto de 
Israel, hoje bairro de artistas. Visita à igreja de 
São Pedro. Seguiremos ao longo da costa até Ce-
sareia Marítima, antiga capital romana, onde vi-
sitaremos seu Teatro, a Muralha da Fortaleza dos 
Cruzados e o Aqueduto Romano. Continuaremos 
nossa viagem até a cidade de Haifa, subiremos 
o monte Carmelo, onde está a gruta do Profeta 
Elias, e contemplaremos o templo Bahai e seus 
Jardins Persas, além de ter uma vista panorâmi-
ca da cidade e do porto. Continuação para São 
João de Acre, capital dos cruzados, onde visitare-
mos as fortalezas medievais. Chegada a Galileia. 
Jantar e alojamento. 

3º Dia. GALILEIA
Meia Pensão.
Começaremos o dia com uma travessia de bar-
co pelo mar da Galileia. Mais tarde visitaremos o 
Monte das Beatitudes, onde teve lugar o “Sermão 
da Montanha”; Tabgha, onde ocorreu o milagre 
da multiplicação dos pães e peixes, e Cafarnaum, 
onde se encontra a casa de São Pedro e as ruínas 
da antiga sinagoga. Na parte da tarde, visitare-
mos Nazaré, passando por Caná (Canaã) da Gali-
leia. Em Nazaré veremos a igreja da Anunciação, 
a carpintaria de São José e a fonte da Virgem. 
Retorno ao hotel. Jantar e alojamento. 

4º Dia. GALILEIA-JERUSALÉM: Vale do rio Jordão
Café da manhã.
Vamos começar o dia visitando Safed, centro da 
Cabala mística. Caminharemos por suas ruas 
estreitas, veremos suas antigas sinagogas e 
também as pitorescas galerias de arte. Em se-
guida, vamos visitar o rio Jordão, que evoca o 
batismo de Jesus. Na parte da tarde, visitare-
mos o Monte Tabor, onde ocorreu a transfigura-
ção de Jesus diante de Moisés e Elias. Continu-
ação para Jerusalém pelo vale do rio Jordão, ao 
longo do oásis de Jericó, onde vamos admirar 
uma panorâmica do Monte da Tentação e do 
Mar Morto. Subida através do deserto da Judéia 
e entrada a Jerusalém, cidade mensageira da 

paz, berço das três grandes religiões monoteís-
tas. Alojamento. 

5º Dia. JERUSALÉM: Belém
Café da manhã.
Saída para o Santuário do Livro no museu de 
Israel, onde estão expostos os Manuscritos do 
Mar Morto, e onde se encontra a Maquete de Je-
rusalém nos tempos de Jesus. Visita ao bairro 
de Ein Kerem, onde se encontra a igreja da Na-
tividade de São João Batista, e ao Yad Vashem, 
museu e memorial do holocausto. À tarde, visita 
a Belém, onde entraremos na igreja da Nativida-
de pela porta da Humildade. Veremos a gruta do 
Presépio, a estrela de 14 pontas (lugar de nas-
cimento de Jesus), a basílica de Santa Catarina 
e a gruta de São Jerônimo. Retorno ao hotel. 
Alojamento. 

6º Dia. JERUSALÉM: Muro das Lamentações 
Café da manhã.
Saída para a Cidade Antiga, visita ao muro das 
Lamentações. Em seguida percorreremos a pé 
a via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da 
crucificação de Jesus, e ao Santo Sepulcro. Vi-
sita ao monte Sião, onde se encontra o túmulo 
do rei David; o Cenáculo (lugar da última ceia, 
a “Eucaristia” e “Pentecostes”), e a Abadia da 
Dormição - Ascenção de Maria. Seguiremos até 
o Monte das Oliveiras, para apreciar uma mag-
nífica vista da cidade. Finalmente, visitaremos 
o jardim de Getsêmani e a basílica da Agonia. 
Alojamento. 

7º Dia. JERUSALÉM
Café da manhã.
Na hora indicada, traslado ao aeroporto de Ben 
Gurion para embarcar no voo rumo ao seu próxi-
mo destino. Fim da viagem e de nossos serviços. 
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ITINERÁRIO COM INÍCIO AOS DOMINGOS

1º Dia. TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion, assistên-
cia e traslado ao hotel. Alojamento.

2º Dia. TEL AVIV
Café da manhã.
Dia livre em Tel Aviv. Excursão Opcional a “Mas-
sada e Mar Morto”: Saída para Massada, último 
reduto judaico na revolta contra os romanos. 
Subida de teleférico até a imponente fortaleza 
de Massada, onde encontraremos as ruínas dos 
Zelotes e as escavações do palácio de Herodes. 
Posteriormente, vamos descer até o lugar mais 
baixo da terra, o mar Morto, 400 metros abaixo 
do nível do mar. Tempo livre para tomar um ba-
nho em suas  famosas águas minerais. Retorno 
a Tel Aviv. Alojamento.

3º Dia. TEL AVIV-GALILEIA: Cesareia, Haifa, São 
João de Acre
Café da manhã.
Saída da cidade de Tel Aviv ao longo do Mar Medi-
terrâneo, até chegar a Jaffa. Visita à igreja de São 
Pedro. Continuação até Cesareia Marítima, antiga 
capital romana, para visitar seu Teatro, a Muralha 
da Fortaleza dos Cruzados e o Aqueduto Roma-
no. Posterior traslado à cidade de Haifa. Subida 
ao monte Carmelo, onde se encontra a gruta do 
profeta Elias para contemplar o Templo Baha’i e 
seus jardins persas. Continuação para São João 
de Acre, capital dos cruzados, onde visitaremos 
as fortalezas medievais. Chegada a Galileia. Alo-
jamento.

4º Dia. GALILEIA: Nazaré 
Café da manhã.
Travessia do mar da Galileia de barco. Mais 
tarde visitaremos o Monte das Beatitudes, 

onde teve lugar o “Sermão da Montanha”; 
Tabgha, onde ocorreu o milagre da multipli-
cação dos pães e peixes, e Cafarnaum, onde 
se encontra a casa de São Pedro e as ruínas 
da antiga sinagoga. Na parte da tarde, visi-
taremos Nazaré, passando por Caná (Canaã) 
da Galileia. Em Nazaré veremos a igreja da 
Anunciação, a carpintaria de São José e a fon-
te da Virgem. Ao finalizar o dia, visitaremos 
o rio Jordão, que evoca o batismo de Jesus. 
Alojamento. 

5º Dia. GALILEIA-JERUSALÉM: vale do rio Jordão
Café da manhã.
Saída para o Monte Tabor, onde ocorreu a 
transfiguração de Jesus diante de Moisés e 
Elias. Continuação para Jerusalém, passan-
do pelo Vale do Jordão, ao longo do oásis de 
Jericó, onde vamos desfrutar de uma vista 
panorâmica do Monte da Tentação e do Mar 
Morto. Subida através do deserto da Judéia e 
entrada a Jerusalém, cidade mensageira da 
paz, berço das três grandes religiões monote-
ístas. Alojamento. 

6º Dia. JERUSALÉM: Belém 
Café da manhã.
Saída para o Santuário do Livro no museu de 
Israel, onde estão expostos os Manuscritos 
do Mar Morto, e onde se encontra a Maquete 
de Jerusalém nos tempos de Jesus. Visita ao 
bairro de Ein Kerem, onde se encontra a igreja 
da Natividade de São João Batista, e ao Yad 
Vashem, museu e memorial do holocausto. 
À tarde, visita a Belém, onde entraremos na 
igreja da Natividade pela porta da Humilda-
de. Veremos a gruta do Presépio, a estrela de 
14 pontas (lugar de nascimento de Jesus), a 
basílica de Santa Catarina e a gruta de São 
Jerônimo. Alojamento.

TERRA SANTA 

Itinerário 8 dias

Tel Aviv, Galileia, Jerusalém

A partir de 1.040 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas, Quartas, Quintas e Domingos
De Março 2017 a Fevereiro 2018
· Domingos: 2 Tel Aviv, 2 Galileia e 3 em Jerusalém.
· Segundas: 1 Tel Aviv, 2 Galileia e 4 em Jerusalém.
· Quartas: 4 Jerusalém 2 Galileia e 1 em Tel Aviv.
· Quintas: 3 Jerusalém 2 Galileia e 2 em Tel Aviv.

NOTA: Não há saída de 24 a 30 Set por ser a semana 
do Dia do Perdão.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Turística Turística Sup. Primeira

Duplo/Triplo  1.040 1.140 1.240
Supl. Individual  560 600 650
Excursão 
Masada-Mar Morto 135 135 135
Suplemento saídas Domingo/Segundas:
30 Abr - 03 Jun, 17 - 23 Set,
08 Out - 04 Nov  25 25 25
30 Jul - 02 Set, 01 - 07 Out.  40 75 65
09 - 15 Abr 200 225 250
Suplemento saídas Quartas:
26 Jul - 29 Ago, 18 - 31 Out.  30 55 50
05 Abr - 11 Abr, 11 - 17 Out. 60 80 100
12 - 18 Abr, 04 - 10 Out.  220 235 220
Suplemento saídas Quintas:
27 Abr - 31 Mai, 12 Out - 01 Nov.  15 15 20
06 - 12 Abr, 27Jul - 30 Ago,
05 - 11 Out 70 100 130
13 - 19 Abr 180 190 180

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento e café da manhã.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Tel Aviv Sea Net Turística

 Gilgal Turística Sup.

 Leonardo Art Primeira

2 Galileia Prima Too Turística

 Prima Galil Turística Sup.

 Leonardo Tiberias Primeira

3 Jerusalém Lev Yerushalayim Turística

 Rimonim Jerusalem Turística Sup.

 Leonardo Jerusalem Primeira
NOTAS ______________________________________________

Os traslados são inclusos apenas nos dias de início 
(chegada) e fim (saída) do Circuito. Qualquer outro dia será 
cobrado como traslado adicional. Crianças de 2 a 12 anos 
dividindo quarto com dois adultos têm um desconto para 
a terceira pessoa de 15% - não válido para 3 adultos no 
mesmo quarto.



29

Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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7º Dia. JERUSALÉM: Muro das Lamentações
Café da manhã.
Saída para a Cidade Antiga, visita ao muro das 
Lamentações. Em seguida percorreremos a pé 
a via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da 
crucificação de Jesus, e ao Santo Sepulcro. Vi-
sita ao monte Sião, onde se encontra o túmulo 
do rei David; o Cenáculo (lugar da última ceia, 
a “Eucaristia” e “Pentecostes”), e a Abadia da 
Dormição - Ascenção de Maria. Seguiremos até 
o Monte das Oliveiras, para apreciar uma mag-
nífica vista da cidade. Finalmente, visitaremos 
o jardim de Getsêmani e a basílica da Agonia. 
Alojamento.

8º Dia. JERUSALÉM
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
de Ben Gurion. Fim da viagem e de nossos ser-
viços.

ITINERÁRIO COM INÍCIO AS SEGUNDAS 

1º Dia. TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion, assistên-
cia e traslado ao hotel. Alojamento.

2º Dia. TEL AVIV-GALILEIA: Cesareia, Haifa, São 
João de Acre
Café da manhã.
Saída da cidade de Tel Aviv ao longo do Mar Me-
diterrâneo, até chegar a Jaffa, antigo porto de 
Israel, hoje bairro de artistas. Visita à igreja de 
São Pedro. Seguiremos ao longo da costa até 
Cesareia Marítima, antiga capital romana, onde 
visitaremos seu Teatro, a Muralha da Fortaleza 
dos Cruzados e o Aqueduto Romano. Seguire-
mos nossa viagem até a cidade de Haifa, subire-
mos o monte Carmelo, onde se encontra a gru-

ta do profeta Elias, para contemplar o Templo 
Baha’i e seus jardins persas. Continuação para 
São João de Acre, capital dos cruzados, onde 
visitaremos as fortalezas medievais. Chegada a 
Galileia. Alojamento.

3º Dia. GALILEIA: Nazaré 
Café da manhã.
Travessia do mar da Galileia de barco. Posterior 
visita ao monte das Beatitudes, onde teve lugar 
o “Sermão da Montanha”; Tabgha, onde ocorreu 
o milagre da multiplicação dos pães e peixes, e 
Cafarnaum, onde se encontra a casa de São Pe-
dro e as ruínas da antiga sinagoga. À tarde visi-
taremos Nazaré passando por Caná (Canaã) da 
Galileia. Em Nazaré veremos a igreja da Anun-
ciação, a carpintaria de São José e a fonte da 
Virgem. Ao finalizar o dia, visitaremos o rio Jor-
dão, que evoca o batismo de Jesus. Alojamento.

4º Dia. GALILEIA-JERUSALÉM: vale do rio Jordão 
Café da manhã.
Saída para o Monte Tabor, onde ocorreu a trans-
figuração de Jesus diante de Moisés e Elias. 
Continuação para Jerusalém, passando pelo 
Vale do Jordão, ao longo do oásis de Jericó, 
onde vamos desfrutar de uma vista panorâmica 
do Monte da Tentação e do Mar Morto. Subida 
através do deserto da Judéia e entrada a Je-
rusalém, cidade mensageira da paz, berço das 
três grandes religiões monoteístas. Alojamento. 

5º Dia. JERUSALÉM: Belém
Café da manhã.
Saída para o Santuário do Livro no museu de 
Israel, onde estão expostos os Manuscritos 
do Mar Morto, e onde se encontra a Maquete 
de Jerusalém nos tempos de Jesus. Visita ao 
bairro de Ein Kerem, onde se encontra a igreja 
da Natividade de São João Batista, e ao Yad 

Vashem, museu e memorial do holocausto. 
À tarde, visita a Belém, onde entraremos na 
igreja da Natividade pela porta da Humilda-
de. Veremos a gruta do Presépio, a estrela de 
14 pontas (lugar de nascimento de Jesus), a 
basílica de Santa Catarina e a gruta de São 
Jerônimo. Alojamento.

6º Dia. Muro das Lamentações 
Café da manhã.
Saída para a Cidade Antiga, visita ao muro das 
Lamentações. Em seguida percorreremos a pé 
a via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da 
crucificação de Jesus, e ao Santo Sepulcro. Vi-
sita ao monte Sião, onde se encontra o túmulo 
do rei David; o Cenáculo (lugar da última ceia, 
a “Eucaristia” e “Pentecostes”), e a Abadia da 
Dormição - Ascenção de Maria. Seguiremos até 
o Monte das Oliveiras, para apreciar uma mag-
nífica vista da cidade. Finalmente, visitaremos 
o jardim de Getsêmani e a basílica da Agonia. 
Alojamento. 

7º Dia. JERUSALÉM
Café da manhã.
Dia livre em Jerusalém. Excursão Opcional a 
“Massada e Mar Morto”. A visita inclui a subida 
de teleférico até a imponente fortaleza de Mas-
sada, onde encontraremos as ruínas dos Zelo-
tes e as escavações do palácio de Herodes. Des-
ceremos até o mar Morto, 400 metros abaixo do 
nível do mar. Tempo livre para tomar um banho 
em suas  famosas águas minerais. Retorno a 
Jerusalém. Alojamento. 

8º Dia. JERUSALÉM
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
de Ben Gurion. Fim da viagem e de nossos ser-
viços. 
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ISRAEL 
COM PETRA

Itinerário 10 dias

Tel Aviv, Galileia, Jerusalém,
Amã, Petra 

A partir de 2.075 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
De Março 2017 a Fevereiro 2018.
NOTA: Na semana de 25 de setembro não há saída por 
ser a semana do Dia do Perdão.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Turística Sup. Primeira

Duplo/Triplo  2.075 2.220
Supl. Individual  770 875
Excursão 
Masada-Mar Morto 135 135
Suplementos comuns:

01 Mai - 04 Jun, 31 Jul - 03 Set,
09 Out - 05 Nov  10 15
02 - 08 Out.  100 120
10 - 16 Abr. 210 215

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento, café da manhã e 5 jantares.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Tel Aviv Gilgal Turística Sup.
 Leonardo Art Primeira
2 Galileia Prima Galil Turística Sup.
 Leonardo Tiberias Primeira
3 Jerusalém Rimonim Jerusalem Turística Sup.
 Leonardo Jerusalem Primeira
2 Amã Amã West Turística Sup 
 Geneva Primeira
1 Petra Tetra Tree Turística Sup.
 Panorama Primeira

NOTAS ______________________________________________

Os traslados são inclusos apenas nos dias de início 
(chegada) e fim (saída) do Circuito. Qualquer outro dia 
será cobrado como traslado adicional. Crianças de 2 
a 12 anos dividindo quarto com dois adultos têm um 
desconto para a terceira pessoa de 15% - não válido 
para 3 adultos no mesmo quarto.

1º Dia. TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion, assistên-
cia e traslado ao hotel. Alojamento.

2º Dia. TEL AVIV-GALILEIA: Cesareia, Haifa, São 
João de Acre
Meia Pensão.
Salida a Yaffo. Visita à igreja de São Pedro. 
Seguiremos ao longo da costa até Cesareia 
Marítima, antiga capital romana, onde visi-
taremos seu Teatro, a Muralha da Fortaleza 
dos Cruzados e o Aqueduto Romano. Em Haifa 
subiremos o monte Carmelo, onde se encon-
tra a gruta do profeta Elias, para contemplar 
o Templo Baha’i e seus jardins persas. Con-
tinuação para São João de Acre para visitar 
as fortalezas medievais. Chegada a Galileia. 
Jantar e alojamento. 

3º Dia. GALILEIA: Nazaré 
Meia Pensão.
Travessia do mar da Galileia de barco. Posterior-
mente, visita ao Monte das Beatitudes. À tarde 
visitaremos Nazaré passando por Caná (Canaã) 
da Galileia. Ao finalizar o dia, visitaremos o rio 
Jordão, que evoca o batismo de Jesus. Jantar e 
alojamento. 

4º Dia. GALILEIA-JERUSALÉM: vale do rio Jor-
dão 
Café da manhã.
Saída para o Monte Tabor. Continuação para 
Jerusalém, passando pelo Vale do Jordão, onde 
vamos desfrutar de uma vista panorâmica do 
Monte da Tentação e do Mar Morto. Subida atra-
vés do deserto da Judéia e entrada a Jerusalém. 
Alojamento. 

5º Dia. JERUSALÉM: Belém
Café da manhã.
Saída para o Santuário do Livro no museu de 
Israel, onde estão expostos os Manuscritos 
do Mar Morto, e onde se encontra a Maquete 
de Jerusalém nos tempos de Jesus. Visita ao 
bairro de Ein Kerem, onde se encontra a igreja 
da Natividade de São João Batista, e ao Yad 
Vashem, museu e memorial do holocausto. 
Vistaremos Belém, onde entraremos na igreja 
da Natividade pela porta da Humildade. Vere-
mos a gruta do Presépio, a estrela de 14 pon-
tas (lugar de nascimento de Jesus), a basílica 
de Santa Catarina e a gruta de São Jerônimo. 
Alojamento. 

6º Dia. JERUSALÉM: Muro das Lamentações 
Café da manhã.
Saída para a Cidade Antiga, visita ao muro das 
Lamentações. Em seguida percorreremos a pé 
a via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da 
crucificação de Jesus, e ao Santo Sepulcro. Visita 
ao monte Sião, onde se encontra o túmulo do rei 
David; o Cenáculo (lugar da última ceia, a “Euca-
ristia” e “Pentecostes”), e a Abadia da Dormição - 
Ascenção de Maria. Seguiremos até o Monte das 
Oliveiras, para apreciar uma magnífica vista da 
cidade. Finalmente, visitaremos o jardim de Get-
sêmani e a basílica da Agonia. Alojamento. 

7º Dia. JERUSALÉM-AMÃ
Meia Pensão.
Saída para a fronteira entre Israel-Jordânia. 
Chegada à ponte Rei Hussein, onde realizare-
mos as formalidades de imigração. Saída para 
Madaba, para visitar a igreja de São Jorge. Con-
tinuação para o Monte Nebo, conhecido como o 
túmulo de Moisés, de onde se descortina uma 
espetacular vista panorâmica do vale do Jordão. 
Chegada a Amã, visita panorâmica na cidade. 
Jantar e alojamento. 

8º Dia. AMÃ-PETRA
Meia Pensão.
Saída para Petra e visita à cidade dos Nabateus. 
Seguiremos até a entrada do desfiladeiro (Siq), 
de onde prosseguiremos até chegar ao impres-
sionante complexo monumental do Tesouro (Al 
Khazneh). Visitaremos o Teatro, a Rua das das 
Colunas, o Altar de Sacrifícios e as Tumbas Re-
ais. Tempo livre. Jantar e alojamento. 

9º Dia. PETRA-WADI RUM-AQABA-AMÃ
Meia Pensão.
Saída para o deserto de Wadi Rum, uma das lo-
cações do filme Lawrence da Arábia e um dos 
locais mais espetaculares do Oriente Médio. Tra-
ta-se de um deserto de areia vermelha sobre o 
qual elevam-se montanhas de granito e picos de 
coloração dourada e avermelhada. Passeio de 
veículo 4x4 entre as magníficas paisagens. Saída 
para Aqaba, tempo livre. Continuação para Amã. 
Jantar e alojamento. 

10º Dia. Amã
Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aeroporto de Amã 
o traslado até a fronteira entre a Jordânia-Israel, 
Ponte Allenby. Fim da viagem e de nossos serviços. 

Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

UZBEQUISTÃO, 
A JOIA DA ÁSIA 

CENTRAL  
Itinerário 7 dias

Tashkent, Khiva, Bucara,
Samarkand

A partir de 1.240 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Terças
Mar.: 28
Abr.: 04, 11, 18, 25
Mai 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27

Jul.: 18, 25
Ago.: 01, 08, 15, 22, 29
Set. 05, 12, 19, 26
Out.: 03, 10

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Mínimo 4 passageiros  Turística Primeira

Duplo 1.240 1.355
Individual 1.370 1.595
Suplementos Comunes:

Supl. 2-3 passageiros  275 275

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-ae-
roporto. 

·  Voo interno Tashkent-Khiva 
· Trem-bala Samarkand-Tashkent 
· Transporte microônibus / ônibus climatizado 
· 7 cafés da manhã, 6 almoços 
· Guia acompanhante falando espanhol 
· Visitas e entradas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1/2 Tashkent Wyndham Turística Superior

 LotteCity Tashkent Palace Primeira

2 Khiva  Asia Khiva Turística Superior

2 Bucara Asia Bucara Turística Superior

 Zargaron Plaza Primeira 

1 Samarkand Azia Samarkand Turística Superior

 Reguistan Plaza Primeira

1º Dia. TASHKENT-URGENCH-KHIVA
Meia Pensão.
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Aloja-
mento (early check in).
Café da manhã. Descanso no hotel. Em seguida 
visita panorâmica na cidade: o complexo Hazrati 
Imam, onde estão o mausoléu de Kaffal Shashi, 
a residência do principal mufti do Uzbequistão, a 
madraça Barak Khan, e o museu do Corão, onde 
se encontra um dos primeiros Alcorões da his-
tória. Passeio no bazar «Chorsu», o mais antigo 
e rico de Tashkent; o Museu de Artes Aplicadas; 
a praça da “Independência”; a praça de Amir 
Timur. Iremos também ao mercado oriental de 
Chorsu. Na parte da tarde, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo para Urgench. Chegada e 
traslado a Khiva (30 km). Alojamento. 

2º Dia. KHIVA
Meia Pensão.
Pela manhã visita panorâmica a Khiva, a cida-
de-museu ao ar livre, uma das mais antigas da 
Ásia Central. Visitaremos a Itchan Kala, a parte 
mais antiga da cidade, cercada por uma mura-
lha de tijolos e declarada Patrimônio Mundial. 
Veremos o minarete Kalta Minor, a cidadela 
Kunya-Ark, o mausoléu de Said Allauddin, o 
mausoléu de Makhmud, a mesquita Djuma, o 
Palácio de Tosh Hovli com seu harém, caravan-
çarai e a madraça Islam Khodja. Alojamento. 

3º Dia. KHIVA-BUKHARA
Meia Pensão.
Saída pela estrada atravessando o deserto 
Kysyl-Kum, que significa “areias vermelhas” 
rumo a Bucara (Bukhara) (450 km – 7-8 horas). 
Almoço no caminho (piquenique). Chegada a Bu-
cara e alojamento. 

4º Dia. BUKHARA
Meia Pensão.
Visita panorâmica pela cidade. Veremos o mau-
soléu de Ismail Samani, o mais antigo e magní-
fico monumento de Bukhara. Daremos um pas-
seio pelo mausoléu Chashma Ayub, mesquita 
Bolo Hauz; a fortaleza da Arca, onde você pode 
ver a construção do mercado coberto, do século 
XVI, preservado apenas em Bukhara. Em seguida 
passaremos pela praça Kalyan, onde visitaremos 
a magnífica mesquita Abdul Aziz Khan e seu mi-
narete, o monumento mais alto de toda a Ásia 
Central. Admiraremos a madraça Ullug Beg e a 
madraça Abd al Aziz Khan, que foram construí-

das no estilo Kosh; visita à mesquita mais antiga 
da Ásia Central: Magoki Atori, o belo complexo 
arquitetônico Lyabi-Hauz; Chor-Minor (“quatro 
minaretes”), construído em torno da maior lagoa 
da cidade. Alojamento. 

5º Dia. BUKHARA-SAMARKAND 
Meia Pensão.
Saída para Samarkand (Samarcanda). No ca-
minho, visitaremos oficinas de cerâmica de 
Gijduvan. Chegada a Samarkand e alojamento. 
Em seguida, visita panorâmica na cidade, a mais 
importante da Rota da Seda e uma das mais an-
tigas do mundo. Visitaremos a Praça Registan, o 
ponto mais importante da cidade, com três por-
tais monumentais que correspondem às três 
madraças, com uma decoração figurativa e po-
licromada sem referência no mundo islâmico: 
Ulugh Beg, a madraça mais antiga, que data de 
1420, Sher Dor e Tillya-Kori com seus azulejos 
e tranquilo pátio. Também visitaremos o mau-
soléu Gur-Emir (século XV), com sua cúpula de 
extraordinária beleza, a pintura mural dourada 
e o mármore esculpido; a mesquita Bibi Hanim 
e o famoso bazar Siyob. Alojamento. 

6º Dia. SAMARCANDA- TASHKENT
Meia Pensão.
Continuaremos visitando a cidade. Veremos o 
observatório de Ullug Beg, grande astrônomo 
do séc. XV que calculou corretamente a conti-
nuação dos anos; a Necrópole Shakhi-Zinda. 
Na parte da tarde, traslado à estação para em-
barcar no trem-bala para Tashkent, «Afrasiab». 
Chegada, continuação para o hotel e alojamento. 

7º Dia. TASHKENT
Café da manhã.
Na hora marcada, traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e de nossos serviços. 
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ARMÊNIA:  
UM MUSEU AO 

AR LIVRE  
Itinerário 7 dias

Erevan  

A partir de 680 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________

Mar.: 12, 26
Abr.: 09, 15
Mai.: 14,28
Jun.: 11, 25
Jul.: 09, 23

Ago.: 06, 20
Set.: 24
Out.: 15
Nov.: 05, 19

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Turística Turística Sup. Primeira

Duplo  680  785 870
Individual 875 1.025 1.195
Suplementos comuns

Noite extra em duplo 60 75 100
Noite extra em indiv. 95 115 160
Visita opcional dia 5 135
4 almoços 100
6 jantares  195

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte de ônibus com ar condicionado. 
· Guia acompanhante falando espanhol.
· Alojamento e 6 cafés da manhã.
· 1 garrafa de água por pessoa/dia.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

6 Erevan Silachi  Turística

 Nova Bass Primeira

 Historic Yerevan, Opera Suite Superior

1º Dia. EREVAN
Chegada ao aeroporto internacional de Zvart-
nots. Pick up e traslado ao hotel escolhido. Alo-
jamento.

2º Dia. EREVAN: Tour pela cidade
Café da manhã.
Na parte da manhã faremos a visita panorâmi-
ca pela cidade. Durante o percurso, veremos a 
Praça da República, a Casa do Governo, o Minis-
tério de Assuntos Exteriores, o Correio Central, a 
Galeria de Arte Nacional e muito mais. O parque 
memorial de Tsitsernakaberd e o museu das ví-
timas do genocídio, um monumento dedicado às 
vítimas do genocídio armênio. Alojamento.

3º Dia. EREVAN: Lago Sevan e cemitério me-
dieval Noratus
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para o mosteiro de 
Geghard, obra-prima insuperável da arquitetu-
ra armênia do século 13, declarado Patrimônio 
Mundial pela UNESCO. Algumas das igrejas do 
complexo são magistralmente esculpidas em 
uma enorme rocha e decoradas com esculturas 
e muitas khachkars marcantes (cruz de pedra). 
Saída para o templo de Garni, monumento da 
época helenística, uma magnífica obra da arqui-
tetura armênia antiga e exemplo único da cultu-
ra pagã. Tempo livre. Continuação para a cidade 
de Sevan, que fica a cerca de 70 quilômetros de 
Erevan, famosa por seu lago (o segundo maior 
lago de água doce do mundo) e o complexo me-
dieval de sua igreja, construída em 874. Vale a 
pena subir toda a escadaria para observar a 
vista panorâmica e os khachkars verdes (cruzes 
de pedra) esculpidos em uma pedra local abun-
dante de cor verde, denominada tufo. Retorno a 
Erevan. Alojamento. 

4º Dia. EREVAN: Mosteiros Khor Virap e Ech-
miatsin
Café da manhã.
Visita ao Mosteiro de Khor Virap localizado aos 
pés do imponente Monte Ararat. Almoço (opcio-
nal). Continuação com a visita ao mosteiro de 
Noravank - centro religioso e cultural do sécu-
lo 12. A beleza deste mosteiro é apreciada por 
milhares de visitantes, não somente por sua 
arquitetura e história, mas também pela forma 
como se harmoniza com a fabulosa natureza 
circundante. Em seguida, visita à Catedral de 
Echmiatsin, conhecida como o centro da igre-

ja armênia gregoriana e considerada uma das 
primeiras igrejas cristãs do mundo. Parada nas 
ruínas do templo Zvartnots, uma joia da arqui-
tetura do século VII, declarada Patrimônio Mun-
dial pela UNESCO. Retorno à cidade de Erevan. 
Alojamento. 

5º Dia. EREVAN
Café da manhã.
Dia livre. Recomendamos realizar a visita opcio-
nal de dia completo à cidade de Ashtarak (que 
significa “torre” em armênio), localizada ao re-
dor do desfiladeiro do rio Kasagh. A cidade é do-
tada de igrejas antigas e museus interessantes. 
Destaque para a pequena, linda e antiga igreja 
de Karmravor, com telhas vermelhas, cujas fo-
tos parecem uma pintura de aquarela. Durante 
a pausa para café em uma das casas da região, 
aproveitaremos para assistir à cerimônia de 
elaboração de doces armênios tradicionais e 
compotas. Continuação para Hovhannavank, 
mosteiro armênio da igreja apostólica dedicado 
a João Batista, venerado pelos armênio como 
seu santo padroeiro. Saída para a fortaleza de 
Amberd, do século XI, que foi uma importante 
fortaleza militar durante muito tempo. Retorno 
a Erevan. Alojamento. 

6º Dia. EREVAN
Café da manhã.
Dia livre à sua inteira disposição para continuar 
explorando a cidade ou fazer excursões opcio-
nais. Alojamento. 

7º Dia. EREVAN
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar rumo ao seu próximo destino. 
Fim da viagem e de nossos serviços. 

Preços por pessoa em quarto duplo. 



33

O
R

IEN
TE M

ÉD
IO

Preços por pessoa em quarto duplo. 

GEÓRGIA:  
PAÍS DE  

MARAVILHAS  
Itinerário 8 dias

Tbilisi, Kvareli, Gudauri, Kutaisi  

A partir de 995 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________

Abr.: 09
Mai.: 13, 27
Jun.: 17
Jul.: 01, 15, 22, 29

Ago.: 05, 12, 19, 
Set.: 02, 16
Out.: 07, 21 

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Turística Primeira

Duplo 995 1.170
Individual 1.255 1.610
Suplementos comuns

5 almoços 135 135
4 jantares 140 140
Noite extra em duplo 60 80
Noite extra em indiv. 145 145

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· 7 cafés da manhã , 1 almoço e 2 jantares. 
. Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Guia acompanhante falando espanhol durante a 
viagem. 

· Visitas inclusas descritas no itinerário. 
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Tibilisi Sharden  Turística

 Astoria Tibilisi Primeira

1 Kvareli Chateu Kvareli Turística

 Kvareli Eden Primeira

2 Gudauri Carpe Diem Turística

 Marco Polo Primeira

1 Kutaisi Argo Boutique Turística 

1º Dia. TIBILISI
Chegada. Assistência e traslado ao hotel esco-
lhido. Alojamento.

2º Dia. TIBILISI
Café da manhã.
Pela manhã, visita panorâmica em Tbilisi, 
capital da Geórgia para visitar as seguintes 
atrações: a igreja de Meteji, que fica em um 
penhasco com vista para o rio Mtkvari (Kura), 
a fortaleza Narikala, que data do século IV, 
a partir de onde se descortina um magnífico 
panorama da cidade, o banhos de enxofre da 
antiga Tbilisi, igrejas georgianas ortodoxas e 
armenias gregorianas, uma sinagoga judaica 
e uma mesquita turca, que refletem a aceita-
ção e a tolerância de diferentes religiões. Ve-
remos também a igreja Sioni, às margens do 
rio Mtkvari e passaremos pela avenida Shar-
deni com seus acolhedores cafés da moda e 
galerias de arte. Veremos a basílica de An-
chiskhati, a mais antiga de Tbilisi que man-
tém sua imagem milagrosa de Jesus Cristo. 
Em seguida visitaremos o Museu de História. 
Vamos terminar a visita na avenida Rusta-
veli, a principal via da cidade, para visitar o 
estúdio de arte, onde poderemos conhecer o 
artesanato tradicional. Alojamento. 

3º Dia. TBILISI-REGIÃO DE CACHÉTIA-SIGNA-
GUI-KVARELI
Meia Pensão.
Pela manhã saída para Cachétia, a famosa região 
vinícola para visitar as famílias locais e degustar 
o vinho nos jarros típicos da Geórgia. Continuação 
para Signagui, a “Cidade do Amor”, uma das meno-
res cidades da Geórgia e uma amostra de arquite-
tura tradicional, com sua famosa muralha e as 23 
torres que a rodeiam. Em seguida, visitaremos uma 
adega para aprender o processo de produção de 
vinhos e saborear alguns deles, com almoço em 
uma casa local, onde iremos provar a gastronomia 
típica desta região. Continuação para Kvareli e alo-
jamento.

4º Dia. KVARELI-GREMI-MTSJETA-GUDAURI
Meia Pensão.
Na parte da manhã visitaremos Gremi, mo-
numento arquitetônico do século XVI e sua 
cidadela, rumo à  igreja dos Arcanjos - em 
Cachétia. Em seguida, saída para Mtscheta, 
declarada Patrimônio Mundial da UNESCO, 
uma antiga capital do Reino da Geórgia. Nesse 

local veremos o Mosteiro Jvari (Séc. VI); Sve-
titskhoveli, e a catedral construída no século 
XI. Continuação da viagem a Gudauri. No ca-
minho passaremos pelo castelo de Ananuri e 
pelo depósito de água de Jinvaly, que surpre-
ende por sua beleza. Alojamento. 

5º Dia. GUDAURI-KAZBEGUI-GUDAURI
Meia Pensão.
Depois do café da manhã, saída para Kazbe-
gui, a principal cidade da região. No caminho, 
vamos desfrutar de vistas maravilhosas ao 
longo do rio Terek. Partindo de Kazbegi dare-
mos uma agradável caminhada (opção com 
carro opcional) de 1,5 horas (aproximadamen-
te 5 km) em meio a belos vales e florestas até 
Guergueti, igreja da Trindade, localizada 2170 
m acima nível do mar. Se o tempo estiver 
bom, você também pode ver uma das maiores 
geleiras do Cáucaso - o Monte Kazbek (5047 
m). Na volta para Kazbegi, degustaremos os 
doces típicos “Muraba” e faremos uma visita 
a uma oficina de artesanato. Retorno para Gu-
dauri. Jantar e alojamento. 

6º Dia. GUDAURI -UPLISTSIJE-GORI-KUTAISI
Café da manhã.
Saída de manhã para Gori. No caminho visita-
remos a cidade rupestre de Uplistsikhe (lite-
ralmente “fortaleza do Senhor”), um dos mais 
antigos assentamentos urbanos da Geórgia e 
ponto-chave da Rota da Seda por sua posição 
estratégica. Seguiremos para Gori, o berço do lí-
der soviético Josef Stalin, com visita opcional ao 
interior do museu. Saída para Kutaisi, a capital 
da região de Cólquida. Alojamento. 

7º Dia. KUTAISI-TSKALTUBO-TIBILISI
Café da manhã.
Visita a Kutaisi e seus arredores. A 40 km da ci-
dade visitaremos a Gruta de Prometeu, as mag-
níficas ruínas da Catedral de Bagrati (sécs. X-XI), 
obra-prima da arquitetura medieval georgiana e 
o impressionante mosteiro da virgem de Ghélati 
(séc. XIII). Retorno a Tiblisi. Alojamento. 

8º Dia. TIBILISI 
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar rumo ao seu próximo destino. 
Fim da viagem e de nossos serviços. 



Ásia 
TAILÂNDIA · ÍNDIA · CHINA · JAPÃO

 · VIETNÃ · CAMBOJA · MYANMAR



TAILÂNDIA
Capital: Bangkok
Moeda: Baht tailandês (THB) 1USD = 35, 03 THB aprox. 
Língua oficial: tailandês
Eletricidade: A eletricidade da Tailândia é de 220 volts. Existem vários tipos de tomadas, de modo que é possível que em alguns casos, seja preciso um 
adaptador (pode ser adquirido localmente, sem problemas).
Quando viajar: O clima da Tailândia é tropical, quente e úmido, dominado pelo regime de monções. O país tem duas estações, o verão chuvoso, de maio 
a outubro, e a estação seca de inverno, de novembro a abril. Os meses de março a maio são os mais quentes do ano. Recomendamos viagens entre os 
meses de novembro e fevereiro, quando o tempo é mais fresco, seco e com baixa umidade.
Documentação: Necessário passaporte com validade mínima de seis meses a partir da data de saída do país. Consulte os requisitos e condições neces-
sários antes de viajar, de acordo com sua cidade de origem.
Gorjeta: As gorjetas não são obrigatórias, no entanto, costuma-se dar gorjetas aos empregados dos hotéis, aos motoristas e aos guias. 

ÍNDIA
Capital: NOva Déli
Moeda: Rupia indiana (INR) 1USD = 67,73 INR aproximadamente
Língua oficial: A constituição da Índia estipulou o uso do hindi e do inglês como os dois idiomas de comunicação oficial para o governo nacional.
Eletricidade: A tensão é de 230V. As tomadas costumam ser de três entradas.
Quando viajar: Recomenda-se viajar de novembro a finais de março, quando as temperaturas são mais frescas, com dias ensolarados, secos e tempe-
raturas mais baixas na parte da manhã e à tarde. Entre abril e maio é a temporada seca, com temperaturas altas, e de junho a setembro é o período de 
monções, com chuvas abundantes e alta umidade na maioria das regiões.
Documentação: As autoridades indianas exigem que o passaporte tenga uma validade mínima de seis meses. O visto deve ser obtido antes da chegada 
ao país. Consulte os requisitos e condições para obter o visto antes de viajar, de acordo com sua cidade de origem.
Bagagem: Note que as restrições nos voos domésticos da Índia permitem uma bagagem despachada de 15 kg (Air India, Jet Airways). As taxas por 
excesso de bagagem variam de 4 - 5$ por quilo. Consulte sempre a cia. aérea para cada caso.
Gorjeta: As gorjetas na Índia são parte cultural do país. Para a maioria dos prestadores de serviços, as gratificações são uma parte importante de sua 
renda.

CHINA
Capital: Beijing 
Moeda: Yuan chinês (CNY) 1USD = 6,22 CNY aprox. 
Língua oficial: chinês mandarim
Eletricidade: A corrente elétrica standard é de 220 volts. Utilizam-se tomadas de dois pinos (tipo europeu) e algumas de três. Recomenda-se levar um 
adaptador.
Quando viajar: Os meses de abril, maio, setembro e outubro são os mais recomendáveis para viajar. No norte, os invernos são frios e os verões são 
quentes e úmidos devido às correntes de ar das monções. De junho a agosto é um bom momento para visitar o centro e o norte da China.
Documentação: Para viajar para a China é obrigatório ter visto e passaporte válido por 6 meses a contar da data de retorno. Verifique os requisitos em 
seu país de origem.
Gorjeta: É aconselhável dar gorjeta por serviços prestados pelo motorista e guia: 5/6$ por pessoa/dia e carregadores 2$ por mala.

JAPÃO
Capital: Tóquio 
Moeda: Yen (JPY) 1USD = 106,73 JPY aprox. 
Língua oficial: japonês
Eletricidade: A corrente elétrica em todo o Japão é de 100 volts. As tomadas são de dois pinos do tipo A.
Quando viajar: O país tem quatro estações bem definidas: primavera (a estação das flores de cerejeira), verão, outono (com a bela mudança de folhas) e 
inverno. O verão, entre junho e setembro, pode ser quente ou muito quente, dependendo do ano. A primavera e o outono são geralmente suaves em todo 
o país. Os invernos são frios e ensolarados no sul e em Tóquio (onde neva ocasionalmente) e muito frios em Hokkaido, onde normalmente neva muito.
Documentação: Para visitar o Japão é exigido passaporte com validade suficiente para a estadia total no país e uma passagem de ida e volta.
Bagagem: Os deslocamentos internos no Japão são feitos em transporte público. A rede ferroviária do Japão é extremamente eficaz e segura. Ao contrá-
rio de trens europeus, os trens japoneses não têm muito espaço para grandes malas. Recomenda-se 1 mala de tamanho padrão por passageiro (cerca 
de 20 kg). Se você quiser transportar bagagem extra, pode haver uma taxa a ser paga no destino.
Gorjeta: não é obrigatória.

VIETNÃ / CAMBOJA
Capital: Hanói / Phnom Penh
Moeda: Dong vietnamita (VND) 1USD = 21.809,10 VND aprox. / Riel cambojano (KHR) 1USD = 4.124,84 KHR aprox.
Língua oficial: vietnamita / cambojano
Eletricidade: A corrente elétrica standard é de 220 volts. É necessário um adaptador elétrico para tomadas com dois pinos chatos, tipo americano.
Quando viajar: A melhor época para visitar o país é de outubro a dezembro, quando o clima é mais fresco e menos chuvoso. A partir desse mês, começa 
a estação chuvosa. De maio a outubro é a época seca, com calor e umidade sufocantes. Em agosto, as temperaturas médias atingem os 30°C.
Documentação: Para viajar ao Vietnã você precisa de passaporte com validade de seis meses a partir da data de chegada e um visto. O visto para o 
Camboja é obtido ao chegar ao país e custa 30$. Você precisa levar duas fotos em formato para passaporte e preencher um formulário de imigração. 
Verifique os requisitos antes de viajar.
Gorjeta: As gratificações não são obrigatórias, mas são sempre bem-vindas e recomendáveis.

MYANMAR
Capital: Naypyidaw
Moeda: Quiat birmanês (MMK) 1USD = 1.167,00 MMK aprox. 
Língua oficial: birmanês
Eletricidade: A corrente elétrica é de 220 volts, tomada de tipo europeu com dois pinos redondos. Recomenda-se levar adaptador, pois muitos hotéis de 
Myanmar possuem tomadas inglesas ou americanas.
Quando viajar: O clima em Myanmar (Birmânia) tem três estações: a estação quente, de março a maio; a estação chuvosa, de junho a setembro, e a 
estação fria, de outubro a fevereiro. Recomendamos viajar de outubro a fevereiro.
Documentação: Para visitar o país de Myanmar é necessário solicitar um visto. Verifique os requisitos em seu país de origem antes de viajar.
Gorjeta: Gorjetas não são obrigatórias.
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.

O Century Park Hotel está localizado no distrito 
de Pathumwan, junto a restaurantes, shoppin-
gs centers e mercados. O hotel foi renovado 
em 2011. Dispõe de 5 restaurantes, jardim na 
cobertura, piscina e academia. Os confortáveis 
quartos dispõem de um cofre para notebook, 
televisão satelitar, Wi-Fi, controle climático in-
dividual e uma mesa de trabalho, bem como 
uma máquina de chá/café e uma geladeira. 
Têm piso de madeira, móveis de madeira, ar 
condicionado, minibar e um grande banheiro 
de mármore com banheira completa e chuvei-
ro separado.

Century Park 4*

O hotel está localizado no centro de Silom, junto ao 
cais de Sathorn, onde você pode desfrutar de um 
passeio de barcos no Chao Phraya. O aeroporto de 
Suvarnabhumi fica a 30 minutos de distância de 
carro. O hotel dispõe de centro de fitness e piscina. 
O restaurante Square oferece um buffet tailandês e 
internacional durante todo o dia. A cafeteria Gems 
Sidewalk serve aperitivos light. As bebidas estão dis-
poníveis no Stone Bar. Os quartos são modernos e 
espaçosos, e estão equipados com ar condicionado, 
televisão de tela plana com TV a cabo/satélite, mini-
bar e cofre. O banheiro tem chuveiro de água quente 
e secador de cabelo.

Novotel Bangkok Fenix Silom 4*

O Holiday Inn Bangkok Silom está perto do arra-
nha-céus Jewellery Trade Center, a 2 km do mer-
cado noturno de Patpong, a 3 km do bazar noturno 
de Suan Lum e a 45 minutos de carro do aeroporto 
de Suvarnabhumi. Tem uma piscina exterior, cen-
tro de fitness e health club, com quadra de tênis 
e sauna. Possui 2 restaurantes. Os 684 quartos 
oferecem menu de almofadas e roupões de ba-
nho, além de Wi-Fi gratuito, acesso à Internet por 
cabo grátis e televisão com canais via satélite. Têm 
também sofá-cama, serviço de quarto 24 horas e 
geladeira à sua disposição.

Holiday Inn Bangkok Silom 4*

O Aetas Lumpini encontra-se na zona comercial de 
Bangkok. Tem piscina ao ar livre, academia e sauna. 
As áreas comuns possuem conexão internet a cabo 
de alta velocidade e Wi-Fi gratuito. O restaurante 
Hourglass serve diversos pratos da cozinha inter-
nacional e tailandesa durante o dia todo. No aco-
lhedor GMT Lounge você pode relaxar bebericando 
qualquer coisa. Os quartos modernos possuem 
grandes janelas que oferecem uma bela vista da 
cidade e características de um hotel 5 estrelas, in-
cluindo uma televisão de tela plana e uma área er-
gonômica de trabalho. Possuem também piso com 
carpete e um sofá na sala de estar.

Aetas Lumpini 5*

Estrategicamente localizado em Silom, distrito 
central de ócio e negócios, este hotel está situado a 
poucos minutos a pé do BTS Skytrain e 40 minutos 
de carro do Aeroporto Internacional de Suvarna-
bhumi. Dispõe de 5 bares e restaurantes: a ham-
burgueria 25 Degrees aberta 24 horas, os bares 
Playground Bubbles & Mixology, o restaurante Mis-
tral com um menu buffet internacional e o Scarlett 
Wine Bar & Restaurant, com espaço coberto e ao 
ar livre. Os quartos do Pullman Hotel G têm janelas 
que oferecem uma bela vista da cidade, televisão 
satelitar de tela plana, dock para iPod, minibar e 
produtos de higiene pessoal Cobigelow.

Pullman Bangkok G 5*

ESCALA  
EM BANGKOK 

Itinerário 4 dias

A partir de 240 USD

ITINERÁRIO ________________________________________

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel escolhido. 
Restante do dia livre. Alojamento.

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã. Visita à cidade incluindo os templos 
mais importantes de Bangkok como o Wat Traimit ou 
Buda de Ouro; o Templo do Buda Reclinado ou Wat Pho; 
o deslumbrante Palácio formado pelo palácio funerá-
rio, o palácio da recepção, a  sala do trono, a sala da co-
roação, a Royal Guest House e o belo Templo do Buda 
de Esmeralda. Tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos fazer a 
excursão opcional ao mercado flutuante. Alojamento. 

4º Dia. BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no voo rumo ao seu próximo destino. Fim da viagem e 
de nossos serviços. 

DATAS DE INÍCIO  ______________________________
Diárias
De Abril a Outubro 2017. 
(De Novembro a Março, consultar)

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo/Triplo  Supl. Indiv.

Century Park  240 255
Novotel Fenix Silom  255 285
Holiday Inn Silom  295 370
Aetas Lumpini  275 325
Pullman G Bangkok  360 500

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento e café da manhã. 
· Visita a Bangkok meio dia com entrada ao Templo 
do Buda de Ouro, Buda Reclinado e o Palácio Real 
incluindo o Templo do Buda de Esmeralda.

· Seguro de viagem.
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

ESCAPADA 
TAILANDESA 

 
Itinerário 7 dias

Bangkok, Chiang Mai 

A partir de 815 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Diárias

De Janeiro 2017 a Março 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Cat. C Cat. B Cat. A

Century Park  815 880 985
Supl. Individual  370 400 510
Novotel Fenix Silom  830 890 995
Supl. Individual  400 430 540
Holiday Inn Silom  870 935 1.040
Supl. Individual  485 520 630
Aetas Lumpini  850 910 1.020
Supl. Individual  440 475 580
Pullman G Bangkok  935 995 1.105
Supl. Individual  610 645 755

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Voo em classe econômica: Bangkok-Chiang Mai-Ban-
gkok. 

· Alojamento e café da manhã, 1 almoço e 1 jantar.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Bangkok Century Park Primeira

 Novotel Fenix Silom Primeira

 Holiday Inn Silom Primeira

 Aetas Lumpini Luxo

 Pullman G Bangkok Luxo

3 Chiang Mai The Empress Cat. C

 Holiday Inn Cat. B

 Dusit D2 Cat. A

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto internacional de Ban-
gkok. Assistência e traslado ao hotel escolhido. 
Restante do dia livre. Alojamento.

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade. Esta visita 
inclui os templos mais importantes de Bangkok: 
Os templos budistas de Wat Traimit ou Buda de 
Ouro, uma estátua de Buda feita de ouro maci-
ço com seus 3 metros de altura e 5,5 toneladas, 
a maior estátua de ouro maciço do mundo. O 
Templo do Buda Reclinado ou Wat Pho, conhe-
cido por abrigar em seu interior o grande Buda 
Reclinado de 46 metros de comprimento e 15 
metros de altura e as quatro estupas dedicadas 
aos 4 reis da dinastia de Chakri. O deslumbrante 
Palácio Real, um grande complexo arquitetônico 
formado por um grupo de edifícios que serviu 
como sede real do século XVIII até meados do 
século XX e um dos mais belos exemplos de 
uma antiga corte siamesa. Lá poderemos ver 
palácios que eram utilizados com diversos fins: 
o palácio funerário, o palácio da recepção, a sala 
do trono, a sala de coroação, a Royal Guest Hou-
se e o belo Templo do Buda de Esmeralda (Wat 
Phra Kaew). Tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre a sua disposição para seguir desfru-
tarndo desta vibrante cidade. Tempo livre para 
passear por suas animadas ruas ou fazer com-
pras. Possibilidade de realizar a excursão opcio-
nal ao mercado flutuante. Alojamento. 

4º Dia. BANGKOK-CHIANG MAI
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo doméstico com destino a 
Chiang Mai. Chegada a Chiang Mai, assistência 
de nosso guia, em espanhol, e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

5º Dia. CHIANG MAI
Pensão Completa.
Traslado ao acampamento de elefantes, situado 
em plena selva, onde veremos uma demonstra-
ção de força e habilidade destas grandes cria-
turas. Em seguida começaremos nosso safari 
ao longo do rio montados em elefantes, atra-
vessando a densa vegetação da floresta. Após 

o safari, vamos fazer uma emocionante viagem 
rio abaixo em jangadas de bambu e um passeio 
de carroça puxada por bois para admirar o en-
torno. Visitaremos uma plantação de orquídeas, 
onde vamos testemunhar a beleza única desta 
bela espécie floral. À noite, jantar degustação 
dos pratos tradicionais do norte, acompanhado 
de um show tradicional Khantoke, com danças 
típicas do antigo Reino de Lanna. Terminado o 
jantar, traslado ao hotel ou ao famoso mercado 
noturno da cidade. Alojamento. 

6º Dia. CHIANG MAI
Café da manhã.
Visita ao templo  de Doi Suthep, situado na mon-
tanha, de onde poderemos admirar uma vista 
espetacular de Chiang Mai. Após a visita ao tem-
plo Doi Suthep, seguiremos para a parte antiga 
da cidade, atravessando suas muralhas para 
visitar dois de seus templos mais conhecidos: 
o Wat Phra Singh, cuja construção data de 1345 
e onde encontramos uma imagem de Buda de 
mais de 1500 anos, e o Wat Chedi Luang, cons-
truído na mesma época, mas comum estilo de 
arquitetura diferente; acredita-se que foi o pri-
meiro templo a abrigar o famoso Buda Esme-
ralda (Wat Phra Kaew), que hoje se encontra no 
Grande Palácio de Bangkok. Alojamento. 

7º Dia. CHIANG MAI-BANGKOK
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo doméstico com destino a 
Bangkok. Chegada ao aeroporto. Fim da viagem 
e de nossos serviços. 



38

Preços por pessoa em quarto duplo. 

Á
S

IA

TRIÂNGULO 
DE OURO 

Itinerário 7 dias

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai

A partir de 1.015 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas

De Janeiro a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Cat. C Cat. B Cat. A

Century Park  1.015 1.055 1.280
Supl. Individual  410 460 610
Novotel Fenix Silom  1.030 1.070 1.295
Supl. Individual  440 490 640
Holiday Inn Silom  1.070 1.110 1.335
Supl. Individual  525 575 730
Aetas Lumpini  1.050 1.090 1.315
Supl. Individual  480 530 685
Pullman G Bangkok  1.135 1.175 1.400
Supl. Individual  650 700 855

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Bangkok-Chiang Rai, 
Chiang Mai-Bangkok. 

· Alojamento e café da manhã, 3 almoços e 3 jantares. 
· Visitas com guia local falando espanhol. 
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Bangkok Century Park Primeira

 Novotel Fenix Silom Primeira

 Holiday Inn Silom Primeira

 Aetas Lumpini Luxo

 Pullman G Bangkok Luxo

1 Chiang Rai Phowadol Cat. C

 Legend Cat. B

 Le Meridien Cat. A

2 Chiang Mai  Holiday Inn Cat. C

 Holiday Inn Cat. B

 Le Meridien Cat. A

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto internacional de Ban-
gkok. Assistência e traslado ao hotel escolhido. 
Restante do dia livre. Alojamento.

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade. Esta visita 
inclui os templos mais importantes de Ban-
gkok: Os templos budistas de Wat Traimit ou 
Buda de Ouro, uma estátua de Buda feita de 
ouro maciço com seus 3 metros de altura e 
5,5 toneladas, a maior estátua de ouro maci-
ço do mundo. O Templo do Buda Reclinado ou 
Wat Pho, conhecido por abrigar em seu inte-
rior o grande Buda Reclinado de 46 metros de 
comprimento e 15 metros de altura e as qua-
tro estupas dedicadas aos 4 reis da dinastia 
de Chakri. O deslumbrante Palácio Real, um 
grande complexo arquitetônico formado por 
um grupo de edifícios que serviu como sede 
real do século XVIII até meados do século XX 
e um dos mais belos exemplos de uma antiga 
corte siamesa. Lá poderemos ver palácios que 
eram utilizados com diversos fins: o palácio fu-
nerário, o palácio da recepção, a sala do trono, 
a sala de coroação, a Royal Guest House e o 
belo Templo do Buda de Esmeralda (Wat Phra 
Kaew). Tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre a sua disposição para seguir desfrutar-
ndo desta vibrante cidade. Recomendamos rea-
lizar a excursão opcional ao mercado flutuante. 
Alojamento. 

4º Dia. BANGKOK-CHIANG RAI
Pensão Completa.
No horário estabelecido, traslado ao aeropor-
to para embarcar no voo doméstico rumo ao 
norte da Tailândia, Chiang Rai, um dos des-
tinos mais sedutores para desfrutar de fé-
rias exóticas. Sua riqueza natural, cultural e 
etnográfica são algumas de suas principais 
atrações. A cidade de Chiang Rai faz frontei-
ra com Laos e Myanmar. É uma das regiões 
mais rurais do país, coberta por planícies 
férteis e emoldurada por altas montanhas, 
onde florescem papoulas, plantas das quais 
se extrai a resina utilizada para fazer o ópio. 
Até recentemente, a província de Chiang Rai 
era o centro da indústria desta substância e 

a cidade foi considerada a porta de entrada 
do Triângulo de Ouro. Chegada e assistência 
de nosso guia. Continuação em micro-ônibus 
e visita ao Triângulo de Ouro. Passeio de barco 
tradicional para apreciar a vida diária do povo 
de Laos. Visita ao museu antes de conhecer 
os vilarejos das minorias étnicas Akha e Yao. 
Alojamento. 

5º Dia. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Pensão Completa.
Saída do hotel para o cais. Faremos uma tra-
vessia de barco tradicional para visitar os vila-
rejos das minorias étnicas Karen e Lahu (Mu-
ser) ao longo do rio Kok. Em seguida, passeio 
de elefante em meio a paisagens magníficas. 
Depois, saída pela estrada até a província de 
Chiang Mai, com parada no caminho para visi-
tar o Templo Wat Rong Khun, também conheci-
do como Templo Branco, que se destaca pela 
cor branca e o uso de peças de vidro aplicadas 
no gesso, que brilham sob a luz do sol. A cor 
branca simboliza a pureza de Buda, o cristal 
simboliza a sabedoria de Buda, e o Dharma, os 
ensinamentos budistas. Chegada a Chiang Mai. 
Visita ao complexo de templos Wat Doi Suthep, 
o mais conhecido de Chiang Mai, situado no 
alto de uma pequena montanha, 15 km a noro-
este da cidade. Alojamento. 

6º Dia. CHIANG MAI
Pensão Completa.
Visita ao acampamento de elefantes, onde os 
animais são vistos tomando banho, arrastan-
do troncos e outras proezas. Saída de Mae Sa 
Valley e visita ao orquidário Sai Nam Phung, 
onde você pode apreciar as melhores varieda-
des e um pequeno viveiro de borboletas. Em 
seguida, visita a uma das fábricas de artesa-
nato local: lacas, tecidos de seda e confecção 
de sombrinhas. O tour termina com a visita a 
uma fábrica de esculturas de madeira. Tempo 
livre para comprar antiguidades birmanesas. 
Alojamento. 

7º Dia. CHIANG MAI-BANGKOK
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo doméstico com destino a 
Bangkok. Chegada ao aeroporto. Fim da viagem 
e de nossos serviços. 
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O MELHOR 
DA TAILÂNDIA 

Itinerário 9 dias

Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai, 
Chiang Mai

A partir de 990 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Domingos

De Janeiro a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Turística  Superior

Century Park 990 1.055
Supl. Individual  425 500
Novotel Fenix Silom 1.000 1.070
Supl. Individual  450 530
Holiday Inn Silom 1.045 1.110
Supl. Individual  540 610
Aetas Lumpini 1.025 1.090
Supl. Individual  495 570
Pullman G Bangkok 1.110 1.175
Supl. Individual  665 740

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Chiang Mai-Bangkok.
· Alojamento e café da manhã, 5 almoços e 1 jantar.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Bangkok Century Park Primeira

 Novotel Fenix Silom Primeira

 Holiday Inn Silom Primeira

 Aetas Lumpini Luxo

 Pullman G Bangkok Luxo

1 Phitsanulok Topland  Turística

 Topland Superior

2 Chiang Rai Rimkok Resort  Turística

 The Legend  Superior

2 Chiang Mai  The Empress  Turística

 Holiday Inn  Superior

NOTAS ______________________________________________

As saídas de julho e agosto têm um desconto de 30$ por 
pessoa. Desconto não acumulável com outras promoções ou 
venda antecipada.

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto internacional de Ban-
gkok. Assistência e traslado ao hotel escolhido. 
Restante do dia livre. Alojamento.

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade. Esta visita 
inclui os templos mais importantes de Bangkok: 
Os templos budistas de Wat Traimit ou Buda de 
Ouro, uma estátua de Buda feita de ouro maciço 
com seus 3 metros de altura e 5,5 toneladas, a 
maior estátua de ouro maciço do mundo. O Tem-
plo do Buda Reclinado ou Wat Pho, conhecido por 
abrigar em seu interior o grande Buda Reclinado 
de 46 metros de comprimento e 15 metros de al-
tura e as quatro estupas dedicadas aos 4 reis da 
dinastia de Chakri. O deslumbrante Palácio Real, 
um grande complexo arquitetônico formado por 
um grupo de edifícios que serviu como sede real 
do século XVIII até meados do século XX e um 
dos mais belos exemplos de uma antiga corte 
siamesa. Lá poderemos ver palácios que eram 
utilizados com diversos fins: o palácio funerário, 
o palácio da recepção, a sala do trono, a sala de 
coroação, a Royal Guest House e o belo Templo 
do Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew). Tarde 
livre. Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre a sua disposição. Alojamento.

4º Dia. BANGKOK-AYUTTHAYA-LOPBURI- 
PHITSANULOK
Meia Pensão.
Saída para Ayutthaya. Visita aos templos Wat 
Chaiwathanaram e Wat Phra Srisampetch. À 
tarde, continuação para Lopburi e visita ao 
Templo dos macacos, às ruínas de Wat Phra Sri 
Ratana Maha That e Prang Sam Yod (o Pagode 
Sagrado). Chegada a Phitsanulok. Alojamento. 

5º Dia. PHITSANULOK-SUKHOTHAI-CHIANG RAI
Meia Pensão.
Saída do hotel e visita ao templo mais sagrado de 
Phitsanulok, o Templo Phra Sri Ratana Mahathat, 
verdadeira obra-prima da arte de Sukhothai, em 
bronze dourado. O parque histórico de Sukhotai, 
declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. En-
tre suas ruínas e lagos, contemplaremos um dos 
ícones mais importantes, o grande Buda Branco 
de Wat Sri Chum. Continuação para Chiang Rai, 

realizando uma parada em Lago Phayao. Chegada 
a Chiang Rai, considerada a porta de entrada do 
Triângulo de Ouro. Alojamento. 

6º Dia. CHIANG RAI
Meia Pensão.
isita ao antigo centro de trabalhos de prata, Mae 
Chan, atualmente convertido em cidade distrito 
que funciona como centro de transações comer-
ciais entre as tribos Yao e Akha, onde é possível 
ver os membros de diferentes grupos étnicos. 
Na parte da manhã, passeio ao longo do rio a 
bordo de uma embarcação tradicional tailande-
sa, observando a vida diária da população local. 
Cruzaremos o rio para chegar ao vilarejo de Don 
Xao, na fronteira com Laos. Visita ao museu-casa 
do ópio. Terminaremos o dia no templo Wat Rong 
Khun ou “Templo Branco”. Alojamento. 

7º Dia. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Pensão Completa.
Saída do hotel para o cais. Faremos uma traves-
sia de barco tradicional para visitar os vilarejos 
das minorias étnicas Karen e Lahu (Muser) ao 
longo do rio Kok. Seguiremos pela estrada até a 
província de Chiang Mai com parada no caminho 
para visita o Templo Wat Rong Khun, também co-
nhecido como Templo Branco. Chegada a Chiang 
Mai. À noite desfrutaremos de uma refeição Kan-
toke – um típico jantar Thai animado com antigas 
danças do norte da Tailândia. Alojamento. 

8º Dia. CHIANG MAI
Meia Pensão.
Visita ao acampamento de elefantes, onde os 
animais são vistos tomando banho, arrastando 
troncos e outras proezas. Daremos um passeio 
de elefante no meio da selva. Saída de Mae Sa 
Valley e visita ao orquidário Sai Nam Phung, onde 
você pode apreciar as melhores variedades e um 
pequeno viveiro de borboletas. Na parte da tarde, 
visita ao complexo de templos Wat Doi Suthep, 
o mais conhecido de Chiang Mai. Finalizaremos 
com a visita a uma das fábricas de artesanato 
local: lacas, tecidos de seda e confecção de som-
brinhas. Tempo livre para comprar. Alojamento. 

9º Dia. CHIANG MAI-BANGKOK
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo doméstico com destino a 
Bangkok. Chegada ao aeroporto. Fim da viagem 
e de nossos serviços.
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1º Dia. BANGKOK
Chegada ao Aeroporto Internacional de Ban-
gkok. Assistência e traslado ao hotel. Bem-
-vindo a Bangkok, uma das cidades mais 
cosmopolitas da Ásia, com templos e palá-
cios majestosos, canais autênticos, mercados 
movimentados  e uma animada vida noturna, 
cheia de contrastes. Este lugar oferece de 
tudo: centenas de templos budistas, arranha-
-céus e enormes shopping centers. Esta ma-
ravilhosa cidade abraça o desenvolvimento 
moderno e tem as lojas mais exclusivas, um 
paraíso para os amantes das compras. Res-
tante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade. Esta vi-
sita inclui os templos mais importantes de 
Bangkok: Os templos budistas de Wat Traimit 
ou Buda de Ouro, uma estátua de Buda feita 
de ouro maciço com seus 3 metros de altura 
e 5,5 toneladas, a maior estátua de ouro ma-
ciço do mundo. O Templo do Buda Reclinado 
ou Wat Pho, conhecido por abrigar em seu 
interior o grande Buda Reclinado de 46 me-
tros de comprimento e 15 metros de altura 
e as quatro estupas dedicadas aos 4 reis da 
dinastia de Chakri. O deslumbrante Palácio 
Real, um grande complexo arquitetônico for-
mado por um grupo de edifícios que serviu 
como sede real do século XVIII até meados 
do século XX e um dos mais belos exemplos 
de uma antiga corte siamesa. Lá poderemos 
ver palácios que eram utilizados com diver-
sos fins: o palácio funerário, o palácio da re-
cepção, a sala do trono, a sala de coroação, a 
Royal Guest House e o belo Templo do Buda 
de Esmeralda (Wat Phra Kaew). Tarde livre. 
Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre a sua disposição para seguir des-
frutarndo desta vibrante cidade. Tempo livre 
para passear por suas animadas ruas ou fa-
zer compras. Recomendamos fazer a excur-
são opcional ao mercado flutuante. A 110 km 
de Bangkok encontra-se o mercado flutuante 
mais importante e típico da Tailândia. O pas-
seio inclui uma visita ao Nakhon Pathom, onde 
está o chedi (túmulo) mais alto da Tailândia, 
que é também o maior pagode do sudeste 
asiático. Retorno a Bangkok na parte da tarde. 
Alojamento. 

4º Dia. BANGKOK-RIO KWAI
Meia Pensão.
Saída de ônibus de Bangkok, cedo pela 
manhã, rumo à província de Kanchanabu-
ri, conhecido graças à famosa ponte do rio 
Kwai, cenário de alguns eventos ocorridos 
durante o período da Segunda Guerra Mun-
dial. Visitaremos o museu e o cemitério 
da guerra, onde estão os prisioneiros que 
perderam suas vidas durante a construção 
da ponte. Faremos um passeio de barco ao 
longo do rio Kwai e, ao chegar à ponte, em-
barcaremos no famoso trem da morte até 
a estação Tham Krasae. Durante o trajeto 
de trem, vamos atravessar belas paisagens, 
testemunhas de uma parte importante da 
história do país. Almoço na peculiar esta-
ção de Tham Krasae. Visitaremos também 
o insólito trecho ferroviário conhecido como 
“Hellfire Pass”, que foi construído pelos pri-
sioneiros de guerra aliados (principalmente 
ingleses e australianos) durante a Segunda 
Guerra Mundial. Traslado para o hotel do rio 
Kwai e tempo livre. Alojamento. 

TAILÂNDIA 
COMPLETA 

Itinerário 9 dias

Bangkok, Rio Kwai, Phitsanulok, 
Chiang Rai, Chiang Mai

A partir de 1.060 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________
Mai.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25
Ago.: 01, 08, 15, 22, 29

Set.: 05, 12, 19, 26
Out.: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.: 07, 14, 21, 28

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Cat. C Cat. B Cat. A

Century Park  1.060 1.125 1.195
Supl. Individual  450 515 570
Novotel Fenix Silom  1.070 1.140 1.210
Supl. Individual  480 545 600
Holiday Inn Silom  1.115 1.180 1.250
Supl. Individual  570 630 685
Aetas Lumpini  1.090 1.160 1.230
Supl. Individual  525 590 640
Pullman G Bangkok  1.180 1.245 1.315
Supl. Individual  695 760 810

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Chiang Mai-Bangkok.
· Alojamento, café da manhã e 5 almoços.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Bangkok Century Park Primeira

 Novotel Fenix Silom Primeira

 Holiday Inn Silom Primeira

 Aetas Lumpini Luxo

 Pullman G Bangkok Luxo

1 Rio Kwai  Resotel  Cat. C, B, A

1 Phitsanulok Topland  Cat. C, B, A

1 Chiang Rai Wiang Inn Cat. C

 Dusit Ilhand  Cat. B, A

2 Chiang Mai The Empress  Cat. C

 Holiday Inn  Cat. B

 Dusit D2  Cat. A
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5º Dia. RIO KWAI-AYUTTHAYA-LOPBURI-PHIT-
-SANULOK
Meia Pensão.
Nossa primeira visita do dia será em Ayutthaya, 
antiga capital do reino de Sião, e centro arque-
ológico por excelência do país. Visitaremos o 
sítio arqueológico de grande interesse históri-
co e declarado Patrimônio Mundial pela UNES-
CO. Ayutthaya é uma amostra remanescente 
da importância e do rico patrimônio deste país. 
Em seguida, iremos para Wat Phra Prang Sam 
Yod, um famoso santuário nas proximidades, 
conhecido pelo grande número de macacos 
que vivem neste templo e onde podemos fa-
zer uma divertida visita com estes peculiares 
animais. Mais tarde iremos para Phitsanulok, 
uma cidade no coração da Tailândia, conside-
rada um dos mais importantes centros de pe-
regrinação budista do país. Durante a viagem, 
vamos testemunhar a mudança da paisagem, 
que se torna cada vez mais verde e exuberan-
te, antecipando o cenário de selva do norte do 
país. Almoço no caminho. Chegada a Phitsanu-
lok na parte da tarde. Alojamento. 

6º Dia. PHITSANULOK-SUKHOTAI-CHIANG RAI
Meia Pensão.
No início da manhã, para aqueles que assim 
o desejarem, iremos para o templo Wat Phra 
Putthachinarat para fazer uma oferenda aos 
monges e viver de perto um dos rituais mais 
importantes da cultura budista. Partida para a 
cidade de Sukhotai. A estrela do dia é a visita 
ao Parque Arqueológico que abriga esta cida-
de, declarada Patrimônio Mundial pela UNES-
CO por sua incrível beleza, um verdadeiro tes-
temunho dos vários séculos de prosperidade 
da civilização tailandesa, capaz de construir 
cidades monumentais e templos sofisticados. 
Uma vez finalizada a visita, seguiremos para 

Chiang Rai via Lampang, deleitando-nos com 
as maravilhosas vistas ao longo do caminho e 
do lago Phayao. Almoço no caminho. Continua-
ção para Chiang Rai, um dos destinos mais se-
dutores para desfrutar de férias exóticas. Sua 
riqueza natural, cultural e etnográfica são al-
gumas de suas principais atrações. A cidade de 
Chiang Rai faz fronteira com Laos e Myanmar. 
É uma das regiões mais rurais do país, cober-
ta por planícies férteis e emoldurada por altas 
montanhas, onde florescem papoulas, plantas 
das quais se extrai a resina utilizada para fazer 
o ópio. Até recentemente, a província de Chiang 
Rai era o centro da indústria desta substância 
e a cidade foi considerada a porta de entrada 
do Triângulo de Ouro. Traslado ao hotel. Alo-
jamento. 

7º Dia. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Meia Pensão.
Visita ao “Triângulo de Ouro” do rio Mekong, 
que abrange zonas da Tailândia, Laos e Birmâ-
nia anteriormente dedicadas ao tráfico de ópio. 
Por essa razão, aproveitaremos para fazer uma 
visita ao “Museu do Ópio”, localizado na cidade 
de Chiang Rai, antes de partir para Chiang Mai. 
Durante a viagem, de cerca de 3 horas, vamos 
parar no espetacular e contemporâneo Templo 
Branco (Wat Rong Khun em tailandês). O branco 
representa a pureza e o cristal, a sabedoria de 
Buda como a “luz que brilha no mundo e no uni-
verso.” Segundo os aldeões, Buda atravessou 
a ponte do templo para pregar o dogma pela 
primeira vez. Almoço no caminho. Na parte da 
tarde, chegada a Chiang Mai. Alojamento. 

8º Dia. CHIANG MAI
Meia Pensão.
Na jornada de hoje seguiremos para o acam-
pamento de elefantes, situado em plena selva, 

onde veremos uma demonstração de força e 
habilidade destas grandes criaturas. Após esta 
pequena exibição, tem início nosso safari ao 
longo do rio montados em elefantes através da 
densa vegetação da selva para chegar a um lu-
gar onde coabitam  tribos de diferentes grupos 
étnicos do país, destacando-se as supreenden-
tes Mulheres-Girafa (Long Neck), originárias de 
Mae Hong Son. Almoço e visita a uma planta-
ção de orquídeas, onde vamos testemunhar a 
beleza única desta bela espécie floral. Na parte 
da tarde subiremos a montanha até o famoso 
templo Doi Suthep, de onde podemos apreciar 
uma bela vista de Chiang Mai em todo seu es-
plendor. Traslado ao hotel e tempo livre. Alo-
jamento. 

9º Dia. CHIANG MAI-BANGKOK
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo doméstico com destino a 
Bangkok. Chegada ao aeroporto. Fim da viagem 
e de nossos serviços. 
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PRAIAS: 
PHUKET, PHI PHI 

Itinerário 4 dias

Phuket, Phi Phi

A partir de 210 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Diárias

De Abril a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo  Indiv. N. Extra

Ramada Phuket Deevana  210 270 50
Dusit Thani Laguna  290 435 70
Le Meridien Beach Resort  360 575 100
Phi Phi Ilhand  445 500 125

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Serviço regular de traslado aeroporto-hotel-aero-
porto em Phuket e traslado de ferry de Phuket até as 
ilhas Phi Phi. 

· Alojamento e café da manhã. 
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Phuket Ramada Phuket Deevana Primeira

 Dusit Thani Luxo

 Le Meridien Beach Resort Luxo

3 Phi Phi  Phi Phi Ilhand Village Primeira O Phi Phi Island Village Beach Resort conta com 
uma praia privativa e piscina infinita com bar. O 
estabelecimento possui instalações de 1ª cate-
goria, incluindo quadras de tênis, fitness center, 
um excelente spa, centro de mergulho e 4 res-
taurantes. Há Wi-Fi gratuito no átrio. Os quartos 
e bungalows têm telhado de palma, móveis de 
madeira maciça e estão equipados com ar con-
dicionado, TV a cabo e cofre. Todos eles dispõem 
de uma espaçosa varanda privativa com assen-
tos ao ar livre. O Phi Phi Island Village Beach 
Resort está localizado na baía de Lo Ba Goa, a 
uma distância, por terra ou por mar, de cerca de 
4 horas a partir do Aeroporto Internacional de 
Phuket. O complexo oferece serviço de traslado 
compartilhado ou privativo a partir do Aeropor-
to Internacional de Phuket.

Phi Phi Island Village Beach Resort 4*

O moderno Ramada Phuket Deevana Patong 
dispõe de piscina externa e sauna, fica a 1,2 km 
de Bangla Road, 1,15 km do Centro Comercial 
Jungceylon, e a 23 km do Aeroporto Interna-
cional de Phuket. Oferece quartos acolhedores 
com ar condicionado, além de restaurante, fit-
ness center, serviço de aluguel de bicicletas e 
Wi-Fi gratuito. Os quartos têm varanda privativa 
e uma bela vista da cidade, da piscina ou das 
montanhas circundantes. Têm também tele-
visão satelitar com tela plana, cofre, chaleira 
elétrica e banheiro privativo. Dispõe de recep-
ção 24 horas, balcão de informações turísticas e 
solarium. Serviços de traslado (disponível me-
diante taxa adicional), de lavanderia, de depósi-
to de bagagens e de massagens. O bar-restau-
rante do hotel serve refeições e várias bebidas. 
Você também vai encontrar vários lugares para 
comer nos arredores do estabelecimento.

Ramada Phuket Deevana 4*

Este espetacular hotel conta com uma praia 
particular, piscina ao ar livre e quartos com ar 
condicionado. Dispõe de instalações de fitness, 
spa e 10 bares/restaurantes. Oferece também 
esportes aquáticos, concierge e clube infantil. 
Os quartos são espaçosos, em estilo tailandês 
moderno. Dispõem de televisores de tela pla-
na de 37 polegadas, varanda privativa, piso de 
madeira, máquina de chá/café, Wi-Fi gratuito e 
roupões de banho. Este resort se encontra em 
uma paisagem tropical, a apenas 5 km da praia 
de Patong, a 15 km de um campo de golfe e a 
20 km do templo de Chalong. O Aeroporto Inter-
nacional de Phuket fica a 45 minutos de carro.

Le Meridien Beach Resort 5*

O Dusit Thani Laguna Phuket está localizado junto 
à baía de Bang Tao, com vista para o mar de An-
damão. Dispõe de uma piscina ao ar livre e um 
spa completo. Os quartos são de estilo tailandês 
moderno e suas varandas têm vista para o mar ou 
para a lagoa. O hotel fica a 30 minutos de carro de 
Patong Beach e da cidade de Phuket. Os luxuosos 
quartos do Dusit Laguna são decorados com mobi-
liário clássico em madeira e obras de arte moder-
na. Possuem também televisão com canais a cabo 
e set de chá e café. Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 
Você pode jogar golfe no campo ao lado do hotel e 
assistir a uma aula de culinária tailandesa. No com-
plexo também se organizam esportes aquáticos. O 
Dusit Thani Laguna Phuket tem 5 restaurantes que 
servem comida internacional e italiana.

Dusit Thani Laguna 5*
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

PRAIAS: 
SAMUI, KRABI 

Itinerário 4 dias

Samui, Krabi

A partir de 260 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Diárias

De Abril a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo  Indiv. N. Extra

Chaweng Regent Beach  365 520 100
Supl. 16 Jul - 31 Ago.  120 120
Supl. 01 Set - 31 Out.  70 70
Melati Beach Resort  430 755 125
Anantara Bophut  410 710 120
Holiday Inn Resort Krabi  260 395 70
Dusit Thani Krabi Beach  310 485 80

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Serviço regular de traslado aeroporto-hotel-aero-
porto.

. Alojamento e café da manhã.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Koh Samui Chaweng Regent Beach Primeira

 Melati Beach Resort Luxo

 Anantara Bophut Luxo

3 Krabi  Holiday Inn Resort Krabi Primeira 

 Dusit Thani Krabi Beach Luxo

Á
S

IA

O Holiday Inn Resort Krabi Aonang Beach ocupa 
um resort boutique espetacular junto à praia de 
areia branca de Ao Nang, na costa da Tailândia. 
Está rodeado de magníficos jardins tropicais e 
oferece quartos luxuosos com terraços privati-
vos. Todos os quartos têm Wi-Fi gratuito, leitor 
de DVD e elegantes banheiros. O complexo tem 
2 bares e o restaurante InnAsia, localizado na 
cobertura, oferece frutos do mar frescos e au-
têntica cozinha tailandesa.

Holiday Inn Resort Krabi 4*

O tranquilo Chaweng Regent Beach Resort está 
em Chaweng Beach, de frente para o mar, e dis-
põe de 2 piscinas ao ar livre e um spa de primei-
ra classe, localizado a curta distância de vários 
locais de ócio, lojas e restaurantes de Chaweng. 
O Resort Chaweng Regent fica a 15 minutos de 
carro de Fisherman’s Village, do Aeroporto Inter-
nacional de Samui e do cais de Bang Rak. O hotel 
combina uma decoração de estilo tailandês com 
instalações modernas. Os quartos são acolhedo-
res e possuem varanda privativa, leitor de DVD, 
cofre e frigobar. O Chom Talay, que oferece vistas 
deslumbrantes da baía de Chaweng, serve café 
da manhã completo. O premiado bar-churrasca-
ria Red Snapper Bar & Grill serve especialidades 
mediterrânicas e tem música ao vivo. 

Chaweng Regent Beach Resort 4*

Localizado na praia de Bophut, em meio a jar-
dins paisagísticos, oferece acomodações de es-
tilo tropical, com uma decoração elegante. Dis-
põe de piscina de hidromassagem e instalações 
de fitness 5 estrelas. Fica a 10 minutos de carro 
da praia de Chaweng e a 15 minutos de carro 
do Aeroporto de Samui. Os quartos são espa-
çosos e decorados no estilo do sul da Tailândia. 
Têm varanda privativa com uma área de estar 
e vistas panorâmicas. Os luxuosos banheiros 
dão para o quarto e possuem banheiras para 2 
pessoas. No estabelecimento há 8 lugares para 
comer, entre os quais o Full Moon, que serve es-
pecialidades italianas.

Anantara Bophut 5*

O Dusit Thani Krabi Beach Resort é um hotel 5 
estrelas localizado nas areias brancas da tran-
quila praia de Klong Muang. Possui grandes 
piscinas ao ar livre rodeadas de jardins tropi-
cais, um spa que funciona de dia e instalações 
de fitness abertas 24 horas. Os quartos estão 
decorados em estilo tailandês e possuem uma 
varanda privativa com vista para o cenário tro-
pical, além de TV de tela plana, DVD player, ar 
condicionado e área de estar. Wi-Fi gratuito nas 
áreas públicas.

Dusit Thani Krabi Beach Resort 5*

O luxuoso complexo Melati Beach Resort & Spa 
está localizado em uma praia isolada e oferece 
quartos elegantes com piscinas privativas ou 
banheiras ao ar livre. Dispõe de 2 piscinas, 2 
restaurantes e 3 bares. Os espaçosos quartos 
e villas apresentam modernos interiores tailan-
deses que ofertam vistas tropicais e a brisa do 
mar. Possuem uma área de estar aconchegan-
te, TV a cabo e leitor de DVD. O estabelecimen-
to tem um spa com serviços de massagens e 
possui uma biblioteca, uma academia, um bal-
cão informações turísticas e estacionamento 
gratuito. 

Melati Beach Resort & Spa 5*
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ÍNDIA
DOURADA  

 
Itinerário 7 dias

Déli, Jaipur, Agra 

A partir de 630 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas e Sextas

De Abril 2017 a Março 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Primeira Luxo

Duplo  630 695
Supl. Individual  295 390
Supl. Meia Pensão  55 75
Supl. Pensão Completa  100 160
Supl. 01 Out 17 - 31 Mar 18  65 120

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
. Transporte em veículos com ar condicionado.
. Alojamento, café da manhã e 1 almoço no Palácio de 
Samode.

. Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Déli The Surya  Primeira

 Le Meridien  Luxo

2 Jaipur Four Points By Sheraton Primeira

 Hilton  Luxo

2 Agra Double Tree By Hilton Primeira

 Radisson  Luxo

1º Dia. DÉLI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento.

2º Dia. DÉLI
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita a Velha Déli passan-
do pelo forte vermelho e visitando a mesquita 
Jama Masjid, o Raj Ghat, onde se encontra o 
túmulo de Gandhi e Nehru, e a fascinante e 
movimentada rua Chandni Chowk. Na parte da 
tarde, visita a Nova Déli percorrendo: o mina-
rete Qutb Minar (1199) de 73 metros, que é o 
mais alto do mundo, Porta da Índia, o monu-
mento à Marcha do Sal. A área dos edifícios 
do governo, com seu parlamento e palácio 
presidencial, e o centro comercial Connaught 
Place. Alojamento. 

3º Dia. DÉLI-SAMODE-JAIPUR
Meia Pensão.
Pela manhã saída pela estrada, de Nova Déli 
a Jaipur, com almoço no caminho no Palácio 
de Samode. Jaipur, também conhecida como 
a cidade rosa, deve seu apelido à cor do are-
nito utilizado na construção dos edifícios da 
cidade antiga. Capital do estado do Rajastão, 
foi fundada em 1728 pelo marajá Sawai Jai 
Singh, governante de Amber e grande amante 
da astronomia. Ao chegar, check-in no hotel. 
Alojamento. 

4º Dia. JAIPUR
Café da manhã.
Excursão ao Forte Amber, um palácio clássico 
e romântico do Rajastão da dinastia Kachwa-
ha, que governou esta região do século VIII ao 
século XII. Passeio de elefante para subir ao 
forte (sujeito a disponibilidade) ou de jipe, se 
não houver elefantes disponíveis. Uma vez lá 
dentro, vamos visitar as instalações do pa-
lácio Jagmandir, Jai Mahal e templo de Kali 
com seus jardins. Na parte da tarde, visita à 
cidade para apreciar o maravilhoso encanto 
de seus edifícios rosa e laranja, os brilhantes 
trajes de seu povo, e lugares tão belos como o 
Hawa Mahal ou “Palácio dos Ventos” (vista da 
parte externa), de cinco andares, com janelas 
semi octogonais, contruído para permitir que 
as mulheres observassem as procissões sem 
serem vistas; o Palácio da Cidade, residência 
da família real de Jaipur, um recinto repleto 
de palácios e jardins; e o Jantar Mantar, um 

dos cinco observatórios astronômicos cons-
truídos na Índia pelo marajá Jai Singh, em 
1728, que, além de guerreiro, era conhecido 
por seu amor à astronomia. Alojamento. 

5º Dia. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Café da manhã.
Saída pela estrada rumo a Agra. No caminho 
visitaremos Fatehpur Sikri, a mais impressio-
nante das cidades fantasma da Índia, o túmulo 
de Salim Chisti e o Panch Mahal. Construída em 
arenito vermelho pelo imperador Akbar de 1571 
a 1585, em honra ao Santo Muçulmano, o lugar 
possui um complexo arquitetônico homogêneo 
com numerosos monumentos e templos, entre 
os que se destaca, indiscutivelmente, a deslum-
brante grande mesquita Jama Masjid, uma das 
maiores da Índia. Chegada a Agra. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

6º Dia. AGRA
Café da manhã.
Visita ao célebre Taj Mahal. A construção desta 
obra-prima em mármore é atribuída ao impe-
rador mogol Shah Jahan que erigiu este mau-
soléu em memória de sua amada esposa, Ar-
jumand Bano Begum, popularmente conhecida 
como Mumtaz Mahal, que morreu em 1040 AH 
(1630 AD). O último desejo de seu marido era 
“construir um túmulo em sua memória, como 
o mundo nunca antes havia visto.”. Na parte da 
tarde, visita ao espetacular Forte Vermelho de 
Agra, localizado na margem oeste do Yamuna 
e construído entre 1565 e 1573. Suas imponen-
tes fortificações de arenito vermelho formam 
uma meia lua ao longo da margem do rio e en-
cerram um enorme complexo de majestosos 
edifícios. Alojamento. 

7º Dia. AGRA-DÉLI
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado de volta a Déli 
para embarcar no voo rumo ao seu próximo 
destino. Fim da viagem e de nossos serviços. 

Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.



ÍNDIA COM 
BENARES 

Itinerário 9 dias

Déli, Jaipur, Agra,
Khajuraho, Benares

A partir de 1.230 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas e Sextas

De Abril 2017 a Março 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Primeira Luxo

Duplo  1.230 1.320
Supl. Individual  330 390
Supl. Meia Pensão  120 100
Supl. Pensão Completa  200 185
Supl 01 Out.-31 Mar.  150 195

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Khajuraho-Benares, 
Benares-Déli. 

· Passagem de trem em classe turística: Agra-Jhansi 
· Alojamento, café da manhã e 1 almoço no Palácio 
Samode. 

· Guia acompanhante falando espanhol de Déli a Agra. 
· Guias locais falando espanhol em Orchha, Khajuraho 
e Benares.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Déli The Surya  Primeira

 Le Meridien  Luxo

2 Jaipur Four Points By Sheraton Primeira

 Hilton  Luxo

2 Agra Double Tree By Hilton Primeira

 Radisson  Luxo

1 Khajuraho Radisson Jass Primeira

 Radisson Jass Luxo

1 Benares Radisson Jass Primeira

 Radisson  Luxo

1º Dia. DÉLI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento.

2º Dia. DÉLI
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita a Velha Déli passan-
do pelo forte vermelho e visitando a mesquita 
Jama Masjid, o Raj Ghat, onde se encontra o tú-
mulo de Gandhi e Nehru, e a fascinante e movi-
mentada rua Chandni Chowk. Na parte da tarde, 
visita a Nova Déli percorrendo: o minarete Qutb 
Minar (1199) de 73 metros, que é o mais alto do 
mundo, Porta da Índia, o monumento à Marcha 
do Sal. A área dos edifícios do governo, com seu 
parlamento e palácio presidencial, e o centro 
comercial Connaught Place. Alojamento. 

3º Dia. DÉLI-SAMODE-JAIPUR
Meia Pensão.
Pela manhã saída pela estrada, de Nova Déli a 
Jaipur, com almoço no caminho no Palácio de 
Samode. Jaipur, também conhecida como a 
cidade rosa, deve seu apelido à cor do arenito 
utilizado na construção dos edifícios da cidade 
antiga. Ao chegar, check-in no hotel. Alojamento. 

4º Dia. JAIPUR
Café da manhã.
Visitaremos o Forte Amber, um palácio clássico 
e romântico do Rajastão da dinastia Kachwaha. 
Para subir até o forte, faremos um passeio de ele-
fante. Uma vez lá dentro, vamos visitar as instala-
ções do palácio Jagmandir, Jai Mahal e templo de 
Kali com seus jardins. Na parte da tarde, visita à 
cidade: o Palácio da Cidade, residência da família 
real de Jaipur; o Palácio dos Ventos (exterior) e o 
observatório astronômico. Alojamento. 

5º Dia. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Café da manhã.
Saída pela estrada rumo a Agra. No caminho 
visitaremos Fatehpur Sikri, a mais impressio-
nante das cidades fantasma da Índia, o túmulo 
de Salim Chisti e o Panch Mahal. Construída em 
arenito vermelho pelo imperador Akbar de 1571 
a 1585, em honra ao Santo Muçulmano, o lugar 
possui um complexo arquitetônico homogêneo 
com numerosos monumentos e templos, entre 
os que se destaca, indiscutivelmente, a deslum-
brante grande mesquita Jama Masjid, uma das 
maiores da Índia. Chegada a Agra. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

6º Dia. AGRA
Café da manhã.
Visita ao célebre Taj Mahal. A construção des-
ta obra-prima em mármore é atribuída ao 
imperador mogol Shah Jahan que erigiu este 
mausoléu em memória de sua amada espo-
sa, Arjumand Bano Begum, popularmente 
conhecida como Mumtaz Mahal, que morreu 
em 1040 AH (1630 AD). O último desejo de 
seu marido era “construir um túmulo em sua 
memória, como o mundo nunca antes havia 
visto.”. Na parte da tarde, visita ao espeta-
cular Forte Vermelho de Agra, localizado na 
margem oeste do Yamuna e construído entre 
1565 e 1573. Suas imponentes fortificações 
de arenito vermelho formam uma meia lua 
ao longo da margem do rio e encerram um 
enorme complexo de majestosos edifícios. 
Alojamento. 

7º Dia. AGRA-JHANSI-ORCHHA-KHAJURAHO
Café da manhã.
Trem com destino a Jhansi. Chegada e tras-
lado pela estrada até Khajuraho, visitando no 
caminho a cidade de Orchha. Como destaques, 
o Palácio de Raj Mahal e o Templo de Laxmi Na-
rayan, cujos interiores são decorados com pin-
turas muito bem preservadas. Continuação para 
Khajuraho. Alojamento. 

8º Dia. KHAJURAHO-BENARES
Café da manhã.
Visita aos Templos da famosa dinastia Chan-
dela e aos “templos do Kamasutra”, como 
também são conhecidos popularmente. Após 
a visita, voo doméstico com destino a Bena-
res. À tarde, passeio de Riquixá seguido de 
uma cerimônia Aarti nos Ghats do sagrado rio 
Ganges. Alojamento. 

9º Dia. BENARES-DÉLI
Café da manhã.
Bem cedo, antes do amanhecer, traslado aos 
ghats para descer até o rio Ganges, onde su-
biremos a bordo de uma embarcação para ob-
servar os rituais de purificação e admirar uma 
vista espetacular dos palácios e templos próxi-
mos aos ghats. Passearemos pela cidade antiga 
em frente à Mesquita de Aurangzeb. Retorno ao 
hotel para tomar o café da manhã. Tempo livre 
até a hora do traslado ao aeroporto de Déli para 
a conexão ao seu próximo destino. Fim de nos-
sos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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1º Dia. DÉLI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento.

2º Dia. DÉLI
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita a Velha Déli passan-
do pelo forte vermelho e visitando a mesquita 
Jama Masjid, o Raj Ghat, onde se encontra o tú-
mulo de Gandhi e Nehru, e a fascinante e movi-
mentada rua Chandni Chowk. Na parte da tarde, 
visita a Nova Déli percorrendo: o minarete Qutb 
Minar (1199) de 73 metros, que é o mais alto do 
mundo, Porta da Índia, o monumento à Marcha 
do Sal. A área dos edifícios do governo, com seu 
parlamento e palácio presidencial, e o centro 
comercial Connaught Place. Alojamento. 

3º Dia. DÉLI-MANDAWA
Café da manhã.
Traslado pela estrada até Mandawa. Localizada 
na Rota da Seda na Índia, porcorria todo o Ra-
jastão para conectar o Oriente Médio com a Chi-
na, o que converteu esta região quase deserta 
em uma área próspera. Os comerciantes ricos 
e dominantes construíram havelis de forma 
massiva (típica moradia da região do Rajastão), 
decoradas com belas pinturas na parede, para 
ficarem parecidas com belos palácios. Estes 
havelis atualmente ainda exibem a riqueza da 
“época Marwari” do século XIX. Na parte da tar-
de vamos fazer uma caminhada pelas lojas e 
casas com fachadas pintadas com belos afres-
cos. Alojamento. 

4º Dia. MADAWA-BIKANER
Café da manhã.
Saída pela estrada através de terras áridas que 
nos conduzirão ao reinos desérticos de Bikaner. 
Popularmente chamada de “País dos Camelos”, 

a cidade é famosa por ter os melhores came-
los de corrida mundo. As fortalezas e palácios 
criados com delicadeza em arenito de cor rosa 
avermelhado, testemunham seu rico legado 
histórico e arquitetônico. À tarde, visita ao es-
petacular Forte Janagarh, onde daremos uma 
volta pelo bazar da cidade antiga numa charrete 
puxada a cavalo. Alojamento. 

5º Dia. BIKANER-JAISALMER
Café da manhã.
Na jornada de hoje, seguiremos para o deserto 
do Thar até chegar à cidadela de Jaisalmer. Co-
nhecida como a “Cidade Dourada do Rajastão” 
pela cor arenito de suas casas, esta cidadela 
foi um importante centro comercial por muitos 
séculos. Traslado ao hotel. Tarde livre. Aloja-
mento. 

6º Dia. JAISALMER
Café da manhã.
Visite à Cidade Dourada de Jaisalmer: o lago 
Gadisar e o magnífico Forte Dourado, onde pas-
searemos por suas suas ruas e visitaremos 
seus templos jainistas. Em seguida, daremos 
um passeio pelas ruelas da cidade, visitando 
as famosas casas apalaçadas como Nathmal e 
Patwon. À tarde, excursão para Sam para ver as 
dunas e dar um passeio de dromedário ao pôr 
do sol. Alojamento. 

7º Dia. JAISALMER-JODHPUR
Café da manhã.
Continuamos a viagem até a capital de Marwar, 
Jodhpur. O esplendor dos templos e palácios de 
Jodhpur deve-se à sua localização estratégica 
na rota entre Déli e Gujarat. As rotas de co-
mércio de ópio, cobre, seda e café, entre outros 
produtos, permitiram que a cidade desfrutasse 
de uma fonte de riquezas que foi empregada na 

ÍNDIA MÍSTICA 
COM NEPAL  

 
Itinerário 16 dias

Déli, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer,
Jodhpur, Udaipur, Jaipur,

Agra, Katmandu

A partir de 2.260 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas

De Abril a Setembro 2017 
(De Outubro a Março 2018 consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Cat. B Cat. A

Duplo  2.260 2.455
Supl. Individual  930 1.060
Supl. Meia Pensão  230 270
Supl. 01 Out - 31 Mar 18 consultar consultar

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Déli-Katmandu. 
· Alojamento e café da manhã. 
· Guia acompanhante falando espanhol de Déli a Agra. 
· Guia local falando espanhol em Katmandu.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Déli The Surya  Cat. B

 Le Meridien  Cat. A

1 Mandawa Castle Mandawa Cat. B

 Alsisar Mahal Cat. A

1 Bikaner  Laxmi Niwas Palace Cat. B e A

2 Jaisalmer Fort Rajwada Cat. B e A

1 Jodhpur Park Plaza Cat. B

 Welcome ITC Cat. A

2 Udaipur Radisson Cat. B

 Ananta Spa & Resort Cat. A

2 Jaipur Four Points by Sheraton Cat. B

 Hilton Cat. A

1 Agra Double Tree by Hilton Cat. B

 Radisson  Cat. A

3 Katmandu Royal Singi Cat. B

 Soaltee Crown Plaza  Cat. A
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
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construção e contribuiu para o crescimento da 
cidade. Ao chegar, visitaremos o edifício mais 
emblemático da cidade, o Forte de Meheran 
Garh, uma das fortalezas mais majestosas da 
Índia. Prosseguiremos com a visita ao cenotá-
fio Jaswant Thada do Marajá Jaswant Singh II. 
Alojamento. 

8º Dia. JODHPUR-RANAKPUR-UDAIPUR
Café da manhã.
Saída pela estrada rumo a Ranakpur, o maior 
complexo jainista da Índia e um dos cinco lugares 
santos do jainismo. Visita aos Templos Jain e Deus 
do Sol, com suas esculturas eróticas. Continuação 
para Udaipur, a cidade mais romântica do Rajastão, 
com lindas fortalezas e belos palácios. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

9º Dia. UDAIPUR
Café da manhã.
Visitaremos o fascinante Palácio da Cidade, de 
calcário, um verdadeiro museu decorado com 
trabalhos requintados utilizando espelhos, azu-
lejos, miniaturas e mosaicos multicoloridos que 
adornam suas belas instalações. O templo Jag-
dish, dedicado ao deus Vixnu, tem uma imagem 
do deus Vixnu ou Jagannath (o Deus do Univer-
so) e Sahelion ki Bari (o Jardim das Donzelas). 
Desfrutaremos de um passeio de barco no lago 
Pichola. Restante do dia livre. Alojamento. 

10º Dia. UDAIPUR-JAIPUR
Café da manhã.
Continuação pela estrada para Jaipur. Chegada 
e traslado ao hotel. Alojamento. 

11º Dia. JAIPUR
Café da manhã.
Excursão ao Forte Amber, um palácio clássico 
e romântico do Rajastão da dinastia Kachwa-

ha, que governou esta região do século VIII ao 
século XII. Passeio de elefante para subir ao 
forte (sujeito a disponibilidade) ou de jipe, se 
não houver elefantes disponíveis. Uma vez lá 
dentro, vamos visitar as instalações do pa-
lácio Jagmandir, Jai Mahal e templo de Kali 
com seus jardins. Na parte da tarde, visita à 
cidade para apreciar o maravilhoso encanto 
de seus edifícios rosa e laranja, os brilhantes 
trajes de seu povo, e lugares tão belos como o 
Hawa Mahal ou “Palácio dos Ventos” (vista da 
parte externa), de cinco andares, com janelas 
semi octogonais, contruído para permitir que 
as mulheres observassem as procissões sem 
serem vistas; o Palácio da Cidade, residência 
da família real de Jaipur, um recinto repleto de 
palácios e jardins; e o Jantar Mantar, um dos 
cinco observatórios astronômicos construídos 
na Índia pelo marajá Jai Singh, em 1728, que, 
além de guerreiro, era conhecido por seu amor 
à astronomia. Tempo livre para compras nos 
bazares. Alojamento. 

12º Dia. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Café da manhã.
Saída para Agra. No caminho visitaremos 
Fatehpur Sikri. A 37 km de Agra, a cidade de 
Fatehpur Sikri, também conhecida como a 
“cidade fantasma”, foi construída em arenito 
vermelho pelo imperador Akbar de 1571 a 
1585, em honra ao Santo Muçulmano, o lugar 
possui um complexo arquitetônico homogê-
neo com numerosos monumentos e templos, 
entre os que se destaca, indiscutivelmente, a 
deslumbrante grande mesquita Jama Masjid, 
uma das maiores da Índia. Ao chegar a Agra 
visitaremos o Forte e o majestoso mausoléu 
Taj Mahal, símbolo do amor, construído pelo 
imperador Mogol Shah Jahan, no século XVII 
e Patrimônio da Humanidade. A construção 

desta obra-prima em mármore é atribuída ao 
imperador mogol Shah Jahan que erigiu este 
mausoléu em memória de sua amada espo-
sa, Arjumand Bano Begum, popularmente 
conhecida como Mumtaz Mahal, que morreu 
em 1040 AH (1630 AD). O último desejo de 
seu marido era “construir um túmulo em sua 
memória, como o mundo nunca antes havia 
visto.”. Alojamento. 

13º Dia. AGRA-DÉLI-KATMANDU
Café da manhã.
Traslado de volta para Déli para embarcar no 
voo internacional com destino a Katmandu. 
Chegada e traslado ao hotel. Alojamento. 

14º Dia. KATMANDU
Café da manhã.
Visita à cidade: praça Durbar, Hanuman Dhoka, 
a antiga residência real, o templo de Mahade-
va e Parvati, machender Bahl, lugar sagrado 
dos budistas e hindus; o templo de Kumari e os 
bazares. A estupa Swayambhunath com 2500 
anos de história. À tarde, visita a Patan per-
correndo a antiga cidade de Newar, a Porta de 
Ouro, o Templo de Teleju e a Estátua de Yogen-
dra Malla. Alojamento. 

15º Dia. KATMANDU
Café da manhã.
Visita a Boudhanath, uma das maiores estupas 
do mundo. Os belos templos de Pashupatinath 
e Badhgaon, de arquitetura medieval, repletos 
de estátuas e pagodes. Tarde livre. Alojamento. 

16º Dia. KATMANDU
Café da manhã.
Manhã livre. Traslado ao aeroporto para embar-
car em seu próximo voo. Fim da viagem e de 
nossos serviços. 
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Grand traditions commenced by erstwhile maharajas. Splendid courtyards that 

witnessed royal celebrations. Secret recipes that won over generations of emperors. 

Each Taj palace is steeped in stories and history. Explore four of them in one incredible 

escape and live the life of Indian royals.

B Y  T H E  T A J

Authentic Grand Palaces

20th century,

Umaid Bhawan Palace, Jodhpur

19th century,

Rambagh Palace, Jaipur

19th century,

Taj Falaknuma Palace, Hyderabad

18th century,

Taj Lake Palace, Udaipur

Exquisite itineraries

take months of planning.

This one took 300 years.

For unforgettable holidays around the world, visit www.tajhotels.com/holidays or call Taj Reservations Worldwide at 1-866-969-1-825 (USA & Canada toll free); 1-800-111-825 or
91 22 6601 1825 (India toll free); 08000381422 (Brazil toll free);  800-035-702-467 (UAE Toll Free); 00-800-4-588-1-825 (Other countries) or write to reservations@tajhotels.com 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.

ÍNDIA BY 
TAJ HOTÉIS  

 
Itinerário 8, 10 dias

Déli, Agra, Jaipur, Udaipur, Bombaim  

A partir de 2.315 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Diárias.

De Abril a Setembro 2017.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 6 pax 4 pax 2pax

Duplo  2.315 2.415 2.560
Supl. Individual  1.675 1.675 1.675
Supl. 6 almoços  550 550 550
Supl. Extensão  
2 noites Bombaim  920 950 995

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículo com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Udaipur-Déli ou Udaipur-
-Bombaim. 

· Alojamento e café da manhã. 
· Visitas descritas no itinerário com guias locais 
falando espanhol.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Déli Taj Mahal  Executive Room

2 Jaipur Taj Rambagh Palace Room

2 Udaipur Taj Lake Palace Luxury Room

2 Bombai Taj Mahal Palace Wing City/Pool View

NOTA ________________________________________________

Não há muitos guias locais falando espanhol em 
Udaipur. Recomenda-se reservar com bastante an-
tecedência e sujeito a disponibilidade. Se não houver 
disponibilidade, é oferecida a opção de guia falando 
inglês.

1º Dia. DÉLI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Alo-
jamento.

2º Dia. DÉLI
Café da manhã.
Nossa viagem na Índia começa com uma visita 
que combina a velha e a nova Déli. Visitaremos 
o Forte Vermelho, um dos mais opulentos da 
época do império mogol, Jama Masjid, o mer-
cado Chandni Chowk de riquixá, a imponente 
Porta da Índia, o minarete  Qutub Minar de 72 
metros de altura, além de Raj Ghat, lugar onde 
Gandhi foi cremado. Alojamento. 

3º Dia. DÉLI-AGRA-DÉLI
Café da manhã.
Saída pela estrada rumo a Agra. Visita ao 
célebre Taj Mahal. Posteriormente, visita ao 
espetacular Forte Vermelho de Agra. Suas 
imponentes fortificações de arenito vermelho 
formam uma meia lua ao longo da margem do 
rio e encerram um enorme complexo de ma-
jestosos edifícios. Retorno a Déli. Alojamento. 

4º Dia. DÉLI-JAIPUR
Café da manhã.
Traslado pela estrada até a cidade de Jaipur, 
também conhecida como a cidade rosa, que 
deve seu apelido à cor do arenito utilizado na 
construção dos edifícios da cidade antiga. Ao 
chegar, check-in no hotel. Alojamento. 

5º Dia. JAIPUR
Café da manhã.
Excursão ao Forte Amber, um palácio clássico 
e romântico do Rajastão da dinastia Kachwa-
ha, que governou esta região do século VIII ao 
século XII. Passeio de elefante para subir ao 
forte (sujeito a disponibilidade) ou de jipe, se 
não houver elefantes disponíveis. Uma vez lá 
dentro, vamos visitar as instalações do palá-
cio Jagmandir, Jai Mahal e templo de Kali com 
seus jardins. Na parte da tarde, visita à cidade 
para apreciar o maravilhoso encanto de seus 
edifícios rosa e laranja, os brilhantes trajes 
de seu povo, e lugares tão belos como o Hawa 
Mahal ou “Palácio dos Ventos” (vista da parte 
externa); o Palácio da Cidade, residência da 
família real de Jaipur, um recinto repleto de 
palácios e jardins; e o Jantar Mantar, um dos 
cinco observatórios astronômicos construídos 
na Índia pelo marajá Jai Singh, em 1728, que, 

além de guerreiro, era conhecido por seu amor 
à astronomia. Alojamento. 

6º Dia. JAIPUR-UDAIPUR
Café da manhã.
Saída pela estrada em direção a Udaipur, a ci-
dade mais romântica do Rajastão, com lindas 
fortalezas e belos palácios. Traslado ao hotel. 
Alojamento. 

7º Dia. UDAIPUR
Café da manhã.
Visitaremos o fascinante Palácio da Cidade, de 
calcário, um verdadeiro museu decorado com 
trabalhos requintados utilizando espelhos, 
azulejos, miniaturas e mosaicos multicoloridos 
que adornam suas belas instalações. Veremos 
o templo Jagdish, dedicado ao deus Vixnu, que 
tem uma imagem do deus Vixnu ou Jagannath 
(o Deus do Universo) e Sahelion ki Bari (o Jar-
dim das Donzelas). Desfrutaremos de um ro-
mântico passeio de barco no lago Pichola (de-
pendendo das condições do lago). Alojamento. 

8º Dia. UDAIPUR-DÉLI / BOMBAIM
Café da manhã.
Voo internocom destino a Déli. Chegada no 
meio da tarde ao aeroporto de Déli. Fim da via-
gem. 

Continuação extensão Bombaim, viagem de 
10 dias. Voo interno com destino a Bombaim. 
Chegada e traslado ao hotel.

9º Dia. BOMBAIM
Café da manhã.
Nossa viagem ao sul da Índia começa com uma 
visita de meio dia à cidade, incluindo a Porta da 
Índia, o Museu do Príncipe de Gales (fechado 
às segundas), Mani Bhavan, Hanging Garden e 
Marine Drive, que vai da praia do Mar Arábico, 
em Nariman Point, até Chowpatty Beach, aos 
pés de Malabar Hill. Alojamento. 

10º Dia. BOMBAIM
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto. Fim da viagem. 



50

Preços por pessoa em quarto duplo. 

Á
S

IA

ÍNDIA DOURADA 
COM NEPAL  

 
Itinerário 10 dias

Déli, Jaipur, Agra, Katmandu  

A partir de 1.450 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas e Sextas

De Abril a Setembro 2017 
(de Outubro a Março 2018 consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Primeira Luxo

Duplo  1.450 1.655
Supl. Individual  555 740
Supl. Meia Pensão  175 220
Supl. Pensão Completa  295 400
Supl. 01 Out - 31 Mar 18 consultar consultar

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Déli-Katmandu. 
· Alojamento, café da manhã e 1 almoço no Palácio 
de Samode. 

· Guia acompanhante falando espanhol de Déli a Agra. 
· Guia local falando espanhol em Katmandu.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Déli The Surya  Primeira

 Le Meridien  Luxo

2 Jaipur Four Points By Sheraton Primeira

 Hilton  Luxo

2 Agra Double Tree By Hilton Primeira

 Radisson  Luxo

3 Katmandu Royal Singi Primeira

 Soaltee Crown Plaza  Luxo

1º Dia. DÉLI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento.

2º Dia. DÉLI
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita a Velha Déli passan-
do pelo forte vermelho e visitando a mesquita 
Jama Masjid, o Raj Ghat, onde se encontra o tú-
mulo de Gandhi e Nehru, e a fascinante e movi-
mentada rua Chandni Chowk. Na parte da tarde, 
visita a Nova Déli percorrendo: o minarete Qutb 
Minar (1199) de 73 metros, que é o mais alto do 
mundo, Porta da Índia, o monumento à Marcha 
do Sal. A área dos edifícios do governo, com seu 
parlamento e palácio presidencial, e o centro 
comercial Connaught Place. Alojamento. 

3º Dia. DÉLI-SAMODE-JAIPUR
Meia Pensão.
Pela manhã saída pela estrada, de Nova Déli a 
Jaipur, com almoço no caminho no Palácio de Sa-
mode. Jaipur, também conhecida como a cidade 
rosa, deve seu apelido à cor do arenito utilizado na 
construção dos edifícios da cidade antiga. Capital 
do estado do Rajastão, foi fundada em 1728 pelo 
marajá Sawai Jai Singh, governante de Amber e 
grande amante da astronomia. Ao chegar, check-in 
no hotel. Alojamento. 

4º Dia. JAIPUR
Café da manhã.
Visitaremos o Forte Amber, um palácio clássico 
e romântico do Rajastão da dinastia Kachwaha. 
Para subir até o forte, faremos um passeio de ele-
fante. Uma vez lá dentro, vamos visitar as instala-
ções do palácio Jagmandir, Jai Mahal e templo de 
Kali com seus jardins. Na parte da tarde, visita à 
cidade: o Palácio da Cidade, residência da família 
real de Jaipur; o Palácio dos Ventos (exterior) e o 
observatório astronômico. Alojamento. 

5º Dia. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Café da manhã.
Saída pela estrada rumo a Agra. No caminho 
visitaremos Fatehpur Sikri, a mais impressio-
nante das cidades fantasma da Índia, o túmulo 
de Salim Chisti e o Panch Mahal. Construída em 
arenito vermelho pelo imperador Akbar de 1571 
a 1585, em honra ao Santo Muçulmano, o lugar 
possui um complexo arquitetônico homogêneo 
com numerosos monumentos e templos, entre 
os que se destaca, indiscutivelmente, a deslum-

brante grande mesquita Jama Masjid, uma das 
maiores da Índia. Chegada a Agra. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

6º Dia. AGRA
Café da manhã.
Visita ao célebre Taj Mahal. A construção desta 
obra-prima em mármore é atribuída ao impe-
rador mogol Shah Jahan que erigiu este mau-
soléu em memória de sua amada esposa, Ar-
jumand Bano Begum, popularmente conhecida 
como Mumtaz Mahal, que morreu em 1040 AH 
(1630 AD). O último desejo de seu marido era 
“construir um túmulo em sua memória, como 
o mundo nunca antes havia visto.”. Na parte da 
tarde, visita ao espetacular Forte Vermelho de 
Agra, localizado na margem oeste do Yamuna e 
construído entre 1565 e 1573. Suas imponentes 
fortificações de arenito vermelho formam uma 
meia lua ao longo da margem do rio e encerram 
um enorme complexo de majestosos edifícios. 
Alojamento. 

7º Dia. AGRA-DÉLI-KATMANDU
Café da manhã.
Traslado de volta para Déli para embarcar no 
voo internacional com destino a Katmandu. 
Chegada e traslado ao hotel. Alojamento. 

8º Dia. KATMANDU
Café da manhã.
Visita à cidade: praça Durbar, Hanuman Dhoka, 
a antiga residência real, o templo de Mahade-
va e Parvati, machender Bahl, lugar sagrado 
dos budistas e hindus; o templo de Kumari e os 
bazares. A estupa Swayambhunath com 2500 
anos de história. À tarde, visita a Patan per-
correndo a antiga cidade de Newar, a Porta de 
Ouro, o Templo de Teleju e a Estátua de Yogen-
dra Malla. Alojamento. 

9º Dia. KATMANDU
Café da manhã.
Visita a Boudhanath, uma das maiores estupas 
do mundo. Os belos templos de Pashupatinath 
e Badhgaon, de arquitetura medieval, repletos 
de estátuas e pagodes. Tarde livre. Alojamento. 

10º Dia. KATMANDU
Café da manhã.
Manhã livre. Traslado ao aeroporto para embar-
car em seu próximo voo. Fim da viagem e de 
nossos serviços.
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VIETNÃ DO
SUL AO NORTE 

 
Itinerário 9 dias

Ho Chi Minh, Hoi An, Hué,
Hanói, Baía Ha Long

A partir de 1.270 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Terças ou Domingos.

De Fevereiro a Setembro 2017. 

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Turística Sup. Primeira Luxo

01 Mai. - 30 Set.  1.270 1.335 1.505
Supl. Individual  420 490 700
Supl. Triplo  85 85 85
Supl. Fev. - Abr.  40 70 80

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Ho Chi Minh-Da Nang e 
Hué-Hanói. 

· Alojamento e café da manhã, 6 almoços e 2 jantares. 
· Guia local acompanhante falando espanhol em cada 
cidade (exceto a bordo do cruzeiro: assistência em 
inglês feita pela tripulação) 

· Visitas inclusas discriminadas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Ho Chi Minh Silverland Central Turística Sup.

 Paradise Boutique Primeira

 Majestic Saigon Luxo

2 Hoi An Phu Thinh Boutique Resort  Turística Sup.

 Hoi An Trails Resort Primeira

 Palm Garden Resort Luxo

1 Hué Moonlight Turística Sup.

 Moonlight Primeira

 Imperial Luxo

2 Hanói La Dolce Vita Turística Sup.

 Lan Vien Primeira

 Sheraton Luxo

1 Ha Long La Vela Cruises Cabina Deluxe

NOTAS ______________________________________________

A embarcação não dispõe de cabina tripla. Cobra-se uma taxa 
de 120$ para cabine individual. No circuito, a cama do quarto 
triplo é do tipo dobrável (tamanho inferior a uma cama indivi-
dual standard) ou, alternativamente, um sofá-cama. 

1º Dia. HO CHI MINH
Chegada, assistência de nossa equipe e trasla-
do ao hotel. Jantar e alojamento. 

2º Dia. HO CHI MINH
Meia Pensão.
Traslado de carro até chegar a um braço do 
rio Mekong, Cái Bè. Ao chegar a Cái Bè, subi-
remos a bordo de um barco a remo para dar 
um passeio em um canal estreito. Você vai ver 
um pequeno mercado flutuante, uma fábrica 
onde se preparam pipocas de arroz (ou arroz 
inchado), doces de coco e papel de arroz para 
fazer rolinhos. O almoço será servido em uma 
casa local. O carro virá nos buscar em Vinh 
Long. Volta para Ho Chi Minh. Alojamento. 

3º Dia. HO CHI MINH-DA NANG-HOI AN
Meia Pensão.
Iremos para Cu Chi, local histórico da Guer-
ra contra os EUA no sul do país, famosa por 
seus túneis e galerias subterrâneas, que 
chegaram a atingir 200 km de extensão e 
onde os vietcongues podiam mover-se pelo 
subsolo com facilidade e sem serem vistos 
para atacar seus inimigos. Almoço em res-
taurante local. À tarde, visita ao exterior da 
catedral e ao colonial prédio dos correios. Em 
seguida, veremos o Palácio da Reunificação e 
o famoso Museu da Guerra, prova histórica 
da Guerra contra os EUA. Iremos também vi-
sitar o famoso mercado Ben Thanh. Traslado 
ao aeroporto para embarcar no voo para Da 
Nang. Chegada e traslado ao hotel de Hoi An. 
Alojamento. 

4º Dia. HOI AN 
Meia Pensão.
Hoi An foi um porto de comércio com o Extre-
mo Oriente muito importante até o final do 
século XIX. Na verdade, ela tem uma história 
documentada de mais de 2.200 anos, e ainda 
hoje perdura a sensação da forte natureza 
extremo oriental que a caracteriza. Atual-
mente, este fantástico e histórico leito de 
rios é explorado. Durante o dia, visitaremos 
a Ponte Japonesa coberta e o pagode Phuoc 
Kien. Depois, veremos uma das seguintes ca-
sas dos antigos comerciantes: a casa Tan Ky 
ou a casa da rua Tran Phu 77. Também visi-
taremos o Museu de Hoi An. À tarde, tempo 
livre, passearemos pelo mercado da cidade. 
Alojamento. 

5º Dia. HOI AN-DANANG-HUÉ
Meia Pensão.
Saída pela manhã para Da Nang. Visitaremos 
o Museu de Cham. Ao chegar a Hué, vere-
mos os complexos funerários dos reis Minh 
Mang. Almoço no restaurante local. Na parte 
da tarde, visitaremos a famosa Cidadela Im-
perial onde a dinastia Nguyen reinou de 1802 
a 1945. Seguiremos de barco ao longo do rio 
Perfume para visitar o pagode de Thien Mu. 
Vamos terminar o dia passeando pelo famoso 
mercado Dong Ba. Alojamento. 

6º Dia. HUÉ-HANÓI 
Meia Pensão.
Traslado ao aeroporto de Hué para embarcar 
no voo para Hanói, capital do Vietnã e principal 
centro econômico do país. Traslado ao hotel. 
Depois de um breve descanso, visitaremos o 
mausoléu de Ho Chi Minh, o Pagode de Um Pi-
lar, o Templo da Literatura, dedicado a Confúcio 
e aos literatos. À tarde, passeio a pé pelo cen-
tro da cidade: Pagode Ngoc Son  e tour em “ci-
clo” pela parte antiga. Tempo livre para percor-
rer as famosas ruas comerciais de Hang Dao, 
Hang Bac e Hang Gai. Assistiremos ao teatro 
aquático de marionetes. Alojamento. 

7º Dia. HANÓI-BAÍA DE HA LONG
Pensão Completa.
Saída pela estrada através de campos de arroz 
para para chegar à baía de Ha Long. Embarque 
em um junco tradicional vietnamita. Cruzeiro 
pela baía com parada para um possível mergu-
lho, explorar algumas das cavernas e apreciar o 
pôr do sol. Noite a bordo. 

8º Dia. BAÍA DE HA LONG-HANÓI 
Café da manhã.
Após o almoço, voltaremos para o cais. Duran-
te a manhã o cruzeiro continuará navegando 
nas águas da baía. Desembarque. Traslado 
para Hanói. Chegada a Hanói e check-in no 
hotel. Alojamento. 

9º Dia. HANÓI 
Café da manhã.
Tempo livre para fazer compras ou descobrir a 
cidade por conta própria antes do traslado para 
o aeroporto para o seu retorno. Você deve liberar 
seu quarto antes das 12 horas. O hotel dispõe de 
serviço de armazenamento, você pode guardar 
sua bagagem pelo tempo que necessitar. 
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NORTE  
DO VIETNÃ  

E CAMBOJA  
Itinerário 9 dias

Hanói, Baía Ha Long,
Mai Chau, Siem Reap

A partir de 1.560 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas
De Abril 2017 a Março 2018. 

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Turística Sup. Primeira Luxo

Duplo  1.560 1.600 1.810
Supl. Individual  400 450 725
Supl. Triplo  180 195 220
Supl. 01 Out. 17 - 31 Mar. 18  105 155 150
Supl. 17 - 27 Dez, 11 - 18 Fev.  240 290 340

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Hanói-Siem Reap. 
· Alojamento e café da manhã, 1 brunch, 5 almoços e 
1 jantar. 

· Guia local acompanhante falando espanhol em cada 
cidade (exceto a bordo do cruzeiro: assistência em 
inglês feita pela tripulação) 

· Visitas inclusas discriminadas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Hanói Thien Thai Turística Sup.

 Mercure Primeira

 Nikko Luxo

1 Ha Long Indochina Sail Primeira

1 Mai Chau Mai Chau Ecolodge Primeira

3 Siem Reap Somadevi Turística Sup.

 Tara Angkor Primeira

 Le Meridien Luxo

NOTAS ______________________________________________

A embarcação não dispõe de cabina tripla. Cobra-se uma taxa 
de 170$ para cabine individual. No circuito, a cama do quarto 
triplo é do tipo dobrável (tamanho inferior a uma cama indivi-
dual standard) ou, alternativamente, um sofá-cama. 

1º Dia. HANÓI 
Chegada, assistência de nossa equipe e traslado 
ao hotel. Os clientes que chegam a Hanói em um 
vôo no início da manhã poderão fazer a excur-
são opcional a Hoa Lu - Tam Coc, um passeio de 
dia completo com almoço incluso. Alojamento. 

2º Dia. HANÓI : Visita à cidade 
Meia Pensão.
Visita à cidade: O tour inclui o mausoléu de Ho 
Chi Minh (visita exterior), sua casa sobre pilo-
tis, o Palácio do Governador (visita exterior), o 
Pagode de Um Pilar e o Templo da Literatura, 
a primeira universidade do país, fundada em 
1070. Após o almoço, seguiremos para Hoa 
Lò, a prisão-museu, mais conhecida como 
“Hilton” em virtude da grande quantidade de 
prisioneiros norte-americanos que lá esti-
veram presos, de 54 a 73. Seguimos para o 
templo Ngoc Son, no meio do lago Hoan Kiem. 
Daremos um passeio de ciclo pelo Bairro An-
tigo de Hanói. Vamos assistir a um tradicional 
teatro aquático de marionetes. Retorno ao ho-
tel. Alojamento. 

3º Dia. HANÓI-CRUZEIRO BAÍA DE HA LONG 
Pensão Completa.
Saída pela estrada até a Baía de Ha Long, decla-
rada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Chegada a Ha Long e embarque a bordo de um 
“junco”, embarcação tradicional de madeira. Al-
moço e jantar a bordo. Noite a bordo. 

4º Dia. BAÍA DE HA LONG-HANÓI 
Brunch.
Os madrugadores podem participar da de-
monstração de Tai Chi no deck superior. De-
pois, serviremos um café da manhã leve e 
mais tarde um delicioso brunch. Tudo isso 
sem parar de navegar entre a miríade de ilhas 
e ilhotas, visitando as mais importantes. Por 
volta das 10h30-11h00, vamos desembarcar 
e pegar a estrada de volta para Hanói. Aloja-
mento. 

5º Dia. HANÓI-MAI CHAU
Meia Pensão.
Saída pela estrada até Mai Chau. Chegada a Mai 
Chau. Almoço com uma família local. Daremos 
um passeio de bicicleta passando por aldeias 
tão características como Chieng Sai e Na Phin, 
para entrar em contato com a rotina das tribos 
locais. Alojamento. 

6º Dia. MAI CHAU-HANÓI-SIEM REAP
Café da manhã.
Visita ao mercado local e à aldeia dos Muong. 
Retorno a Hanói no meio da tarde pela estrada. 
Traslado direto ao aeroporto para embarcar no 
vôo para Siem Reap. Chegar ao Aeroporto In-
ternacional de Siem Reap, encontro com nosso 
guia e traslado ao hotel. 

7º Dia. SIEM REAP
Meia Pensão.
Começamos com a visita a Angkor Thom. Saída de 
tuc-tuc em direção ao portão sul do complexo, com 
suas impressionantes estátuas que representam o 
movimento do oceano. Veremos a antiga capital de 
Angkor Thom (século XII), o Templo Bayon, exem-
plo único, com suas 54 torres decoradas com 200 
rostos sorridentes de Avalokiteshvara; o Phimea-
nakas e os terraços do rei leproso e dos elefantes, 
bem como os aposentos reais. Seguiremos para Ta 
Prohm, um dos templos mais espetaculares da re-
gião, que manteve-se relativamente inalterado des-
de que foi descoberto e ainda retém grande parte 
de seu mistério. Na parte da tarde, traslado de ôni-
bus para visitar o mais famoso de todos os templos 
de Angkor Wat - declarado Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Finalmente, contemplaremos o entarde-
cer em Angkor Wat. Alojamento. 

8º Dia. SIEM REAP
Meia Pensão.
Visitaremos os templos Banteay Srei e Banteay 
Samré, dedicados a Shiva. Na parte da tarde, vi-
sita ao complexo de templos Roluos: Preah Ko,  o 
templo de montanha de Bakong e o templo Lolei, 
localizado no meio de um antigo reservatório de 
água de Baray. Este conjunto de templos que da-
tam do final do século IX são um exemplo mag-
nífico da arte Khmer. Eles representam as ruínas 
de Hariharalaya, a primeira capital do grande im-
pério de Angkor na era Khmer. Na volta, paramos 
no Artisans D’Angkor - um centro que ajuda os 
jovens cambojanos desfavorecidos a dar conti-
nuidade ao artesanato tradicional. Alojamento. 

9º Dia. SIEM REAP
Café da manhã.
Visitaremos o Tonle Sap, o maior lago do sudes-
te asiático. A bordo de uma embarcação tradi-
cional, daremos um passeio para descobrir as 
aldeias flutuantes deste lendário lago. Tempo 
livre até a hora indicada, traslado ao aeroporto 
para o voo de saída.

Preços por pessoa em quarto duplo. 
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VIETNÃ 
E CAMBOJA  

Itinerário 13 dias

Hanói, Baía Ha Long, Hoi An,
Hué, Ho Chi Minh, Siem Reap

A partir de 1.930 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas
De Abril 2017 a Março 2018. 

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Primeira Luxo

Duplo  1.930 2.150
Supl. Individual  650 850
Supl. 01-30 Abr, 01 Out - 31 Mar 18 140 260
Supl. 23 Dez-05 Jan, 15-19 Fev consultar consultar

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Hanói-Da Nang, Hué-Ho 
Chi Minh, Ho Chi Minh-Siem Reap. 

· Alojamento e café da manhã, 1 brunch, 9 almoços e 
3 jantares. 

· Guia local acompanhante falando espanhol em cada 
cidade (exceto a bordo do cruzeiro: assistência em 
inglês feita pela tripulação). 

· Visitas inclusas discriminadas no itinerário. 
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Hanói Sunway Primeira

 Melia Luxo

1 Halong Junco Bhaya Primeira

2 Hoi An Mercure Royal Hoian Primeira

 M Gallery Royal Hoian Luxo

2 Hué Eldora Primeira

 Indochine Palace Luxo

2 Ho Chi Minh Duxton Primeira

 Pullman Saigon Luxo

3 Siem Reap Tara Angkor Primeira

 Borei Angkor Luxo

NOTAS ______________________________________________

A embarcação não dispõe de cabina tripla. Cobra-se uma taxa 
de 170$ para cabine individual. No circuito, a cama do quarto 
triplo é do tipo dobrável (tamanho inferior a uma cama indivi-
dual standard) ou, alternativamente, um sofá-cama.

1º Dia. HANÓI 
Chegada, assistência de nossa equipe e trasla-
do ao hotel. Alojamento. 

2º Dia. HANÓI: Visita à cidade  
Meia Pensão.
Visita à cidade: Mausoléu de Ho Chi Minh (so-
mente parte exterior), casa de Ho Chi Minh, Pago-
de de Um Pilar, Pagodes Tran Quoc e Quan Thanh 
e Templo da Literatura. Após o almoço, visita ao 
Pagode Ngoc Son e passeio a pé pelo Bairro An-
tigo de Hanói. Show tradicional de marionetes 
sobre a água no teatro Thang Long. Alojamento. 

3º Dia. HANÓI-CRUZEIRO BAÍA DE HA LONG
Meia Pensão.
Saída pela estrada para a baía de Ha Long. decla-
rada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Chegada 
a Ha Long e cruzeiro pela baía. Noite a bordo. 

4º Dia. BAÍA DE HA LONG-HANÓI -DA NANG-HOI AN
Pensão Completa.
Na volta ao porto da cidade de Ha Long, será 
servido um “Brunch”. Traslado a Hanói com pa-
rada no templo Con Son – Nguyen Trai e tempo 
livre até a hora do voo com destino a Da Nang. 
Continuação para Hoi An. Alojamento. 

5º Dia. HOI AN
Meia Pensão.
Durante os séculos XVI e XVII a cidade de Hoi An foi 
um importante centro portuário do sul do Vietnã. 
Suas ruas ficavam repletas de estrangeiros que 
se reuniam para negociar. Ao longo dos anos, a 
parte velha da cidade tem sabido preservar o as-
pecto que tinha naquela época e  as tradicionais 
construções de séculos passados de suas ruas 
permaneceram intactas. Visita à cidade de Hoi 
An, seu centro antigo, a Ponte Japonesa coberta, 
o colorido mercado. Tarde livre para fazer a visita 
opcional aos templos de My Son. Alojamento. 

6º Dia. HOI AN- DA NANG-HUÉ
Meia Pensão.
Traslado a Hué passando pela Hai Van Pass e 
pela praia de Lang Co. Visita à Cidadela Impe-
rial e ao mercado Dong Ba. Passeio de ciclo pela 
cidade antiga até o lago Tinh Tam. Alojamento. 

7º Dia. HUÉ
Meia Pensão.
Paseo de barco ao longo do rio Perfume para 
visitar o Pagode de Thien Mu. Visita aos mau-

soléus dos imperadores Tu Duc e Khai Dinh. 
Alojamento. 

8º Dia. HUÉ-HO CHI MINH: Túneis de Cu Chi
Meia Pensão.
Voo para Ho Chi Minh City e visita aos túneis de 
Cu Chi. Na parte da tarde, passeio pelo centro da 
cidade para descobrir a pé a catedral de Notre 
Dame (exterior), a oficina dos Correios e o Palá-
cio da Reunificação (exterior). Alojamento. 

9º Dia. HO CHI MINH: Delta do Mekong
Meia Pensão.
Traslado a My Tho, passeio de barco até Ben Tre, 
passando pelas ilhas do Dragão, do Unicórnio, 
da Tartaruga ou do Fénix situadas no rio Tien. Vi-
sita a fábricas de doces locais, passeio pelos co-
queirais de Xe Loi (transporte local), com parada 
para saborear as frutas e passeio de lancha. Re-
torno a My Tho passando pelas explorações de 
aquicultura. Alojamento. 

10º Dia. HO CHI MINH-SIEM REAP
Meia Pensão.
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo 
internacional com destino a Siem Reap. Chega-
da a Siem Reap e traslado ao hotel. Na parte da 
tarde, introdução à história da região com uma 
visita com guia pelo Museu Nacional de Angkor, 
seguida da visita às oficinas do centro Les Arti-
sans d’Angkor. Alojamento. 

11º Dia. SIEM REAP
Meia Pensão.
Na parte da manhã, visita à grande cidade de 
Angkor Tom com paradas em Bayon, Baphuon, o 
Terraço dos Elefantes, o Terraço do Rei Leproso 
e Ta Prohm. Na parte da tarde, saída de tuc-tuc 
para visitar Angkor Wat. Visita ao Templo Pre 
Rup. Alojamento. 

12º Dia. SIEM REAP
Meia Pensão.
Visita ao lago Tonle Sap com passeio de barco 
até Chong Kneah. Na parte da tarde visita aos 
templos de Roluos e passeio em carruagem de 
bois. Alojamento. 

13º Dia. SIEM REAP
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo 
rumo ao seu próximo destino. Fim da viagem e 
de nossos serviços. 
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MARAVILHAS 
DE TÓQUIO 

E KYOTO  
Itinerário 7 dias

Tóquio, Kyoto

A partir de 2.600 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Abr.: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25
Mai.: 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Jun.: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Jul.: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Ago.: 01, 04, 18, 22, 25, 29
Set.: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Out.: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Nov.: 03, 07, 14, 21, 28
Dez.: 05, 12, 19
Jan.: 09, 16, 23, 30
Fev.: 06, 13, 20, 27
Mar.: 06, 13, 20, 23, 27, 30

Média T.  Alta T.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Duplo  2.600
Supl. Individual  1.090
Desc. Quarto triplo  120
Suplementos comuns:  
Supl. Média Temporada  140
Supl. Alta Temporada  270
Exc. opcional Hiroshima  615
Noite extra Tóquio pax/noite  260
Noite extra Kyoto pax/noite  330

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados Aeroporto Internacional de Narita-hotel e 
hotel-Aeroporto Internacional de Kansai.

· Assistência em espanhol na chegada ao aeroporto 
de Tóquio e na saída em Kyoto.

· Traslado direto malas Tóquio-Kyoto.
· Transporte terrestre em ônibus privativo ou trans-
porte público (metrô, trem, ônibus) dependendo do 
número de passageiros.

· Alojamento, café da manhã e 2 almoços.
· Visitas com guia local acompanhante falando espa-
nhol, exceto no dia livre em Kyoto (6º dia).

· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Tóquio New Otani Garden Tower Primeira

3 Kyoto Kyoto Tokyu Primeira

NOTAS ______________________________________________

Os hotéis do Japão dispõem de poucos quartos duplos/
com camas de casal. Como regra, são confirmados 
quartos twin com 2 camas separadas. No 5º dia, as ma-
las serão transportadas separadamente por caminhão 
do hotel de Tóquio até o hotel de Kyoto. Está incluída 1 
mala por pessoa no programa. No caso de transportar 
mais bagagem, poderá ser cobrado um suplemento por 
volume adicional, mesmo se a mala extra for pequena. 
Os passageiros que chegam ao aeroporto de Haneda 
devem pagar uma taxa de 70$ por pessoa. 

1º Dia. TÓQUIO
Nossa equipe de idioma espanhol estará espe-
rando por você na saída após as formalidades 
de aduana e de bagagens. Traslado ao hotel em 
serviço regular Airport Limousine. Restante do 
dia livre. Alojamento. 

2º Dia. TÓQUIO
Café da manhã.
Visitaremos, no coração da cidade, a Praça do 
Palácio Imperial, residência da família imperial 
japonesa e local original do Castelo de Edo dos 
xoguns Tokugawa, que dominaram o Japão de 
1600 a 1867. O santuário xintoísta de Meiji, um 
dos mais emblemáticos da cidade. O Templo de 
Senso-ji de Asakusa com sua galeria comercial 
Nakamise. Terminaremos no distrito de Ginza, 
a área mais exclusiva e cosmopolita de Tóquio. 
Suas ruas abrigam algumas das mais luxuosas 
lojas e butiques de alta-costura. Tarde livre para 
atividades pessoais. Alojamento. 

3º Dia. TÓQUIO: Excursão Hakone e Odawara
Meia Pensão.
Hoje acordaremos bem cedo para realizar uma 
excursão de dia completo. Saída para o Parque 
Nacional de Hakone, uma das mais importan-
tes e visitadas áreas protegidas do Japão. Lo-
calizada no Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, 
entre o Monte Fuji e a Península de Izu, Hakone 
é famosa por sua paisagem montanhosa, suas 
doze nascentes termais e seus diversos locais 
históricos. Faremos um agradável passeio de 
barco no lago Ashino-ko e, se houver condições 
meteorológicas, poderemos admirar a fabulosa 
vista panorâmica do monte Fuji. Subiremos de 
teleférico até o Monte Komagatake e concluire-
mos com a visita ao castelo de Odawara. Conti-
nuação para Tóquio. Alojamento.

4º Dia. TÓQUIO-KYOTO: Excursão Nara
Café da manhã.
Deixamos para trás a capital, para seguir no fa-
moso trem-bala à cidade de Kyoto. Ao chegar 
a Kyoto, realizaremos a excursão a Nara. Nas 
redondezas de Kyoto, no caminho, visitaremos 
o Santuário Fushimi. Uma de suas caracterís-
ticas mais atraentes é a magnífica coleção de 
torii (portões) de cor vermelho-alaranjada, que 
formam corredores intermináveis e, em certos 
trechos, quase impedem a entrada da luz solar. 
Um verdadeiro show para os amantes da foto-
grafia. Uma vez em Nara, no interior do Parque 

de Nara e rodeados por centenas de cervos sel-
vagens, visitaremos o Templo Todaiji, famoso 
por abrigar a maior estátua de Buda do Japão. 
Retorno a Kyoto. Alojamento. 

5º Dia. KYOTO 
Meia Pensão.
No dia de hoje vamos fazer uma excursão de 
dia inteiro pela cidade de Kyoto. Começaremos 
com o edifício mais emblemático e fotogênico 
do Japão, o templo Kinkaku-ji, mais conhecido 
como o Pavilhão de Ouro pelo fato que suas 
paredes externas são revestidas com folhas 
de ouro. O templo é Patrimônio da Humanida-
de da UNESCO desde 1994 e em seu interior 
são guardadas as relíquias de Buda. O Templo 
Ryōan-ji, o mais famoso dos jardins japoneses 
secos, Patrimôno da Humanidade, remonta ao 
século XV. A beleza e a simplicidade de seus 
arranjos de pedras em um espaço retangular 
de areia branca representa os pensamentos 
do zen budismo. As 1001 estátuas de Kannon 
do Templo de Sanjusangendo: dentro deste 
edifício poderemos ver a coleção de 1001 es-
tátuas de madeira feitas de cipreste japonês, 
esculpidas entre os séculos XII e XIII, que re-
presentam a divindade budista Kannon. Con-
cluímos com um passeio pelo histórico bairro 
de Gion, mais conhecido como “o distrito das 
gueixas”. Alojamento. 

6º Dia. KYOTO
Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais e percorrer as 
ruas de Kyoto. Recomendamos uma excursão 
opcional de dia completo à cidade de Hiroshi-
ma, com almoço incluso. A excursão a Hiroshi-
ma inclui o Parque Memorial, o Museu da Paz, 
a Cúpula da Bomba Atômica e o Santuário de 
Itsukushima, na ilha de Miyajima. Alojamento. 

7º Dia. KYOTO 
Café da manhã.
No horário estabelecido, recepção no lobby do 
hotel com ajuda do assistente que vai coorde-
nar o traslado ao aeroporto em serviço regular 
compartilhado shuttle bus. Fim da viagem e de 
nossos serviços.

Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.

BANZAI 
 
 

Itinerário 10 dias

Osaka, Kyoto, Gero, Hakone, Tóquio

A partir de 3.010 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Abr.: 04, 11, 18
Mai.: 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 18, 25
Ago.: 01, 15, 22, 29
Set.: 05, 19, 26

Out.: 10, 17, 24, 31
Nov.: 07, 14, 21, 28
Dez*.: 05, 19
Jan*.: 09, 23
Fev*.: 06, 20
Mar.: 06, 13, 20, 27

Média T.  Alta T.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Standard Superior

Duplo  3.010 3.285
Supl. Individual  615 1.025
Desc. Quarto triplo  150 110

Suplementos comuns:  
Supl. Média Temporada 140 140
Supl. Alta Temporada 205 205
Exc. opcional Hiroshima 615 615
Exc. opcional Nikko 340 340

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados em serviço regular compartido: Aeroporto 
Internacional de Kansai (Osaka)-hotel e hotel-Aero-
porto Internacional de Narita ou Haneda (Tóquio).

· Assistência em espanhol na chegada ao aeroporto 
de Osaka.

· Traslado direto malas Osaka-Kyoto e Kyoto-Tóquio.
· Transporte terrestre em ônibus privativo ou trans-
porte público (metrô, trem, ônibus) dependendo do 
número de passageiros.

· Alojamento, café da manhã, 5 almoços e 2 jantares.
· Visitas com guia local acompanhante falando espa-
nhol, exceto no dia livre em Kyoto (4º dia) e Tóquio 
(9º dia).

· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Osaka Monterey Grasmere Standard
 Nikko Osaka Superior
2 Kyoto Daiwa Roynet Standard
  ANA Crowne  Superior
1 Gero Kusakabe Armeria Standard
 Takayama Suimeikan Superior
1 Hakone Resorpia Standard/Sup
3 Tóquio New Otani Garden  Standard
  New Otani The Main  Superior

NOTAS ______________________________________________

No 5º dia, as malas serão transportadas separadamen-
te por caminhão do hotel de Tóquio até o hotel de Kyoto. 
Está incluída 1 mala por pessoa no programa. No caso 
de transportar mais bagagem, poderá ser cobrado no 
destino um suplemento por cada mala adicional. 

1º Dia. OSAKA
Nossa equipe de idioma espanhol estará espe-
rando por você na saída após as formalidades 
de aduana e de bagagens. Traslado ao hotel 
em serviço regular. Restante do dia livre. Alo-
jamento.

2º Dia. OSAKA
Meia Pensão.
No mercado Kuromon percorreremos as ban-
cas de frutas, legumes, peixes e outros alimen-
tos ao longo de 580 metros. No Observatório 
do edifício Umeda Sky obteremos uma fan-
tástica panorâmica 360 graus da cidade. Este 
arranha-céu de 40 andares e 173 metros de 
altura é o símbolo da cidade. Terminaremos o 
dia com uma visita ao Castelo de Osaka. Tarde 
livre. Alojamento. 

3º Dia. OSAKA-NARA-KYOTO
Meia Pensão.
Saída pela estrada rumo a Kyoto com parada 
para visitar a cidade de Nara. No interior do Par-
que de Nara, visitaremos o Templo de Todaiji, 
famoso por abrigar a maior estátua de Buda do 
Japão. Chegada a Kyoto e visita ao edifício mais 
emblemático e fotogênico do Japão, o templo 
Kinkaku-ji, mais conhecido como o Pavilhão de 
Ouro pelo fato que suas paredes externas são 
revestidas com folhas de ouro. Visita Castelo 
Nijo, e passeio pelo histórico bairro de Gion, 
mais conhecido como “o distrito das gueixas”. 
Alojamento. 

4º Dia. KYOTO
Café da manhã.
Dia livre. Recomendamos a excursão opcional 
de dia completo a Hiroshima, com almoço inclu-
so. Alojamento. 

5º Dia. KYOTO-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-GERO 
Pensão Completa.
Traslado para o coração das montanhas para 
visitar o vilarejo histórico de Shirakawa-Go, 
Patrimônio da Humanidade desde 1995. 
Atravessada pelo rio Shogawa e rodeada de 
montanhas, Shirakawa-Go é conhecida por 
suas casas típicas de estilo gassho-zukuri. 
No centro histórico de Takayama, percorre-
remos o bairro Furui-machi-nami, onde va-
mos ver casas interessantes do período Edo 
e antigas lojas de sakê. Passearemos pela 
rua Kamisannomachi, de atmosfera histórica 

em estilo japonês e observaremos os carros 
alegóricos tradicionais Yatain Kaikan. Chega-
da a Gero e traslado ao hotel. Jantar no hotel. 
Alojamento. 

6º Dia. GERO-TSUMAGO-HAKONE
Meia Pensão.
Saída para Hakone visitando no caminho o 
charmoso vilarejo de Tsumago. Traslado no 
trem super expresso com destino a Odawara. 
Ao chegar, traslado pela estrada até o hotel de 
Hakone. Jantar no hotel. Alojamento. 

7º Dia. HAKONE-TÓQUIO
Meia Pensão.
O parque nacional de Hakone é uma das áre-
as protegidas mais importantes e visitadas do 
Japão. Faremos um agradável passeio de bar-
co no lago Ashino-ko e, se houver condições 
meteorológicas, você vai admirar a fabulosa 
vista panorâmica do monte Fuji. Subiremos no 
teleférico para chegar ao monte Komagatake e 
finalizaremos com a visita ao Vale Owakudani. 
Continuação para Tóquio. Alojamento. 

8º Dia. TÓQUIO
Meia Pensão.
Visitaremos, no coração da cidade, a Praça 
do Palácio Imperial, residência da família im-
perial japonesa e local original do Castelo de 
Edo dos xoguns Tokugawa, que dominaram o 
Japão de 1600 a 1867. O santuário xintoísta 
de Meiji, um dos mais emblemáticos da ci-
dade. O Templo de Asakusa Kannon com sua 
galeria comercial Nakamise, terminando no 
distrito de Ginza, a região mais exclusiva e 
cosmopolita de Tóquio. Tarde livre para ativi-
dades pessoais. Alojamento. 

9º Dia. TÓQUIO
Café da manhã.
Dia livre. Recomendamos a excursão opcional à 
cidade de Nikko. A excursão inclui almoço e as 
visitas ao Santuário Toshogu, o Lago Chuzenji e 
a catarata de Kegon (sem elevador). Alojamento. 

10º Dia. TÓQUIO 
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
em serviço regular shuttle bus para embarcar 
no voo internacional rumo ao próximo destino. 
Fim da viagem e de nossos serviços. 
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Á
S

IA

JAPÃO 
EXPRESS  

 
Itinerário 7 dias

Osaka, Kyoto, Hakone, Tóquio

A partir de 2.455 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Abr.: 04, 11, 18, 25
Mai.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25
Ago.: 01, 08, 15, 22, 29
Set.: 05, 12, 19, 26

Out.: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.: 07, 14, 21, 28
Dez.: 05, 19
Jan.: 16, 30
Fev.: 13, 27
Mar.: 06, 13, 20, 27

Média T.  Alta T.  T. Extra

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Standard Superior Luxo

Duplo  2.455 2.925 3.240
Supl. Individual  865 1.190 1.485
Desc. Quarto triplo  60 100 —
Suplementos comuns:  
Média Temporada  120 235 130
Alta Temporada  340 615 515
Temporada Extra  470 750 660
Upgrade Ryokan*
em quarto duplo  — 140
Upgrade Ryokan*
em quarto indiv  — 75
(*) Disponível apenas para clientes em Categoria 
Superior.

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados Aeroporto Internacional de Kansai-hotel e 
hotel-Aeroporto Internacional de Narita/Haneda. 

· Assistência em espanhol na chegada ao aeroporto 
de Osaka e ao sair de Tóquio. 

· Traslado direto malas Kyoto-Tóquio. 
· Transporte terrestre em ônibus privativo ou trans-
porte público (metrô, trem, ônibus) dependendo do 
número de pasajeros. 

· Alojamento, café da manhã, 4 almoços e 1 jantar. 
· Visitas com guia local acompanhante falando espa-
nhol, exceto no dia livre em Tóquio (dia 6). 

· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Osaka Hearton Minami Standard
 New Otani Osaka Superior
 New Otani Osaka Luxo
2 Kyoto New Miyako Standard
 Nikko Princess Superior
 Nikko Princess Luxo
1 Hakone Hakone Sengokuhara Standard
 Hakone Sengokuhara Superior
 Ryokan Setsugetsuka Luxo
2 Tóquio Sinjuku Washinton Standard
 Hyatt Regency Superior
 Hyatt Regency Luxo

1º Dia. OSAKA
Chegada ao Aeroporto Internacional de Osaka/ 
Kansai (ou Itami). Após as formalidades de imi-
gração e aduana, recepção por assistente fa-
lando espanhol. Traslado ao hotel em serviço 
regular com assistência. Chegada ao hotel e 
restante do dia livre para atividades pessoais. 
Alojamento.

2º Dia. OSAKA-NARA-KYOTO
Meia Pensão.
Visita à cidade para conhecer o Observatório 
“Jardim Flutuante” do edifício Umeda Sky. Al-
moço em restaurante e saída para a cidade de 
Nara, onde visitaremos o Templo Todaiji com 
sua imensa imagem de Buda e o Parque dos 
Cervos Sagrados. Após a visita, continuação 
para Kyoto. Em Kyoto, visitaremos o Santuário 
Xintoísta de Fushimi Inari. Uma de suas carac-
terísticas mais atraentes é a magnífica coleção 
de torii (portões) de cor vermelho-alaranjada 
que formam corredores intermináveis e, em 
certos trechos, quase impedem a entrada da 
luz solar. Um verdadeiro show para os aman-
tes da fotografia. Alojamento.
 
3º Dia. KYOTO
Meia Pensão. 
Durante esta jornada visitaremos a antiga ca-
pital, Kyoto, para conhecer o jardim do Templo 
Tenryuji, o Bosque de Bambu de Arashiyama, 
o Templo Kinkaku-ji, também conhecido como 
Pavilhão Dourado pelo fato que suas paredes 
externas são revestidas com folhas de ouro. O 
templo é Patrimônio da Humanidade da UNES-
CO desde 1994 e em seu interior são guarda-
das as relíquias de Buda. Finalizaremos com 
a visita ao Castelo de Nijo. Almoço em restau-
rante. Tarde livre para atividades pessoais. Alo-
jamento.

4º Dia. KYOTO-HAKONE
Pensão Completa.
Reunião no lobby para o traslado à estação de 
Kyoto. Saída de Kyoto para Odawara em trem-
-bala. Ao chegar a Odawara, daremos início à 
excursão ao Parque Nacional de Hakone. Pas-
seio de barco no lago Ashi e subida em telefé-
rico até o Monte Komagatake com a estupenda 
vista do Monte Fuji. Almoço em restaurante. 
Após a visita, traslado a seu hotel. Jantar no 
hotel. Alojamento. 

5º Dia. HAKONE-TÓQUIO 
Meia Pensão. 
Saída pela estrada rumo a Tóquio, a capital do 
Japão. Ao chegar, visita à cidade. O passeio in-
clui o Santuário Xintoísta de Meiji, um dos mais 
emblemáticos da cidade, o Templo Asakusa 
Kannon com sua galeria comercial de Nakami-
se e a Torre de Tóquio. Almoço em restaurante 
e tarde livre. Alojamento. 

6º Dia. TÓQUIO
Café da manhã. 
Dia livre para atividades pessoais, percorrer as 
ruas desta grande metrópole ou aproveitar para 
fazer as últimas compras. Alojamento. 

7º Dia. TÓQUIO 
Café da manhã. 
No horário estabelecido, recepção no lobby do 
hotel com ajuda do assistente que vai coordenar 
o traslado ao aeroporto em serviço regular com 
assistência em espanhol. Fim da viagem e de 
nossos serviços. 

NOTAS ______________________________________________

Os hotéis do Japão dispõem de poucos quartos duplos/
com camas de casal. Em categoria standard não está 
disponível cama de casal. Como regra, são confirmados 
quartos twin com 2 camas separadas. No 3º dia, as ma-
las serão transportadas separadamente por caminhão do 
hotel de Kyoto até o hotel de Tóquio. Os clientes passam 
1 noite em Hakone sem malas, por isso, devem preparar 
uma bagagem de mão para esta noite. É permitida 1 mala 
de tamanho standard de até 20 kg por pessoa. No caso de 
transportar mais bagagem, poderá ser cobrado no destino 
um suplemento por cada mala adicional. 

Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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Á
S

IA

JAPÃO
DOURADO  

 
Itinerário 10 dias

Osaka, Kyoto, Takayama,
Hakone, Tóquio

A partir de 3.150 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Abr.: 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26
Mai.: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Jun.: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Jul.: 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28
Ago.: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29
Set.: 01, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 
Out.: 03, 04, 06, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Nov.: 01, 07, 14, 21, 28
Dez.: 05, 19
Jan.: 16, 30
Fev.: 13, 27
Mar.: 06, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 30

Média T.  Alta T.  T. Extra

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Standard Superior Luxo

Duplo  3.150 3.610 4.365
Supl. Individual  980 1.830 2.115
Desc. Quarto triplo  70 140 —
Suplementos comuns:  
Média Temporada  230 140 125
Alta Temporada  600 545 560
Temporada Extra  695 670 725
Exc. opcional Hiroshima  565 565 565
Exc. opcional Nikko  235 235 235
Upgrade Ryokan*
em quarto duplo  — 130 —
Upgrade Ryokan*
em quarto indiv  — 70 —
(*) Disponível apenas para clientes em Categoria 
Superior.

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados Aeroporto Internacional de Kansai-hotel e 
hotel-Aeroporto Internacional de Narita/Haneda.

· Assistência em espanhol na chegada ao aeroporto 
de Osaka e ao sair de Tóquio.

· Traslado direto malas Kyoto-Tóquio.
· Transporte terrestre em ônibus privativo ou trans-
porte público (metrô, trem, ônibus) dependendo do 
número de pasajeros.

· Alojamento, café da manhã, 5 almoços e 2 jantares.
· Visitas com guia local acompanhante falando 
espanhol, exceto nas viagens de trem e no 4º e 9º 
dias livres. 

· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Osaka Rihga Nakanoshima Standard
 Rihga Royal Superior/Luxo
3 Kyoto Kyoto Tower Standard
 Granvia Superior/Luxo
1 Takayama Green Hotel Main Standard
 Green Hotel Tenryo Superior/Luxo
1 Hakone Yumoto Fujiya Standard/Superior
 Ryokan Setsugetsuka Luxo
3 Tóquio Shinagawa Prince Standard
 New Otani Garden Superior/Luxo

1º Dia. OSAKA
Nossa equipe de idioma espanhol estará espe-
rando por você na saída após as formalidades 
de aduana e de bagagens. Traslado ao hotel em 
serviço regular. Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. OSAKA-NARA-KYOTO
Meia Pensão.
Visita à cidade de Osaka para conhecer o Obser-
vatório “Jardim Flutuante” do edifício Umeda Sky. 
Após a visita, saída para Nara. À tarde visitare-
mos o Templo Todaiji com sua imensa imagem 
de Buda e o Parque dos cervos sagrados. Almoço 
em restaurante. Continuação para Kyoto. No ca-
minho, visita ao Santuário Xintoísta de Fushimi 
Inari. Chegada ao hotel. Alojamento. 

3º Dia. KYOTO
Meia Pensão.
Visita à antiga capital, Kyoto, para conhecer o 
Castelo Nijo, o Templo Kinkaku-ji ou “Pavilhão 
Dourado” e o Santuário Xintoísta de Heian. Al-
moço em restaurante. Tarde livre para ativida-
des pessoais. Alojamento. 

4º Dia. KYOTO
Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais e percorrer as 
ruas de Kyoto. Recomendamos uma excursão 
opcional de dia completo à cidade de Hiroshima, 
com almoço incluso. A excursão a Hiroshima inclui 
o Parque Memorial, o Museu da Paz, a Cúpula da 
Bomba Atômica e o Santuário de Itsukushima, na 
ilha de Miyajima. Alojamento. 

5º Dia. KYOTO-MAGOME-TSUMAGO-TAKAYAMA
Meia Pensão.
Traslado para a estação de Kyoto até Nagoya em 
trem-bala. Chegada a Nagoya e visita aos vila-
rejos de Posta, Magome e Tsumago, na antiga 
rota comercial Nakasendo. Daremos um pas-
seio em Magome. Saída para Tsumago, onde vi-
sitaremos “Waki Honjin” (antiga hospedaria dos 
Samurais). Continuação para Takayama pela es-
trada. Chegada e visita à cidade para conhecer 
a rua de Kami-sannomachi e saborear a bebida 
alcoólica típica do Japão, o “Sakê”. Traslado ao 
hotel. Jantar típico japonês. Alojamento. 

6º Dia. TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO-HAKONE
Pensão Completa.
Saída para Shirakawago para visitar o vilarejo 
declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO e 

conhecer uma das casas tradicionais de “Gas-
sho-zukuri”. Almoço em restaurante. Após a vi-
sita, viagem de trem-bala de Nagoya a Odawara. 
Jantar no hotel. Alojamento. 

7º Dia. HAKONE-TÓQUIO
Meia Pensão.
Começaremos o dia com a visita ao parque Na-
cional de Hakone. Passeio de barco no lago Ashi 
e subida de teleférico até o Monte Komagatake 
para apreciar a vista panorâmica de Hakone e 
do Monte Fuji. Almoço em restaurante. Depois 
da visita, saída de Hakone para Tóquio. Chegada 
a Tóquio e visita à Torre de Tóquio. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

8º Dia. TÓQUIO
Meia Pensão.
Visita à cidade de Tóquio para conhecer o templo 
Asakusa Kannon com sua galeria comercial de 
Nakamise, o bairro Odaiba e um passeio de barco. 
Almoço em restaurante. Após o almoço, tarde livre 
para atividades pessoais. Alojamento. 

9º Dia. TÓQUIO 
Café da manhã.
Dia livre. Recomendamos a excursão opcional à 
cidade de Nikko, Patrimônio Mundial da UNES-
CO desde 1999. A excursão inclui almoço e as 
visitas ao Santuário Toshogu, o Lago Chuzenji e 
a catarata de Kegon (sem elevador). Alojamento. 

10º Dia. TÓQUIO 
Café da manhã.
No horário marcado, traslado ao aeroporto em 
serviço regular shuttle bus para embarcar no 
voo internacional rumo ao próximo destino. Fim 
da viagem e de nossos serviços.

NOTAS ______________________________________________

No 3º dia, as malas serão transportadas separadamente por 
caminhão do hotel de Kyoto até o hotel de Tóquio. Os clien-
tes passam 1 noite em Hakone sem malas, por isso, devem 
preparar uma bagagem de mão para esta noite. É permitida 1 
mala de tamanho standard de até 20 kg por pessoa. No caso 
de transportar mais bagagem, poderá ser cobrado no destino 
um suplemento por cada mala adicional.

Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

Á
S

IA

BEIJING, XI’AN, 
XANGAI  

 
Itinerário 8 dias

Beijing, Xi’An, Xangai

A partir de 1.295 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas e Quintas.
De Abril 2017 a Março 2018.

DATAS DE INÍCIO (Saídas especiais)______

Terças.
Mar.: 28
Abr.: 04, 11, 18, 25
Mai.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25

Ago.: 01, 08, 15, 22, 29
Set.: 05, 12, 19, 26
Out.: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.: 07

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Saídas Outras
 Especiais Saídas

Duplo / Triplo  1.295 1.355
Supl. Individual  510 510
Supl. 24 Mar - 23 Mai 45 45
Supl. 25 Ago - 09 Nov 100 100

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Trem-bala em classe turística: Beijing-Xi’An. 
· Voo em classe turística: Xi’An-Xangai. 
· Alojamento, café da manhã, 5 almoços e 1 jantar 
degustação Pato Laqueado. 

· Visitas com guia local falando espanhol em Beijing, 
Xi’An e Xangai. 

· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Beijing Nikko New Century Luxo

2 Xi’An Grand Noble,  Luxo

 Titan Central Park

2 Xangai Grand Mercure Zhongya Luxo

 Guoman Xangai

NOTAS ______________________________________________

As saídas de segunda e terça-feira são garantidas a 
partir de 2 pax, e as de quinta-feira a partir de 4 pax. 
Para menos de 4 passageiros, consultar. Não há saídas 
no período do Ano Novo Chinês 2018; Fev13-18, 2018 e 
Fev20-21, 2018. As visitas a Xangai podem ser feitas no 
7º dia, dependendo da situação concreta do alojamento. 

1º Dia. BEIJING
Após as formalidades de alfândega e bagagem, 
assistência no aeroporto e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Bem-vindos a Beijing (Pe-
quim), capital da República Popular da China. 
Alojamento. 

2º Dia. BEIJING: Tour pela cidade
Meia Pensão.
No dia de hoje seguiremos para o centro da ci-
dade. Tendo como ponto de partida a praça 
Tiananmen, uma das maiores do mundo, visi-
taremos o Palácio Imperial, também conhecido 
como a “Cidade Proibida”. O majestoso comple-
xo foi construído entre 1406 e 1420 e lá viveram 
24 imperadores chineses que se sucederam por 
mais de 500 anos. O conjunto é um exemplo de 
arquitetura palaciana tradicional chinesa e agora 
abriga o Museu do Palácio. Foi declarado Patri-
mônio Mundial em 1987. Continuando o passeio 
pela cidade, iremos para o antigo Palácio de Ve-
rão. Originalmente denominado como Jardins 
Imperiais, foi concebido para usufruto exclusivo 
do imperador e sua família durante os meses 
quentes de verão. Com uma área total de cerca 
de 290 hectares, dispõe de amplos jardins e mais 
de 3.000 estruturas, como pavilhões, corredores, 
pontes, palacetes, esculturas. Almoço em restau-
rante. À noite, assistiremos a um show de acro-
bacias. Alojamento. 

3º Dia. BEIJING: Grande Muralha 
Pensão Completa.
Saída de nosso hotel para visitar a espetacular 
obra arquitetônica e uma das sete maravilhas 
do mundo, a Grande Muralha da China. Almoço 
em restaurante. Na parte da tarde volta para a 
capital; vamos parar perto do “Ninho de Pás-
saro” (Estádio Nacional) e do “Cubo d’Água” 
(Centro Nacional de Natação) para tirar fotos 
(exteriores). À noite, jantar de boas-vindas com 
degustação do Pato Laqueado de Beijing (Pe-
quim). Alojamento. 

4º Dia. BEIJING-XI’AN
Meia Pensão.
Na parte da manhã, seguiremos para a parte 
sul da cidade de Beijing/Pequim, para visitar o 
Templo do Céu. Construído em 1420, é um dos 
lugares mais sagrados da China. Neste local, o 
imperador realizava sacrifícios e fazia orações ao 
céu e a seus antepassados durante o solstício de 
inverno. Desde 1998 é considerado Patrimônio 

Mundial pela UNESCO. Almoço em restaurante. 
Após o almoço, saída de avião ou trem de alta ve-
locidade com destino a  Xi’An. Chegada e traslado 
ao hotel. Alojamento. 

5º Dia. XI’AN: Museu dos Guerreiros de Terracota
Meia Pensão.
Hoje iremos visitar o famoso Museu dos Guer-
reiros e Corcéis de Terracota. Patrimônio da Hu-
manidade desde 1984, os soldados de terracota 
constituem uma coleção arqueológica de 8.000 
figuras de barro em tamanho natural que repre-
senta o exército do primeiro imperador da China: 
Qin Shihuang. À tarde, visita ao Pequeno Pagode 
do Ganso Selvagem (sem subir) e à Grande Mes-
quita no bairro muçulmano. Alojamento. 

6º Dia. XI’AN-XANGAI: Visita à cidade 
Meia Pensão.
Voo interno com destino a Xangai. Faremos um 
passeio completo visitando, no bairro antigo, o 
jardim de Yuyuan, um dos mais esplêndidos jar-
dins de Xangai; o templo do Buda de Jade com 
suas duas famosas esculturas em jade do Buda, 
para finalizar com um passeio pelo cais histó-
rico da cidade, onde você vai contemplar uma 
fantástica vista do skyline da cidade com seus 
arranha-céus. Almoço em restaurante. Aloja-
mento. 

7º Dia. XANGAI
Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais, passear ou fa-
zer compras de última hora. Alojamento. 

8º Dia. XANGAI
Café da manhã.
Na hora marcada, traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e de nossos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

Á
S

IA

PAISAGENS 
DA CHINA  

 
Itinerário 10 ou 13 dias

Beijing, Xi’An, Xangai, Guilin, 
Guanzghou, Hong Kong

A partir de 2.175 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas, Terças e Quintas
De Abril 2017 a Março 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Itinerário Itinerário
 10 dias 13 dias

Duplo / Triplo  2.175 2.970
Supl. Individual  600 1.130
Supl. 24 Mar - 23 Mai. 70 70
Supl. 25 Ago - 12 Set,
 10 Out - 09 Nov. 105 105
Supl. 13 Set - 09 Out. 105 195
Supl. 20 - 26 Dez, 28 Fev - 31 Mar. — 90
Supl. 13 Set - 09 Out. — 285

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Trem-bala em classe turística: Beijing-Xi’An e Guilin-
-Guanzghou. 

· Voo em classe turística: Xi’An-Xangai e Xangai-Guilin. 
· Traslado de ferry de Guangzhou a Hong Kong. 
· Alojamento, café da manhã, 7 almoços e 1 jantar 
degustação Pato Laqueado. 

· Visitas com guia local falando espanhol em todas as 
cidades. 

· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Beijing Nikko New Century Luxo

2 Xi’An Grand Noble,  Luxo

 Titan Central Park

2 Xangai Grand Mercure Zhongya Luxo

 Guoman Xangai

1 Guilin Lijiang Waterfall Sheraton Luxo

1 Guanzghou Dong Fang, Ramada Plaza Luxo

3 Hong Kong Kimberley Primeira

NOTAS ______________________________________________

As saídas de segunda e terça-feira são garantidas a 
partir de 2 pax, e as de quinta-feira a partir de 4 pax. 
Para menos de 4 passageiros, consultar. Não há saídas 
no período do Ano Novo Chinês 2018; Fev13-18, 2018 e 
Fev20-21, 2018. As visitas a Xangai podem ser feitas no 
7º dia, dependendo da situação concreta do alojamento. 

1º Dia. BEIJING
Assistência no aeroporto e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. BEIJING: Cidade Proibida, Palácio de Verão 
Meia Pensão.
No dia de hoje seguiremos para o centro da cida-
de. Tendo como ponto de partida a praça Tianan-
men, uma das maiores do mundo, visitaremos o 
Palácio Imperial, também conhecido como a “Ci-
dade Proibida”, e o  Palácio de Verão. Almoço em 
restaurante. À noite, assistiremos a um show de 
acrobacias. Alojamento. 

3º Dia. BEIJING: Grande Muralha
Meia Pensão.
Saída de nosso hotel para visitar a espetacular 
obra arquitetônica e uma das sete maravilhas 
do mundo, a Grande Muralha da China. Almoço 
em restaurante. Na parte da tarde volta para a 
capital; vamos parar perto do “Ninho de Pás-
saro” (Estádio Nacional) e do “Cubo d’Água” 
(Centro Nacional de Natação) para tirar fotos 
(exteriores). À noite, jantar de boas-vindas com 
degustação do Pato Laqueado de Beijing (Pe-
quim). Alojamento. 

4º Dia. BEIJING-XI’AN
Meia Pensão.
Pela manhã, visita ao Templo do Céu. Almoço em 
restaurante e saída em trem de alta velocidade 
com destino a Xi’An. Chegada e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

5º Dia. XI’AN: Museu dos Guerreiros de Terracota 
Meia Pensão.
Hoje iremos visitar o famoso Museu dos Guer-
reiros e Corcéis de Terracota. Patrimônio da Hu-
manidade desde 1984. À tarde, visita ao Pequeno 
Pagode do Ganso Selvagem (sem subir) e à Gran-
de Mesquita no bairro muçulmano. Alojamento. 

6º Dia. XI’AN-XANGAI: Visita à cidade 
Meia Pensão.
Voo interno com destino a Xangai. Faremos um 
passeio completo visitando, no bairro antigo, o 
jardim de Yuyuan, um dos mais esplêndidos jar-
dins de Xangai; o templo do Buda de Jade com 
suas duas famosas esculturas em jade de Buda, 
para finalizar com um passeio pelo cais histórico 
da cidade, onde você vai contemplar uma fantás-
tica vista do skyline da cidade com seus arranha-
-céus. Almoço em restaurante. Alojamento. 

7º Dia. XANGAI
Café da manhã.
Dia livre. Alojamento. 

8º Dia. XANGAI-GUILIN
Café da manhã.
Voo para Guilin, cidade famosa por sua beleza 
cênica. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento. 

9º Dia. GUILIN-GUANGZHOU: Cruzeiro  río Li
Meia Pensão.
Neste dia, faremos um cruzeiro no Rio Li Jiang. 
O emocionante passeio nos levará à cidade de 
Yangshou, navegando entre belas paisagens 
onde predominam florestas de bambu, densos 
caniçais e formações rochosas surpreendentes. 
Almoço a bordo. À tarde, visitaremos a Caver-
na da Flauta de Bambu. Saída em trem de alta 
velocidade para Guangzhou. Traslado ao hotel. 
Alojamento. 

10º Dia. GUANGZHOU-HONG KONG
Meia Pensão.
Pela manhã visita a casa ancestral da família 
Chen, uma maravilhosa joia arquitetônica de es-
culturas, a praça Huacheng, onde você pode ver a 
torre de TV (sem subir) e o mercado de Qingping. 
Almoço incluso. À tarde, traslado para o cais 
“LianHua Shan” para pegar a balsa com destino 
a Hong Kong. Desembarque no cais “China Hong 
Kong City”. Fim de nossos serviços. 

• Passageiros com Itinerário 13 dias, assistên-
cia e traslado do cais ao hotel. Alojamento. 

11º Dia. HONG KONG: Visita à cidade 
Café da manhã.
Hoje visitaremos o cais de pescadores de Aber-
deen, a espetacular Repulse Bay e o pico Victoria, 
o ponto mais alto, com 552 metros de altitude, 
um autêntico mirante de onde se descortinam as 
melhores vistas panorâmicas da cidade. Tarde 
livre. Alojamento. 

12º Dia. HONG KONG
Café da manhã.
Dia livre. Alojamento. 

13º Dia. HONG KONG
Café da manhã.
Na hora marcada, traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e de nossos serviços. 
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1º Dia. BEIJING
Após as formalidades de alfândega e bagagem, 
assistência no aeroporto e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. BEIJING: Tour pela cidade
Meia Pensão.
No dia de hoje seguiremos para o centro da 
cidade. Tendo como ponto de partida a praça 
Tiananmen, uma das maiores do mundo, vi-
sitaremos o Palácio Imperial, também conhe-
cido como a “Cidade Proibida”. O majestoso 
complexo foi construído entre 1406 e 1420 e 
lá viveram 24 imperadores chineses que se 
sucederam por mais de 500 anos. Foi declara-
do Patrimônio Mundial em 1987. Continuando 
o passeio pela cidade, iremos para o antigo 
Palácio de Verão. Originalmente denominado 
como Jardins Imperiais, foi concebido para 
usufruto exclusivo do imperador e sua família 
durante os meses quentes de verão. Com uma 
área total de cerca de 290 hectares, dispõe de 
amplos jardins e mais de 3.000 estruturas, 
como pavilhões, corredores, pontes, pala-
cetes, esculturas. Almoço em restaurante. À 
noite, assistiremos a um show de acrobacias. 
Alojamento. 

3º Dia. BEIJING: Grande Muralha
Meia Pensão.
Saída de nosso hotel para visitar a espetacular 
obra arquitetônica e uma das sete maravilhas 
do mundo, a Grande Muralha da China. Almoço 
em restaurante. Na parte da tarde volta para a 
capital; vamos parar perto do “Ninho de Pás-
saro” (Estádio Nacional) e do “Cubo d’Água” 
(Centro Nacional de Natação) para tirar fotos 
(exteriores). À jantar de boas-vindas com de-
gustação do Pato Laqueado de Beijing (Pequim). 
Alojamento. 

4º Dia. BEIJING-XI’AN
Meia Pensão.
Na parte da manhã, seguiremos para a parte 
sul da cidade de Pequim, para visitar o Templo 
do Céu. Construído em 1420, é um dos lugares 
mais sagrados da China. Neste local, o impera-
dor realizava sacrifícios e fazia orações ao céu 
e a seus antepassados durante o solstício de 
inverno. Desde 1998 é considerado Patrimônio 
Mundial pela UNESCO. Almoço em restaurante. 
Após o almoço, saída de avião ou trem de alta 
velocidade com destino a Xi’An. Chegada e tras-
lado ao hotel. Alojamento. 

5º Dia. XI’AN: Museu dos Guerreiros de Terracota 
Meia Pensão.
Hoje iremos visitar o famoso Museu dos Guer-
reiros e Corcéis de Terracota. Patrimônio da Hu-
manidade desde 1984, os soldados de terracota 
constituem uma coleção arqueológica de 8.000 
figuras de barro em tamanho natural que repre-
senta o exército do primeiro imperador da Chi-
na: Qin Shihuang. À tarde, visita ao Pequeno Pa-
gode do Ganso selvagem (sem subir) e à Grande 
Mesquita no bairro muçulmano. Alojamento. 

6º Dia. XI’AN-GUILIN
Café da manhã.
Saída de avião rumo a Guilin, cidade famosa por 
sua beleza cênica. Chegada e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

7º Dia. GUILIN: Cruzeiro  rio Li Jiang
Meia Pensão.
Neste dia, faremos um cruzeiro no Rio Li Jiang, 
que goza de reputação mundial por sua “sobe-
rana beleza cênica” cuja paisagem é formada 
por colinas verticais cortadas por rios de água 
cristalina com fantásticas grutas. O emocio-
nante passeio nos levará à cidade de Yangshou, 

 CHINA
MAJESTOSA  

 
Itinerário 13 ou 15 dias

Beijing, Xi’An, Guilin, Hangzhou, 
Suzhou, Xangai, Hong Kong

A partir de 2.285 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas e Quintas.

De Abril 2017 a Março 2018.

DATAS DE INÍCIO (Saídas especiais) ________

Terças.

Mar.: 28
Abr.: 04, 11, 18, 25
Mai.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25

Ago.: 01, 08, 15, 22, 29
Set.: 05, 12, 19, 26
Out.: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.: 07

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Saídas Resto de
• Itinerário 13 dias Especiais Saídas

Duplo / Triplo  2.285 2.380
Supl. Individual  815 815
Desconto datas em negrito  60 ---
Supl. 23 Mar - 20 Abr  80 80
Supl. 24 Abr - 23 Mai  90 90
Supl. 28 Ago - 09 Nov  155 155

• Itinerário 15 dias 
Duplo / Triplo  3.355 3.450
Supl. Individual  1.215 1.215
Desconto datas em negrito  60 ---
Spto. Hotel Harbour Grand Kowloon  130 130
Supl. 23 Mar - 20 Abr 165 165
Supl. 24 Abr - 23 Mai 90 90
Supl. 28 Ago - 09 Nov 155 155
Supl. 10 - 20 Nov, 22 - 28 Dez 85 85
Supl. 29 Dez - 01 Jan 210 210

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Trem-bala em classe turística: Beijing-Xi’An
· Voo em classe turística: Xi’An-Guilin, Guilin-Hangzhou 
e Xangai-Hong Kong.

· Alojamento, café da manhã, 8 almoços e 1 jantar 
degustação Pato Laqueado.

· Visitas com guia local falando espanhol.
· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Beijing Nikko New Century Luxo

2 Xi’An Grand Noble,  Luxo

 Titan Central Park

1 Guilin Lijiang Waterfall Sheraton Luxo

2 Hanzhou Grand Metropark Luxo

 Zhejiang International

1 Suzhou Nan Lin Luxo

2 Xangai Pullman Xangai Jing An Luxo

 Guoman Xangai

2 Hong Kong Harbour Plaza Metropolis Luxo

 Harbour Grand Kowloon
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navegando entre belas paisagens onde predo-
minam florestas de bambu, densos caniçais e 
formações rochosas surpreendentes. Almoço a 
bordo. À tarde, visitaremos a Caverna da Flauta 
de Bambu. Retorno ao hotel. Alojamento. 

8º Dia. GUILIN-HANGZHOU
Café da manhã.
Embarcaremos no voo rumo a Hangzhou. Che-
gada e traslado ao hotel. Alojamento. 

9º Dia. HANGZHOU: Lago do Oeste 
Meia Pensão.
Passeio de barco ao longo do romântico Lago do 
Oeste, visita ao Templo da Alma Escondida e ao 
Pagode das Seis Harmonias. Almoço em restau-
rante. Alojamento. 

10º Dia. HANGZHOU-SUZHOU: Jardim do Pescador
Meia Pensão.
Na parte da manhã, traslado a Suzhou, de-
nominada por Marco Polo como a “Veneza do 
Oriente”, por seus numerosos canais e pontes. 
Almoço em restaurante. Após o almoço, visita 
ao Jardim do Pescador e à Colina do Tigre. Alo-
jamento. 

11º Dia. SUZHOU-XANGAI: Visita à cidade 
Meia Pensão.
Na hora indicada, traslado à cidade de Xangai. 
Almoço em restaurante. Faremos um passeio 
completo visitando, no bairro antigo, o jardim 
de Yuyuan, um dos mais esplêndidos jardins 
de Xangai. Continuação para o templo do Buda 
de Jade com suas duas famosas esculturas 
em jade de Buda, para finalizar com um pas-
seio pelo cais histórico da cidade, onde você vai 
contemplar uma fantástica vista do skyline da 
cidade com seus arranha-céus. Almoço em res-
taurante. Alojamento. 

12º Dia. XANGAI
Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais. Alojamento.

13º Dia. XANGAI
Café da manhã.
Na hora marcada, traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e de nossos serviços.

EXTENSÃO HONG KONG   ____________________

13º Dia. XANGAI-HONG KONG 
Café da manhã.
Voo interno com destino a Hong Kong. Chegada 
e traslado ao hotel. Tempo livre. Alojamento.

14º Dia. HONG KONG: Visita à cidade 
Café da manhã.
City tour de meio dia visitando o típico e char-
moso cais de pescadores de Aberdeen, onde a 
maior parte dos pescadores locais vivem em 
casas flutuantes, criando uma imagem peculiar 
que contrasta com os arranha-céus ao seu re-
dor, a espetacular Repulse Bay e o pico Victoria, 
o ponto mais alto, com 552 metros de altitude, 
um autêntico mirante de onde se descortinam 
as melhores vistas panorâmicas da cidade. Tar-
de livre. Alojamento. 

15º Dia. HONG KONG
Café da manhã.
Na hora marcada, traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e de nossos serviços. 

NOTAS _________________________________________

As saídas de segunda e terça-feira são garantidas 
a partir de 2 pax, e as de quinta-feira a partir de 4 
pax. Para menos de 4 passageiros, consultar.Não há 
saídas no período do Ano Novo Chinês 2018; Fev13-

18, 2018 e Fev20-21, 2018. As visitas a Xangai podem 
ser feitas no 7º dia, dependendo da situação concreta 
do alojamento. 



EUA &
Canadá

 ESTADOS UNIDOS · CANADÁ



ESTADOS UNIDOS

Capital: Washington D.C.
Moeda: Dólar americano (USD) 1USD =1,15 EUR aproximadamente
Língua oficial: Inglês.
Eletricidade: A corrente elétrica é de 120 volts, com dois pinos chatos.
Quando viajar: Os Estados Unidos é um país onde, em virtude de sua grande extensão territorial, é possível haver fortes contrastes climáticos na mesma 
estação do ano. Em geral, o período mais recomendável para visitar os EUA vai de maio a setembro, para a parte norte, e a partir de setembro ou na prima-
vera, para a parte sul ou para os estados localizados na costa do Pacífico.
Documentação: Você precisa de um passaporte em vigor, com validade mínima de 6 meses e um visto. Verifique os requisitos e condições para obter o visto 
antes de viajar, de acordo com seu país de origem.
Gorjeta: É costume deixar 15% do valor da corrida nos táxis e um pouco mais se você recebe ajuda com a bagagem; entre 15 e 20% do total da conta em 
bares e restaurantes por um bom serviço, e uma pequena quantia por unidade de bagagem para os carregadores.

CANADÁ

Capital: Ottawa
Moeda: Dólar canadense (CAD) 1USD =1,299 CAD aproximadamente
Língua oficial: Inglês e francês são os dois idiomas oficiais.
Eletricidade: A corrente elétrica é de 110 volts, com dois pinos chatos (tipo americano).
Quando viajar: No Canadá existem duas estações bem definidas. Os meses de verão (junho - julho - agosto), com temperaturas que variam entre 12º e 30°C, 
alternando dias de sol e de chuva. Nos meses de inverno (dezembro - janeiro - fevereiro), a costa oeste é mais quente, com uma média de 3°C; e as demais 
províncias com temperaturas médias de -10° a -25°C. A época recomendada para visitar o Canadá se estende de maio a setembro.   
Documentação: É preciso ter um passaporte em vigor, válido por pelo menos 6 meses e um visto. Verifique os requisitos e condições para obter o visto antes 
de viajar, de acordo com seu país de origem.
Gorjeta: É costume deixar 15% do valor da corrida nos táxis e um pouco mais se você recebe ajuda com a bagagem; entre 15 e 20% do total da conta em 
bares e restaurantes por um bom serviço, e uma pequena quantia por unidade de bagagem para os carregadores.
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NOVA IORQUE  

Itinerário 4 dias

Nova Iorque

A partir de 475 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Diárias
Diárias de Março 2017 a Dezembro 2017 

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

MANHATTAN AT  
TIMES SQUARE Duplo Indiv. Triplo Quádr.

Mar. - Jun. 715 1.285 610 505
Jul. - Ago. 685 1.225 600 495
Set. - Out. 885 1.620 740 605
Nov. - Dez. 925 1.705 705 580

SKYLINE HOTEL Duplo Indiv. Triplo Quádr.

Mar. - Jun. 805 1.325 670 600
Jul. - Ago. 775 1.265 650 585
Set. - Out. 950 1.615 765 675
Nov. - Dez. 755 1.215 640 580

ROW Duplo Indiv. Triplo Quádr.

Mar. - Jun. 860 1.570 675 555
Jul. - Ago. 730 1.330 570 475
Set. - Out. 1.010 1880 770 630
Nov. - Dez. 920 1.695 750 610

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados in/out em serviço regular
· 3 noites de hotel apenas com alojamento 
· Visita ao Alto e Baixo Manhattan.
· Seguro de viagem.

NOTAS ______________________________________________

Estes preços não são válidos para eventos especiais, 
feiras, congressos, semana de compras, Semana 
Santa, Natal e Ano Novo. Em virtude das constantes 
variações de preços é necessário fazer a confirmação 
dos mesmos no momento da reserva. 
É possível fazer a cotação de outros hotéis em Nova 
Iorque, consultar. 

O The Manhattan Hotel at Times Square está lo-
calizado em plena ilha de Manhattan, na Sétima 
Avenida; você vai poder ir a pé a vários pontos 
emblemáticos da cidade, como o Central Park, 
o Times Square e a Quinta Avenida. Fica a duas 
quadras do Rockefeller Center e a quatro qua-
dras do MOMA, o Museu de Arte Moderna. Tem 
685 quartos equipados com banheiro com chu-
veiro ou banheira, ar condicionado individual, 
acesso a internet, mesa de trabalho e cadeira 
ergonômica, televisão, serviço para preparar chá 
e café, ferro e tábua de passar. Entre as insta-
lações que o hotel coloca à disposição de seus 
hóspedes, destaca-se o Fitness Center.

The Manhattan Hotel at Times Square (Turística Sup.)

Graças à sua excelente localização, 5 minutos 
a pé da Times Square, o Hotel Row NYC (anti-
go Milford Plaza) é a acomodação perfeita para 
aqueles que querem ter as principais atrações 
da cidade a pouca distância. O Row NYC é um 
hotel moderno e elegante, que se destaca por 
seu caráter urbano e por reunir duas qualidades 
tipicamente nova-iorquinas: grandeza e estilo. 
Este hotel tem, entre outros serviços e instala-
ções, uma recepção com portaria e segurança 
24 horas, business center, fitness center, res-
taurante e bar. O Row NYC possui 1.331 quartos 
climatizados, TV LCD de 32 polegadas, Wi-Fi e 
banheiro completo.

Row NYC (ex Milford) (Primeira)

O hotel Skyline está localizado no bairro de 
Hell’s Kitchen, a 3 minutos de carro do centro 
de convenções Jacob Javits, a 1,4 km do Cen-
tral Park e a 12 minutos a pé da Times Square. 
Tem quartos standard, muito bem decorados e 
equipados com mesas de trabalho e cadeiras 
ergonômicas, minigeladeiras, banheiros inspira-
dos nos oásis e televisores de tela plana. Alguns 
quartos têm áreas de descanso e áreas de estar 
adicionais. O hotel oferece conexão Wi-Fi paga. 
O hotel possui uma piscina coberta de água sal-
gada, aquecida o ano inteiro, além de vista para 
a cidade, uma academia, uma sala de estar e um 
salão de festas e eventos.

Skyline Hotel (Turística)
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CIRCUITOS 
A PARTIR DE 

NOVA IORQUE  
Itinerário 2 / 3 / 5 dias

A partir de 420 USD

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Indiv. Triplo Quádr.

2 Días 445 540 430 420
3 Días 620 915 545 510
5 Días 1.040 1.485 930 875
Supl. Datas em verde 50 120 30 20

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto em serviço 
regular

· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Alojamento, café da manhã,
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem.

· Visitas descritas em cada itinerário.
·  Gestão de 1 mala por passageiro durante a viagem 
(As malas adicionais serão cobradas no destino)

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Washington Mariott Wardman Park Primeira

 Renaissance Arlington Turística Sup

1 Niágara Quality Hotel &Suites Turística

 Holiday Inn Niagara Falls Turística

• Niágara 

1º Dia. NOVA IORQUE-CATARATAS DO NIÁGARA
Cedo pela manhã, saída para Niagara Falls. A 
rota percorre os estados da Pensilvânia e Nova 
Iorque, atravessando os montes Apalaches. Che-
gada no final da tarde. Dependendo da época do 
ano, faremos o passeio no barco “Maid of the 
Mist” (maio a outubro). Alojamento. 

2º Dia: CATARATAS DO NIÁGARA-NOVA IORQUE
Café da manhã Americano 
Passageiros com visto canadense: Pela manhã 
vamos atravessar a fronteira para visitar: o Par-
que Rainha Victoria, as cataratas do Niágara, o 
relógio de flores, Table Rock. 
Passageiros sem visto: sugerimos que você 
aproveite para ver: Goat Island, The Niágara 
Gorge Discovery Center, o Aerospace Museum, 
ou para fazer compras nos outlets da região.Na 
hora indicada, retorno à cidade de New York. Fim 
da viagem. 

• Washington 

1º Dia. NOVA IORQUE-FILADÉLFIA-WASHINGTON 
Saída para Filadélfia, cidade onde treze colônias 
declararam sua independência da Inglaterra. Ao 
chegar, faremos a visita que inclui: o caminho 
de Elfreth, o antigo bairro vitoriano, o boulevard 
Benjamin Franklin com parada em frente ao Mu-
seu de Arte e o Sino da Liberdade. Continuação 
para Washington. Chegada, alojamento. Restante 
da tarde livre. 

2º Dia: WASHINGTON
Café da manhã Americano
Saída para a visita de quatro horas que nos leva-
rá ao cemitério de Arlington, onde estão as sepul-
turas dos irmãos Kennedy; aos monumentos em 
memória dos Presidentes Lincoln e Jefferson; à 
Casa Branca (por fora); à avenida Pennsylvania e 
ao Capitólio. Tempo livre. Alojamento. 

3º Dia: WASHINGTON-FILADÉLFIA-NOVA IORQUE
Café da manhã Americano 
Na parte da manhã iniciamos nosso retorno à 
Big Apple passando por Filadélfia, onde teremos 
tempo livre. Continuação para Nova Iorque. Che-
gada e fim de nossos serviços. 

• Niágara e Washington

1º Dia. NOVA IORQUE-NIÁGARA FALLS
Saída para Niagara Falls. Ao longo do caminho 
você pode admirar a paisagem arborizada da 
Costa Leste. Chegada à tarde e passeio no barco 
“Maid of the Mist” (maio a outubro). Alojamento.  

2º Dia: NIÁGARA FALLS-TORONTO-NIÁGARA FALLS
Café da manhã Americano 
Na parte da manhã cruzaremos a fronteira para 
o lado canadense rumo a Toronto. Visita panorâ-
mica. Retorno para Niágara e tempo livre. À tarde 
passeio panorâmico em Niágara e saída para a 
bela cidade vitoriana de Niagara-on-the-Lake. 
Retorno ao hotel e alojamento. 

3º Dia: NIÁGARA FALLS-WASHINGTON
Café da manhã Americano
Pela manhã saída para Washington. Aproveite a 
paisagem inesquecível entre os estados de Nova 
Iorque, Pensilvânia e Maryland. Atravessaremos 
a cordilheira dos montes Apalaches, a mais im-
portante do leste da América do Norte. Chegada 
a Washington no período da tarde. Continuação 
para o hotel e alojamento. 

4º Dia: WASHINGTON
Café da manhã Americano 
Pela manhã, visita panorâmica pela cidade. Tarde 
livre. Alojamento. 

5º Dia: WASHINGTON-NOVA IORQUE
Café da manhã Americano 
Pela manhã, saída para Nova Iorque visitando 
Filadélfia no caminho. Visita panorâmica pela ci-
dade e tempo livre. Continuação para New York. 
Chegada e fim da viagem. 

Comparecimento e saída dos circuitos:
07:10 Skyline hotel

07:25 RIU Plaza New York 

07:40 Sheraton New York

07:55 Roosevelt hotel

08:10 Pennsylvania Hotel

NOTA: Se o seu hotel em Nova Iorque não corresponde 
aos que estão na lista, você deve comparecer por 
conta própria no hotel de início do circuito. 

Circuito a Niagara (Domingos)
Abr.: 16, 30 
Mai.: 07, 21, 28
Jun.: 04, 11, 18, 25
Jul.: 02, 09, 16, 23, 30

Ago.:  06, 13, 20, 27
Set.:  03, 10, 17, 24
Out.:  01, 08, 15, 22, 29

Circuito a Niagara e Washington (Quartas)
Mai.: 10, 17, 24, 31
Jun.: 07, 14, 21, 28
Jul.: 05, 12, 19, 26
Ago.: 02, 09, 16, 23, 30
Set.: 06, 13, 20, 27

Out.: 04, 11, 18, 25
Nov.: 01, 08, 15
Dez.: 06, 20
Mar.: 14, 28
Abr.: 11, 14

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Abr.: 14, 28 
Mai.: 05, 19, 26
Jun.: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.: 07, 14, 21, 28

Ago.: 04, 11, 18, 25
Set.: 01, 8, 15, 22, 29
Out.: 06, 13, 20, 27 

Circuito a Washington (Sextas)



66

Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.

O MELHOR 
DO LESTE  

Itinerário 7 dias

Nova Iorque, Niagara Falls, 
Washington, Filadélfia 

A partir de 1.125 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
Abr.: 10, 17, 24
Mai.: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.: 05, 12, 19, 26
Jul.:  03, 10, 17, 24, 31

Ago.: 07, 14, 21, 28
Set.: 04, 11, 18, 25
Out.:  02, 09, 16

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Duplo 1.450
Individual 2.250
Triplo 1.235
Quádruplo 1.125

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-ae-
roporto.

· Circuito em regime de Só Alojamento.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem.

· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Gestão de 1 mala por passageiro durante a viagem
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Nova Iorque Manhattan At Times Square Turística

2 Niagara Falls Skyline Niagara  Turística

2 Washington Capitol Hill Turística 

1º Dia. NOVA IORQUE
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre. Alo-
jamento.

2º Dia. NOVA IORQUE
No dia de hoje você vai visitar as principais atra-
ções da cidade. Veremos seus famosos arranha-
-céus: Empire State Building, Chrysler Pan Am. 
A catedral Saint John the Divine, a Universidade 
Columbia. Veremos também o Metropolitan Mu-
seum e outros edifícios famosos. Entraremos na 
Quinta Avenida para admirar lugares como a loja 
da Apple, o majestoso Hotel Plaza, o arranha-céu 
do magnata Donald Trump e a joalheria Tiffany 
& Co. O passeio continua, passando pelo Rocke-
feller Center, a Igreja de St. Patrick, o Flat Iron 
Building e os bairros Greenwich Village, Soho, 
Chinatown e Little Italy, seguindo para o distrito 
financeiro de Wall Street. O passeio termina no 
Battery Park, no extremo sul de Manhattan, onde 
podemos contemplar a Estátua da Liberdade. 
Restante da tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. NOVA IORQUE-CATARATAS DO NIÁGARA
Pela manhã, saída de Nova Iorque até Niagara 
Falls, um dos destinos mais atraentes e popu-
lares do nordeste americano. A cidade deve seu 
nome às Cataratas do Niágara, um agrupamen-
to de grandes cascatas com quedas de até 100 
metros, situadas na fronteira dos Estados Uni-
dos com o Canadá. Chegada na parte da tarde 
e alojamento. 

4º Dia. CATARATAS DO NIÁGARA
Pela manhã, visita às famosas Cataratas do Niá-
gara, uma das paisagens mais belas do mundo. 
Veremos as famosas Horseshoes Falls (catara-
tas da ferradura). Embarcaremos no cruzeiro 
Hornblower (dependendo da época do ano: de 
maio a outubro, ou túneis cênicos: de novem-
bro a abril) para chegar o mais próximo possí-
vel das Cataratas. Tempo livre para continuar a 
usufruir das magníficas vistas ou mesmo fazer 
um passeio de helicóptero. À tarde, possibilida-
de de fazer uma visita opcional a Toronto. Retor-
no ao hotel e alojamento. 

5º Dia. CATARATAS DO NIÁGARA- WASHINGTON
Bem cedo pela manhã, saída para a capital dos 
Estados Unidos, Washington DC. No caminho 
iremos cruzar os montes Apalaches e passar 
pelos estados da Pensilvânia. Chegada e aco-
modação.

6º Dia. WASHINGTON
Visita à capital dos Estados Unidos. A primeira 
parada é o cemitério de Arlington, onde visitare-
mos as sepulturas dos quatro irmãos Kennedy, 
os monumentos das vítimas do ônibus espa-
cial e a homenagem ao Soldado Desconhecido. 
Também veremos o Lincoln Memorial e o Natio-
nal World War II Memorial. Passando pelo Jef-
ferson Memorial e pelo monumento a Washin-
gton, chegaremos à Casa Branca (lado de fora). 
Parada para fotos. Continuação passando pelo 
Teatro Ford, local do assassinato de Lincoln, 
para chegar ao National Mall, onde se encontra 
o Capitólio. Tarde livre para visitar os museus 
do Instituto Smithsonian ou passear pela cida-
de. Alojamento.

7º Dia. WASHINGTON-FILADÉLFIA-NOVA IORQUE
Saída para o estado da Pensilvânia para visitar 
Filadélfia, um grande centro histórico, cultural 
e artístico dos Estados Unidos, bem como um 
importante porto industrial do rio Delaware, que 
se estende até o oceano Atlântico. Atualmente 
é um grande centro metropolitano de negócios, 
cultura e turismo. O passeio começa na rua El-
freth. Continuamos ao longo do antigo bairro 
vitoriano, passando pelo centro cultural e pelo 
boulevard Benjamin Franklin com uma parada 
em frente ao célebre Museu de Arte, finalizan-
do no famoso Sino da Liberdade. Tempo livre. 
Continuação para Nova Iorque. Chegada e con-
tinuação para o aeroporto. Fim da viagem e os 
nossos serviços.
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GRANDES 
CAPITAIS 

DO LESTE 
Itinerário 8 dias

Washington, Filadélfia, 
Boston, Nova Iorque

A partir de 1.170 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Sábados
Jun.: 10, 24
Jul.:  08, 22

Ago.: 05, 19
Set.: 02, 16

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Duplo 1.595 
Individual 2.535 
Triplo 1.130
Quádruplo 1.170

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-ae-
roporto. 

· Circuito em regime de Só Alojamento. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem. 

· Visitas inclusas descritas no itinerário. 
· Gestão de 1 mala por passageiro durante a viagem.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Washington Sheraton Silver Spring Turística sup

1 Filadélfia Sheraton Filadélfia Downtown  Turística sup

2 Boston B.W. Quincy Turística sup

2 Nova Iorque Manhattan At Times Square Turística 

NOTA ________________________________________________

Saídas regulares com base em un mínimo de passageiros. 
Cada data será confirmada 45 dias antes da saída.

1º Dia. WASHINGTON
Chegada a Washington. Recepção, traslado ao 
hotel e alojamento. 

2º Dia. WASHINGTON
Na parte da manhã visita à capital dos Estados 
Unidos. A cidade foi criada desde o início para 
ser a capital, sua construção começou no final 
do século XVIII, pelas mãos do arquiteto francês 
L’Enfant. O nome da cidade é uma homenagem 
a George Washington, o primeiro presidente dos 
Estados Unidos. A primeira parada de nosso 
passeio é Arlington, o maior cemitério nacional 
dos Estados Unidos, com mais de 242 hectares 
de jardins e árvores plantadas em suas colinas. 
Entre as milhares de lápides encontram-se a 
do presidente John F. Kennedy e a do Soldado 
Desconhecido. Também passaremos pela Casa 
Branca, residência de todos os presidentes nor-
te-americanos, exceto George Washington; pelo 
Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos; 
pelos monumentos dedicados a ilustres presi-
dentes americanos, como Washington, Lincoln e 
Jefferson. Também veremos os impressionantes 
memoriais dedicados aos veteranos da Guerra 
da Coreia. Seguiremos para o edifício do Supre-
mo Tribunal e para o complexo de museus do 
Instituto Smithsonian. Alojamento.

3º Dia. WASHINGTON-FILADÉLFIA
Saída para o estado da Pensilvânia para visitar 
Filadélfia, um grande centro histórico, cultural 
e artístico dos Estados Unidos, bem como um 
importante porto industrial do rio Delaware, que 
se estende até o oceano Atlântico. Atualmente 
é um grande centro metropolitano de negócios, 
cultura e turismo. O passeio começa na rua El-
freth. Continuamos ao longo do antigo bairro 
vitoriano, passando pelo centro cultural e pelo 
boulevard Benjamin Franklin com uma parada 
em frente ao célebre Museu de Arte, finalizando 
no famoso Sino da Liberdade. Alojamento. 

4º Dia. FILADÉLFIA-BOSTON
No horário marcado, saída para Boston. Chega-
da e traslado ao hotel. Restante da tarde livre. 
Alojamento. 

5º Dia. BOSTON
Pela manhã visita com guia local pela cidade. 
Boston é a cidade mais antiga e histórica dos 
EUA, onde todo o processo de independência 
foi concebido e que conserva, com entusiasmo, 

um certo ar europeu, a ponto de ser uma cidade 
que se orgulha de viver no passado. Seu centro 
urbano está em perfeito estado, tem uma vida 
intelectual e cultural vibrante. Vamos visitar a 
área de Back Bay, desenvolvida no final do sé-
culo XIX, a Igreja Trinity e a John Hancock Tower. 
Também visitaremos o South End, à vanguar-
da da Boston atual, onde as casas das novas 
classes sociais estão, gradualmente, ocupando 
o lugar de uma antiga mescla de sobrados e 
hospedarias. Passaremos por Beacon Hill, onde 
viviam, a princípios do século XIX, as famílias de 
ricos comerciantes, na ensolarada South Slope 
e pela menos atrativa North Slope, onde vivia a 
classe trabalhadora e as famílias afro-ameri-
canas. Finalmente, exploraremos o North End, 
onde viveram, no século XVIII, os defensores da 
liberdade americana como, por exemplo, Paul 
Revere e onde, atualmente, habita uma mistura 
colorida de ítalo-americanos e yuppies. Tarde 
livre. Alojamento.

6º Dia. BOSTON-NOVA IORQUE
No horário marcado, saída para New York. Che-
gada e traslado ao hotel. Restante da tarde livre. 
Alojamento. 

7º Dia. NOVA IORQUE
Pela manhã, visita panorâmica com guia local 
pelo alto e baixo Manhattan, a “big apple”, crisol 
e centro de culturas, onde, entre muitas outras 
atrações, encontram-se seus famosos arranha-
-céus: Empire State, Chrysler e Pan Am; nume-
rosas e célebres instituições como a Columbia 
University, o Rockefeller Center, o Palácio da 
ONU; alguns dos melhores museus do mundo: 
o Metropolitan e o Guggenheim; as igrejas de St. 
Paul, St. Mark, a Santíssima Trindade; a Quin-
ta Avenida, para admirar lugares como a loja 
da Apple, o majestoso Hotel Plaza, a joalheria 
Tiffany’s, o Central Park e o tristemente famo-
so Marco Zero, que se encontra no local antes 
ocupado pelo WTC. O passeio termina no Bat-
tery Park, no extremo sul de Manhattan, onde 
podemos contemplar a Estátua da Liberdade. 
Restante do dia livre. Alojamento. 

8º Dia. NOVA IORQUE
Na hora indicada, traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e de nossos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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NOVA IORQUE 
E COSTA LESTE 

Itinerário 9 dias

Nova Iorque, Washington,
Cataratas do Niágara, Boston

A partir de 1.530 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quintas
Abr.: 13, 27
Mai.: 04, 18, 25
Jun.: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.: 06, 13, 20, 27
Ago.: 03, 10, 17, 24, 31
Set.: 07, 14, 21, 28 

Out.: 05, 12, 19, 26
Nov.: 02, 09
Dez.: 21
Jan.: 04,18
Fev.: 01,15
Mar.: 01,15

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Indiv. Triplo Quádr.

Base  1.920 2.970 1.675 1.530
Supl. datas em verde 90 200 55 50
Supl. datas em vermelho  180 375 120 85
Supl. datas em azul 210 440 135 105
Supl. datas em roxo 305 630 200 150

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-ae-
roporto em Nova Iorque. 

· 8 cafés da manhã americanos. 
· Transporte em ônibus com ar condicionado. 
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem. 

· Visitas inclusas descritas no itinerário. 
·  Gestão de 1 mala por passageiro durante a viagem 
(as malas adicionais serão cobradas no destino).

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Nova Iorque Holiday Inn Express Turística

2 Washington Marriott Wardman Park   Turística Sup.

1 Niágara  Quality Hotel & Suites Turística

 Comfort Inn The Pointe Turística Sup.

2 Boston  Four Points By Sheraton Turística Sup.
 (Wakefield)

1º Dia. NOVA IORQUE
Após os procedimentos de alfândega, recepção 
e assistência no aeroporto. Traslado ao hotel. 
Alojamento. 

2º Dia. NOVA IORQUE-FILADÉLFIA- 
WASHINGTON
Café da manhã.
Saída para Filadélfia, berço da história ameri-
cana, local onde os Estados Unidos foi fundado 
como país após a declaração de independência. 
O passeio começa na rua Elfreth. Continuamos 
ao longo do antigo bairro vitoriano, passando 
pelo centro cultural e pelo boulevard Benjamin 
Franklin com uma parada em frente ao célebre 
Museu de Arte, finalizando no famoso Sino da Li-
berdade. Tempo livre. Continuação para Washin-
gton. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento. 

3º Dia. WASHINGTON
Café da manhã.
Visita à capital dos Estados Unidos. A primeira 
parada é o cemitério de Arlington, onde visitare-
mos as sepulturas dos quatro irmãos Kennedy, 
os monumentos das vítimas do ônibus espacial 
e a homenagem ao Soldado Desconhecido. Tam-
bém veremos os monumentos à Lincoln, à Guer-
ra do Vietnã e da Coreia, além do National World 
War II Memorial. Passando pelo Jefferson Memo-
rial e pelo monumento a Washington, chegare-
mos à Casa Branca (lado de fora). Continuação 
passando pelo Teatro Ford e National Mall, onde 
se encontra o Capitólio. Tarde livre. Alojamento. 

4º Dia. WASHINGTON-CATARATAS DO NIÁGARA
Café da manhã.
Cedo pela manhã, saída para Niágara. A rota 
percorre os estados da Pensilvânia e Nova Ior-
que, atravessando os montes Apalaches. Che-
gada a Niágara e passeio de barco a bordo do 
famoso “Maid of the Mist”. Alojamento. 

5º Dia. CATARATAS DO NIÁGARA-BOSTON
Café da manhã.
Pela manhã, visita às famosas Cataratas do Niá-
gara, uma das paisagens mais belas do mundo, 
fronteira natural entre o Canadá e os Estados 
Unidos. Tempo livre. Na hora marcada, saída 
para a cidade de Boston. Alojamento. 

6º Dia. BOSTON
Café da manhã.
Boston é também uma das cidades mais anti-

gas do país. Passeio pelas principais atrações. 
O tour começa na Copley Square, onde podere-
mos ver os contrastes arquitetônicos de Boston, 
a Igreja da Trindade, com belos vitrais, a impo-
nente Hancock Tower, a Biblioteca de Boston e 
Newbury Street. Continuação através do bairro 
de Back Bay, salpicado de casinhas vitorianas, 
igrejas elegantes, hotéis, restaurantes de luxo 
e lojas chiques. Seguiremos para os mercados 
de Faneuil Hall e Quincy, entre outros pontos de 
interesse. Tarde livre. Alojamento. 

7º Dia. BOSTON-NOVA IORQUE
Café da manhã.
Na hora indicada, saída pela estrada de volta 
para New York, parando no caminho no belo 
porto de Newport, famoso por suas luxuosas 
mansões construídas durante os anos doura-
dos do século XX. Tempo livre. Continuação para 
a cidade de Nova Iorque, onde chegaremos no 
meio da tarde. Alojamento.

8º Dia. NOVA IORQUE
Café da manhã.
No dia de hoje você vai visitar as principais 
atrações da cidade. O passeio começa na bela 
praça Columbus Circle, com parada no auditório 
Lincoln Center, continuando para Saint John the 
Divine (a maior catedral de Nova York) e para 
a Universidade Columbia até chegar ao Harlem, 
um dos bairros mais famosos de Manhattan. 
Passaremos pela Quinta Avenida, o Rockefeller 
Center, a igreja de St. Patrick, o Flat Iron Building 
e os bairros Greenwich Village e Soho. Chegada 
a Washington Square, onde se encontra a répli-
ca do Arco do Triunfo e a Universidade de Nova 
Iorque. Prosseguiremos através de Little Italy, 
Chinatown e do distrito financeiro de Wall Stre-
et. O passeio termina no Battery Park, de onde 
podemos contemplar a Estátua da Liberdade. 
Alojamento. 

9º Dia. NOVA IORQUE
Café da manhã.
Na hora combinada, traslado ao aeroporto para 
embarcar no voo internacional. Fim da viagem e 
de nossos serviços. 
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NOVA IORQUE 
E LESTE 

CANADENSE 
Itinerário 10 dias

Nova Iorque, Boston, Quebec,
Montreal, Toronto, Cataratas do Niágara

A partir de 1.805 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Sextas

Mai.: 05, 12, 19, 26
Jun.: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.: 07, 14, 21, 28
Ago.: 04, 11, 18, 25
Set.: 01,08,15, 22, 29 

Out.: 06, 13, 20, 27
Nov.: 03, 10
Dez.: 01, 15
Mar.: 09, 23
Abr.:  06, 13

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Indiv. Triplo Quádr.

Base  2.355 3.720 2.015 1.805
Supl. datas em verde 120 250 80 55
Supl. datas em vermelho 250 515 170 120

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-ae-
roporto em Nova Iorque. 

· 6 cafés da manhã americanos e 3 continentais 
· Transporte em ônibus com ar condicionado. 
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem. 

· Visitas inclusas descritas no itinerário. 
·  Gestão de 1 mala por passageiro durante a viagem 
(as malas adicionais serão cobradas no destino). 

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Nova Iorque Shoreham Turística

1 Boston  Courtyard by Mariott  Turística Sup.
 (Woburn)

1 Quebec Pur Quebec Turística 

2 Montreal Le Nouvel Hotel Turística 

1 Toronto Chelsea Toronto Turística 

1 Niágara  Radisson Hotell & Suites Turística Sup.

1º Dia. NOVA IORQUE
Recepção e assistência no aeroporto. Traslado 
ao hotel. Alojamento. 

2º Dia. NOVA IORQUE-BOSTON
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para Boston, uma 
das cidades mais antigas do país. Passeio pe-
los lugares mais interessantes. Veremos os 
contrastes arquitetônicos de Boston, a igreja 
da Trindade, com belos vitrais, a imponen-
te Hancock Tower, a Biblioteca de Boston, a 
Newbury street. Continuação através do bair-
ro de Back Bay, salpicado de casinhas vitoria-
nas, igrejas elegantes, hotéis, restaurantes 
de luxo e lojas chiques. Seguiremos para os 
mercados de Faneuil Hall e Quincy, entre ou-
tros pontos de interesse. Chegada ao hotel e 
alojamento. 

3º Dia. BOSTON-QUEBEC
Café da manhã.
Pela manhã, saída para a cidade de Quebec, na 
companhia da bela paisagem dos montes Apa-
laches através dos estados de New Hampshire 
e Vermont. Chegada no meio da tarde e aloja-
mento.

4º Dia. QUEBEC-MONTREAL
Café da manhã.
Pela manhã visita panorâmica pela cidade. 
Admiraremos a impressionante fortificação e 
a cidadela em forma de estrela. Também va-
mos ver o jardim de Joana d’Arc e a Grande 
Allée, parando no Parlamento da província de 
Quebec, Porto Velho, Praça Real e bairro de 
Petit-Champlain. À tarde saída para Montreal. 
Chegada ao hotel e alojamento. 

5º Dia. MONTREAL
Café da manhã.
Visita com guia em Montreal, a segunda ca-
pital do Canadá. Fundada pelos primeiros 
colonos europeus. Montreal é uma cidade de 
contrastes, com seu histórico Porto Velho e os 
novos espaços urbanos do centro da cidade. 
Durante o passeio em Montreal, descobrire-
mos os lugares mais importantes do centro 
antes de subir no Mont Royal para apreciar 
a vista panorâmica da cidade, o Oratório de 
Saint Joseph, a Basílica de Notre Dame e o 
Parque Olímpico. Alojamento.

6º Dia. MONTREAL-OTTAWA-TORONTO
Café da manhã.
No início da manhã partida para Ottawa. Che-
gada e passeio panorâmico na capital nacio-
nal. Vamos ver o Canal Rideau e suas famo-
sas eclusas, os edifícios governamentais da 
colina do Parlamento e sua torre principal: 
a Torre da Paz de mais de 90 metros de al-
tura, o símbolo de Ottawa. Veremos também 
o Mercado Byward, a Prefeitura etc. Partida 
para Brockville para fazer um cruzeiro em 
“Thousand Islands” (Mil Ilhas), no rio São Lou-
renço. Continuação para Toronto. Chegada e 
alojamento. 

7º Dia. TORONTO-CATARATAS DO NIÁGARA
Café da manhã.
Pela manhã, visita panorâmica para ver a Pre-
feitura, o parlamento provincial, a Universidade, 
o bairro boêmio de Yorkville, a catedral de Saint 
Michael, o distrito financeiro e a CN Tower. Con-
tinuação para Niágara. No caminho, visitaremos 
um vilarejo de sonho, “Niagara-on-the-Lake”. 
Em seguida, passeio a bordo do “Maid of the 
Mist” (maio a outubro) ou os túneis cênicos (ou-
tubro a maio). Alojamento.

8º Dia. CATARATAS DO NIÁGARA-NOVA IORQUE
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para New York. Che-
gada na parte da tarde e alojamento. 

9º Dia. NOVA IORQUE
Café da manhã.
Visita panorâmica pela cidade. Veremos seus 
famosos arranha-céus: Empire State Building, 
Chrysler Pan Am. A catedral Saint John the Divi-
ne, a Universidade Columbia. Veremos também 
o Metropolitan Museum e outros edifícios famo-
sos. O passeio continua, passando pelo Rocke-
feller Center, a Igreja de St. Patrick, o Flat Iron 
Building e os bairros Greenwich Village, Soho, 
Chinatown e Little Italy, seguindo para o distri-
to financeiro de Wall Street. O passeio termina 
no Battery Park, de onde podemos contemplar 
a Estátua da Liberdade. Restante da tarde livre. 
Alojamento. 

10º Dia. NOVA IORQUE
Café da manhã.
Na hora combinada, traslado ao aeroporto para 
embarcar no voo internacional. Fim da viagem e 
de nossos serviços. 
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LAS VEGAS, 
SÃO FRANCISCO, 

LOS ANGELES  
Itinerário 8 dias

Las Vegas, Fresno, São Francisco, 
Santa Maria, Los Angeles

A partir de 1.850 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
Mai.: 08, 15, 22,
Jun.: 05, 12, 19,26
Jul.: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.: 07,09, 14, 21, 
Set.: 04, 11, 18, 
Out.: 02, 09,16, 23 

Nov.: 06, 13, 20, 27
Dez.: 04, 18
Jan.: 15, 22, 29
Fev.: 05, 12, 19, 26
Mar.: 12, 26
Abr.: 09, 16, 23, 30

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Duplo 2.200
Individual 3.440
Triplo 1.970
Quádruplo  1.850

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-ae-
roporto 

· 7 cafés da manhã americanos 
· Transporte em veículos com ar condicionado 
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem 

· Visitas inclusas descritas no itinerário 
·  Gestão de 1 mala por passageiro durante a viagem 
(as malas adicionais serão cobradas no destino) 

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Las Vegas Bally´s Hotel &Casino  Primeira

1 Fresno  Chukchansi Gold resort  Primeira 
(Coarsegold)

2 São Francisco Hilton São Francisco  Primeira

1 Santa Maria  Santa Maria Inn  Primeira

1 Los Angeles  The L.A Downtown  Primeira

1º Dia. LAS VEGAS
Chegada ao aeroporto Internacional de Las Ve-
gas, recepção e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre. À tarde, sugerimos dar uma volta na 
“Strip”, a maior e mais famosa avenida de Las 
Vegas, onde se concentram os hotéis cassino 
mais famosos, como o Bellagio com suas im-
pressionantes fontes d’água, o Venetian, o mun-
do romano do Caesars Palace, os monumentos 
do antigo Egito no Luxor, ou os vulcões em erup-
ção do hotel Mirage. Alojamento. 

2º Dia. LAS VEGAS
Café da manhã.
Dia livre para fazer excursões opcionais. Suge-
rimos uma visita de dia completo para ver o es-
petacular Grand Canyon do Colorado, uma das 
grandes maravilhas naturais do mundo. Tempo 
livre para ver os mirantes de Guano Pointe e 
Eagle Point, com a ponte de vidro Skywalk, as 
reservas indígenas de Hualapai Ranch ou Indian 
Village. Retorno a Las Vegas, onde faremos a vi-
sita noturna pela cidade. Alojamento. 

3º Dia. LAS VEGAS-MAMMOTH LAKES-FRESNO
Café da manhã.
Começaremos nossa viagem rumo ao litoral, 
parando no caminho em Mammoth Lakes, uma 
cidade que se encontra no alto das montanhas 
da Serra Leste da Califórnia, em meio a um ce-
nário belo e majestoso, quase alpino. Durante os 
meses de inverno, quando o Passo Tioga está 
fechado, entraremos no parque Yosemite por 
Fresno, cruzando o deserto de Mojave. Chegada 
no final da tarde. Alojamento. 

4º Dia. FRESNO-YOSEMITE-SÃO FRANCISCO
Café da manhã.
Visita ao Parque Nacional de Yosemite, um dos 
parques nacionais mais impressionantes do 
mundo, para desfrutar de sua beleza cênica, 
como os lendários picos do “Capitão” ou o “Half 
Dome”; os prados junto ao rio Merced; as muitas 
cachoeiras, entre as que se destaca a Yosemite 
Falls, ou o famoso bosque de sequóias gigantes 
Mariposa Grove. Continuação para São Francis-
co através do Vale de San Joaquin. Alojamento. 

5º Dia. SÃO FRANCISCO
Café da manhã.
Na parte da manhã visita à cidade, um dos des-
tinos turísticos mais importantes dos Estados 
Unidos. Veremos a famosa Golden Gate, ponte 

pênsil que liga a península de São Francisco 
com o norte, que se converte em uma bela por-
ta de entrada para a baía; a Ilha de Alcatraz; os 
bondes que percorrem suas ruas íngremes, e a 
colina de Twin Peaks, onde vamos admirar as 
melhores vistas panorâmicas da cidade e da 
baía. Passaremos também por Chinatown, ve-
remos o Fisherman´s Wharf e outras atrações. 
Restante do dia livre. Alojamento. 

6º Dia. SÃO FRANCISCO-MONTEREY-CARMEL-
-SANTA MARIA
Café da manhã.
Saída para o sul percorrendo a cênica Route 1, 
que transcorre ao longo da costa do Pacífico e 
suas famosas praias, até Monterey. Chegada e 
visita panorâmica. Monterey ocupa um lugar 
único na história da Califórnia, com influências 
mexicanas, construções de pedra e as missões 
franciscanas. A chegada do Padre Junípero 
Serra e do comandante Don Gaspar de Portala, 
vindos da Espanha, em 1770, consagrou Monte-
rey como a capital militar e eclesiástica da Alta 
Califórnia. Percorrendo a “17 Mile Drive” che-
garemos a Carmel, da qual o famoso ator Clint 
Eastwood foi prefeito. Tempo livre para explorar 
as galerias de arte, restaurantes e lojas típicas 
da zona pesqueira. Continuação da viagem para 
Santa Maria. Chegada e alojamento. 

7º Dia. SANTA MARIA-LOS ANGELES
Café da manhã.
Nas primeiras horas da manhã, saída para Los 
Angeles passando por Santa Bárbara. Chegada 
na parte da tarde e alojamento. 

8º Dia. LOS ANGELES
Café da manhã.
Na parte da manhã visita panorâmica pela ci-
dade, a maior da Califórnia e segunda maior 
dos Estados Unidos. Passaremos pelos famo-
sos bairros de Beverly Hills, Bell Air, e veremos 
o bairro chinês e o Sunset Boulevard, onde se 
encontram as estrelas dos atores mais célebres 
de Hollywood. No horário marcado, traslado ao 
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços. 
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Itinerário 7 dias

Los Angeles , Las Vegas, Grand Canyon, 
Yosemite, São Francisco 

A partir de 1.245 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Sábados

Mai.: 20
Jun.: 10
Jul.: 08, 22
Ago.: 05, 12, 19
Set.: 09, 23

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Indiv. Triplo Quádr.

Base  1.435 2.060 1.310 1.245
Suplementos comuns

Hotel 4* Los Angeles  245 290 170 150
N. extra Los Angeles * 195 385 185 165
N. extra São Francisco* 240 470 155 120
Meia Pensão (3 jantares e 1 almoço) 180
NOTA: * As noites extras, tanto no início como no fim 
do tour, incluem o traslado ao aeroporto.

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· 7 cafés da manhã. 
· Alojamento e 7 cafés da manhã. 
· Guia acompanhante falando espanhol. 
· Entrada nos Parques Nacionais de Grand Canyon, 
Death Valley, Yosemite. 

· Transporte de 1 mala por passageiro durante a 
viagem (as malas adicionais serão cobradas no 
destino).

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Los Angeles  Los Angeles  Airport Turística

2 Las Vegas Treasure island Turística

1 Mammoth Lakes Sierra Nevada Lodge Turística

1 Modesto Best Western Plus Villa Turística

1 São Francisco Da Vinci Villa Turística

1º Dia. LOS ANGELES
Chegada à cidade de Los Angeles, traslado e 
alojamento. 

2º Día. LOS ANGELES-LAS VEGAS 
Café da manhã. 
Pela manhã, visita panorâmica pela cidade, 
a maior da Califórnia e a segunda maior dos 
Estados Unidos. Hoje visitaremos a sofisticada 
Beverly Hills. Seguiremos para Hollywood, onde 
iremos dar um passeio ao longo do Hollywood 
Boulevard com seu lendário Teatro Chinês e a 
famosa Avenida das Estrelas. Em seguida, visi-
taremos o Downtown, seu distrito financeiro, e o 
bairro mexicano. À tarde, saída para Las Vegas, 
a capital mundial dos jogos de azar. Chegada, 
traslado ao hotel e alojamento. À noite, suge-
rimos dar uma volta na “Strip”, a avenida prin-
cipal e mais famosa de Las Vegas. Nela se en-
contram os mais famosos hotéis-cassino, como 
o Bellagio com suas impressionantes fontes 
d’água, o Venetian, o mundo romano do Caesars 
Palace, os monumentos do antigo Egito do Lu-
xor, ou os vulcões em erupção do hotel Mirage. 
Alojamento.
 
3º Día. LAS VEGAS 
Café da manhã.
Na parte da manhã seguiremos para o Grand 
Canyon West Rim, terra sagrada para os na-
tivos americanos Hualapai. O Grand Canyon 
é resultado da ação constante da erosão, da 
água e do vento durante milhões de anos, dan-
do forma a uma sucessão infinita de formas, 
cores e sombras impenetráveis. Quando lá 
chegarmos, daremos um passeio a bordo de 
um hop-on hop-off para visitar o parque (tra-
ta-se de um transporte público, sem possibili-
dade de privatização). Durante a visita, vamos 
parar em Guano Point, Eagle Point e Hualapai 
Ranch. Opcional: atravessar a ponte conhecida 
como Skywalk*, famosa por ter o piso de vidro, 
ou uma viagem para o Grand Canyon West Rim 
de avião. Retorno ao hotel e alojamento.

4º Día. LAS VEGAS-DEATH VALLEY-MAMMOTH 
LAKES 
Café da manhã.
Esta manhã, vamos atravessar o deserto de Ne-
vada em direção a Pahrump e Shoshone. Assim 
que entremos no grande estado da Califórnia, 
iniciaremos a descida para o impressionante 
Vale da Morte, aproximadamente 100 m abai-

xo do nível do mar. Uma região tão desoladora, 
que foi descrita dessa forma pelos primeiros 
cowboys que lá chegaram: “Sem rios para ma-
tar a sede, sem árvores para se pendurar”. Des-
cobriremos Badwater Point, o lugar mais baixo 
do vale; Furnace Creek, e as dunas de Stovepipe. 
Seguiremos para para Mammoth Lakes. Aloja-
mento.
Nota: Se as temperaturas no Death Valley es-
tiverem muito altas, o passeio será substituído 
por uma visita a Tonopah Historic Mining Park, 
uma antiga mina de prata.

5º Día. MAMMOTH LAKES-YOSEMITE-MODESTO 
Café da manhã. 
Hoje seguiremos para o majestoso Yosemite Na-
tional Park, um dos mais espetaculares parques 
do estado da Califórnia. Você vai se surpreender 
com as florestas e o cenário alpino repleto de 
magníficas cachoeiras de Yosemite. Descobrire-
mos Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Fall, 
Yosemite Falls, e um vilarejo fundado pelos pri-
meiros colonos no sul do parque. Na parte da 
tarde iremos para Modesto atravessando as ter-
ras férteis de Central Valley. Alojamento.

6º Día. MODESTO-SÃO FRANCISCO
Café da manhã. 
Pela manhã visita panorâmica em São Francis-
co, uma atraente combinação de história e mo-
derna sofisticação. Construída sobre colinas, a 
cidade é a joia da magnífica baía aos pés das 
colinas e um dos destinos turísticos mais im-
portantes nos Estados Unidos. Veremos a fa-
mosa Golden Gate, ponte pênsil que liga a pe-
nínsula de São Francisco com o norte, que se 
converte em uma bela porta de entrada para 
a baía; a Ilha de Alcatraz; os bondes que per-
correm suas ruas íngremes, e a colina de Twin 
Peaks, onde vamos admirar as melhores vistas 
panorâmicas da cidade e da baía. Passaremos 
também por Chinatown, Distrito Financeiro, 
Union Square, veremos o Fishermen’s Wharf, 
a área do antigo porto, além de Sausalito, do 
outro lado da baía, que, além de seu porto de 
pesca, também se distingue pela presença de 
mais de 400 típicas casas flutuantes em toda 
sua zona costeira. Tarde livre.

7º Día. SÃO FRANCISCO 
Café da manhã. 
No horário marcado, traslado ao aeroporto. Fim 
de nossos serviços.
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1º Dia. LOS ANGELES 
Chegada à cidade de Los Angeles, traslado ao 
hotel e alojamento.

2º Dia. LOS ANGELES 
Café da manhã.
Pela manhã, visita panorâmica pela cidade, a 
maior da Califórnia e a segunda maior dos Es-
tados Unidos. Hoje visitaremos a sofisticada 
Beverly Hills. Seguiremos para Hollywood, onde 
iremos dar um passeio ao longo do Hollywood 
Boulevard com seu lendário Teatro Chinês e a 
famosa Avenida das Estrelas. Em seguida, visi-
taremos o Downtown, seu distrito financeiro, e o 
bairro mexicano. Tarde livre. Alojamento.

3º Dia. LOS ANGELES-PALM SPRINGS-JOSHUA 
TREE-LAUGHLIN 
Café da manhã.
Saída para Palm Springs, um oásis no deserto, 
famosa por suas fontes termais. Tempo livre. 
Em seguida, saída para o Joshua Tree National 
Park, 3.000 quilômetros quadrados de deserto a 
quase 1000 metros de altitude, dando origem a 
formações geológicas inigualáveis, em um am-
biente único. Seu nome vem de um tipo de árvo-
res que crescem na região. Neste parque, você 
vai encontrar alguns dos fenômenos geológicos 
mais interessantes dos desertos da Califórnia. 
Íngremes montanhas de rochas e monólitos de 
granito testemunham como a força da natureza 
conformou estas terras. Continuamos a viagem 
para Laughlin. Chegada e alojamento.

4º Dia. LAUGHLIN-GRAND CANYON/TUSAYAN 
Café da manhã.
Saída pela manhã para o Grand Canyon, sem 
dúvida, um dos dias mais memoráveisda via-
gem. Caminharemos ao longo da costa sul para 
ver uma das maravilhas mais impressionan-

tes do mundo, resultado da ação da erosão, do 
vento e da água durante milhões de anos, com 
uma paisagem deslumbrante de sombras e co-
res impenetráveis. Recomendamos realizar um 
passeio opcional de helicóptero sobrevoando o 
canyon. Alojamento em Tusayan.

5º Dia. GRAND CANYON/TUSAYAN -MONUMENT 
VALLEY-KANAB/KANAB 
Café da manhã.
Continuamos a explorar o parque, rumo ao Grand 
Canyon, ao longo da cênica estrada Desert View 
Drive. No caminho faremos paradas em alguns 
mirantes, como Grand View e Navajo. Saída para 
Monument Valley, cercado por colinas verme-
lhas, protagonistas de vários westerns. Chegada 
a Kanab e alojamento.

6º Dia. KANAB-BRYCE-LAS VEGAS 
Café da manhã.
Hoje seguiremos para Bryce Canyon, um dos mais 
impressionantes parques nacionais de Utah. Este 
lugar foi descoberto pelos mórmons no século 
XIX. As fantásticas sombras e formas das pe-
dras do inesquecível Pink Cliffs variam constan-
temente do nascer até o pôr do sol. Tempo livre. 
Seguiremos para St George, vilarejo fundado por 
mórmons, onde faremos uma breve parada para 
visitar o templo Mórmon. Chegada a Las Vegas, a 
capital mundial dos jogos de azar. Alojamento.

7º Dia. LAS VEGAS
Café da manhã.
Dia livre. Hoje você pode desfrutar da piscina, 
dos cassinos e fazer compras. Sugerimos dar um 
passeio na “Strip”, a maior e mais famosa ave-
nida de Las Vegas, onde se concentram os ho-
téis-cassino mais famosos, como o Bellagio com 
suas impressionantes fontes d’água, o Venetian, 
o mundo romano do Caesars Palace, os monu-

O OESTE 
COMPLETO 

Itinerário 11, 12 ou 14 dias

Los Angeles, Laughlin, Grand Canyon, 
Kanab, Las Vegas, Mammoth Lakes, 

Modesto, São Francisco, Santa Maria

A partir de 1.950 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
Mai.: 29
Jun.: 12, 26
Jul.: 03, 10, 17, 24, 31

Ago.: 07, 14, 21, 28
Set.: 11, 18
Out.: 09

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Indiv. Triplo Quádr.

11 dias  2.265 3.295 2.055 1.950

12 dias  2.535 3.780 2.280 2.155

14 dias  2.990 4.385 2.710 2.570

N. extra Los Angeles * 195 385 185 165

N. extra São Francisco* 235 350 155 120

Supl. Meia Pensão 7 jantares:  365
Supl. Meia Pensão 9 jantares:  495
* As noites extras, tanto no início como no fim do tour, 
incluem o traslado ao aeroporto.

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-ae-
roporto. 

· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· 10/11/13 cafés da manhã americanos e continentais. 
· Guia acompanhante falando espanhol. 
· Entradas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3/2 Los Angeles  LA Airport Turística
1 Laughlin The Aquarius Turística
1 Tusayan Holiday Inn Turística
1 Kanab Parry Lodge Turística
2 Las Vegas Treasure Island Turística
1 Mammoth Lakes Sierra Nevada L. Turística
1 Modesto BW Plus Villa Turística
2/1 São Francisco Da Vinci Villa Turística
1 Santa Maria Radisson Turística
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

mentos do antigo Egito do Luxor, ou os vulcões 
em erupção do hotel Mirage. Alojamento. 

8º Dia. LAS VEGAS-DEATH VALLEY-MAMMOTH 
LAKES 
Café da manhã.
Esta manhã, vamos atravessar o deserto de Ne-
vada em direção a Pahrump e Shoshone. Assim 
que entremos no grande estado da Califórnia, 
iniciaremos a descida para o impressionante 
Vale da Morte, aproximadamente 100 m abai-
xo do nível do mar. Uma região tão desoladora, 
que foi descrita dessa forma pelos primeiros 
cowboys que lá chegaram: “Sem rios para ma-
tar a sede, sem árvores para se pendurar”. Des-
cobriremos Badwater Point, o lugar mais baixo 
do vale; Furnace Creek; e as dunas de Stovepi-
pe. Seguiremos para para Mammoth Lakes, ci-
dade que se encontra no alto das montanhas da 
Serra Leste da Califórnia, em meio a um cenário 
belo e majestoso, quase alpino. Alojamento. 

9º Dia. MAMMOTH LAKES-YOSEMITE-MODESTO 
Café da manhã.
Hoje seguiremos para o majestoso Yosemite Na-
tional Park, um dos mais espetaculares parques 
do estado da Califórnia. Você vai se surpreender 
com as florestas e o cenário alpino. Veremos os 
lendários picos do “Capitão” ou o “Half Dome”; os 
prados junto ao rio Merced; as diversas cachoei-
ras, entre as que se destaca a Yosemite Falls; Bri-
dalveil Fall; e um vilarejo fundado pelos primeiros 
colonos no sul do parque. Na parte da tarde ire-
mos para Modesto atravessando as terras férteis 
de Central Valley. Alojamento. 

10º Dia. MODESTO-SÃO FRANCISCO 
Café da manhã.
Pela manhã visita panorâmica em São Francisco, 
uma atraente combinação de história e moderna 

sofisticação. Construída sobre colinas, a cidade 
é a joia da magnífica baía aos pés das colinas e 
um dos destinos turísticos mais importantes nos 
Estados Unidos. Veremos a famosa Golden Gate, 
ponte pênsil que liga a península de São Fran-
cisco com o norte, que se converte em uma bela 
porta de entrada para a baía; a Ilha de Alcatraz; 
os bondes que percorrem suas ruas íngremes, 
e a colina de Twin Peaks, onde vamos admirar 
as melhores vistas panorâmicas da cidade e 
da baía. Passaremos também por Chinatown, 
veremos o Fishermen’s Wharf, a área do antigo 
porto, além de Sausalito, do outro lado da baía, 
que, além de seu porto de pesca, também se 
distingue pela presença de mais de 400 típicas 
casas flutuantes em toda sua zona costeira. Mui-
tos famosos e pessoas de alta classe social que 
preferem ficar longe das grandes aglomerações 
escolhem essa localidade para fixar residência. 
Tarde livre e alojamento. 

11º Dia. SÃO FRANCISCO
Café da manhã.
Para os passageiros da viagem de 11 dias: 
Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. 
Assistência no check-in e fim de nossos servi-
ços. Dia livre para continuar a desfrutar desta 
maravilhosa cidade, fazer compras ou passear 
por suas belas ruas. Possibilidade de fazer visi-
tas opcionais. Veja a famosa prisão de Alcatraz, 
localizada na ilha da baía de San Francisco ou 
visite a região vinícola mais famosa da Califór-
nia, a região de Napa & Sonoma. Retorno ao ho-
tel e alojamento.

12º Dia. SÃO FRANCISCO-MONTEREY-CARMEL-
-SANTA MARIA
Café da manhã.
Para os passageiros da viagem de 12 dias: Tem-
po livre até a hora do traslado ao aeroporto. As-

sistência no check-in e fim de nossos serviços.
Saída para o sul percorrendo a cênica Route 
1, que transcorre ao longo da costa do Pací-
fico e suas famosas praias até Monterey, um 
lugar único na história da Califórnia, com in-
fluências mexicanas, construções de pedra e 
missões franciscanas. A chegada do Padre 
Junípero Serra e do comandante Don Gas-
par de Portala, vindos da Espanha, em 1770, 
consagrou Monterey como a capital militar 
e eclesiástica da Alta Califórnia. Este lugar 
serviu de inspiração para muitos pintores e 
poetas americanos e europeus. Visitaremos 
a cidade de Monterey, especialmente o porto 
pesqueiro e Cannery Row. Percorrendo a “17 
Mile Drive”, uma preciosa estrada costeira, 
chegaremos ao vilarejo de Carmel, um dos 
lugares mais encantadores da Califórnia, com 
praias virgens e lojinhas de artesanato local. 
O ator Clint Eastwood foi prefeito deste local 
num passado recente. Tempo livre. Continua-
ção da viagem para Santa Maria. Chegada e 
alojamento.

13º Dia. SANTA MARIA-LOS ANGELES
Café da manhã.
Nas primeiras horas da manhã, saída para 
Los Angeles. No caminho, visitaremos San-
ta Bárbara, encantador vilarejo costeiro com 
telhados vermelhos e arquitetura espanhola. 
Tempo livre e continuação para a “Cidade dos 
Anjos”. Tempo livre em Santa Mônica e Venice 
Beach para curtir a praia ou fazer compras. 
Alojamento. 

14º Dia. LOS ANGELES.
Café da manhã.
Tempo livre pela manhã. No horário marcado, 
traslado ao aeroporto. Assistência no check-in 
e fim de nossos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
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CANADÁ
 CLÁSSICO 

 
Itinerário 8 dias

Montreal, Quebec, Tadoussac,
Gananoque, Toronto

A partir de 1.095 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Sextas

Jun.:  23
Jul.: 14, 28
Ago.: 04, 11
Set. 01, 29

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Duplo 1.275
Individual 1.790
Triplo 1.175
Quádruplo  1.095
Supl. Meia Pensão 210

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência e traslados aeroporto-hotel-aeroporto de 
cada cidade.

· 7 cafés da manhã americanos. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem. 

· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Outras atrações inclusas: 
 Aldeia índios Huronianos
 Cruzeiro a Mil Ilhas (Thousand Islands)
 Cruzeiro de 3 horas de observação de baleias 
· Transporte de 1 mala por passageiro durante a 
viagem (as malas adicionais serão cobradas no 
destino).

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Montreal Les Suites Labelle Turística

2 Quebec Royal William  Turística

1 Gananoque  Colonial Resort Turística 

2 Toronto  BW Airport West Turística 

1º Dia. MONTREAL 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. A en-
trada nos quartos pode ser feita a partir das 16 
horas. Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. MONTREAL
Café da manhã.
Visita com guia em Montreal, a segunda maior 
cidade de língua francesa do mundo e a segun-
da capital do Canadá. Fundada com o nome de 
Ville-Marie pelos primeiros colonos europeus, 
Montreal é uma cidade de contrastes, com seu 
histórico Porto Velho e os novos espaços urbanos 
do centro da cidade, constituídos de edifícios mo-
dernos e uma rede subterrânea para pedestres, 
com cafés, restaurantes, cinemas e lojas. Durante 
o passeio em Montreal, vamos descobrir os luga-
res mais importantes do centro antes de subir no 
Mont Royal para apreciar a vista panorâmica da 
cidade, o Oratório de Saint Joseph, a Basílica de 
Notre Dame e o Parque Olímpico construído para 
os Jogos Olímpicos de Verão de 1976. Restante da 
tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. MONTREAL-QUEBEC 
Café da manhã.
Pela manhã visitaremos a tradicional Reserva 
dos índios Huronianos (ou Hurões), a restaura-
ção mais autêntica de uma aldeia indígena do 
Quebec. Este passeio proporciona aos visitantes 
a oportunidade única de aprender sobre a histó-
ria, a cultura e o estilo de vida dos índios Huro-
nianos. Continuação para Quebec City. Chegada 
e visita panorâmica pela cidade. Atrás de suas 
altas muralhas, a capital da província de Quebec 
dá a impressão de ser um cantinho da França. 
Aproveitaremos a visita com guia pela cidade 
mais antiga do Canadá para admirar a impres-
sionante fortificação e a cidadela em forma de 
estrela. Também vamos ver o jardim de Joana 
d’Arc e a Grande Allée, parando no Parlamento 
da província de Quebec, no Porto Velho, na Praça 
Real e no bairro de Petit-Champlain. Chegada ao 
hotel e alojamento. 

4º Dia. QUEBEC-TADOUSSAC 
Café da manhã.
Esta manhã partiremos para Tadoussac pela 
estrada de Charlevoix, ao longo do rio São Lou-
renço. Parada no bonito vilarejo de Baie-Sain-
t-Paul, um paraíso para artistas. Em seguida, 
embarcaremos em um cruzeiro de 3 horas, du-
rante o qual teremos a oportunidade de obser-

var as baleias e belugas que habitam as águas 
do São Lourenço. Retorno para Quebec City. 
Alojamento.

5º Dia. QUEBEC-OTTAWA-GANANOQUE 
Café da manhã.
Hoje nos dirigimos para o Ontário. Na parte da 
tarde, ao chegar a Ottawa, faremos um circuito 
panorâmico pela capital nacional. Vamos ver o 
Canal Rideau e suas famosas eclusas, declarado 
Patrimônio Mundial pela UNESCO; os edifícios go-
vernamentais da Colina do Parlamento, que é o 
ponto turístico mais importante de Ottawa, e sua 
torre principal: a Torre da Paz, que tem mais de 90 
metros de altura, o símbolo de Ottawa. Situada na 
parte superior da chamada Parliament Hill, possui 
vários edifícios de estilo neo-gótico e seus jardins 
adjacentes. Veremos também o Mercado Byward, 
a Prefeitura etc. Durante os meses de julho e 
agosto também podemos ver a troca da guarda 
de Parliament Hill, antiga cerimônia militar de 
herança britânica. À tarde, saída para Gananoque. 
Chegada e alojamento. 

6º Dia. GANANOQUE–MIL ILHAS-TORONTO 
Café da manhã.
Na parte da manhã, faremos um cruzeiro em 
“Thousand Islands” (Mil Ilhas), onde nasce o rio 
São Lourenço, para desfrutar das magníficas 
paisagens. Na parte da tarde, saída para Toron-
to, onde chegaremos no meio da tarde. Em se-
guida, visita panorâmica para ver a Prefeitura, o 
parlamento provincial, a Universidade, o bairro 
boêmio de Yorkville, a Catedral de Saint Michael, 
o distrito financeiro e a CN Tower, a estrutura in-
dependente mais alta do Hemisfério Ocidental, 
com 553 metros, visitada por mais de 2 milhões 
de pessoas a cada ano. Restante da tarde livre. 
Alojamento. 

7º Dia. TORONTO
Café da manhã.
Saída para Niágara e visita a Niagara Falls, uma 
das paisagens naturais mais belas do mundo. 
Passeio de barco a bordo do “Maid of the Mist”, 
que vai deixá-lo frente a frente com a queda das 
cataratas. Retorno ao hotel. Alojamento. 

8º Dia. TORONTO
Café da manhã.
Manhã livre. Traslado ao aeroporto para a saída 
do voo de retorno. Fim da viagem e de nossos 
serviços. 
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Itinerário 8 dias

Toronto, Niágara, Ottawa, Mont Tremblant, 
Quebec, Charlevoix, Montreal 

A partir de 1.495 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas

Mai.: 15, 22, 29
Jun.: 05, 12, 19, 26
Jul.: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.: 07, 14, 21, 28
Set.: 04, 11, 18, 25
Out.: 02

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Base N. extra Montreal*

Duplo  1.755 185
Individual  2.510 300
Triplo  1.590 150
Quádruplo   1.495 125
* Noite extra em Montreal incluindo café da manhã e 
traslado ao aeroporto.

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-ae-
roporto. 

· Transporte em veículos com ar condicionado.
· 7 cafés da manhã americanos e 1 almoço.
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem.

· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Transporte de 1 mala por passageiro durante a 
viagem (as malas adicionais serão cobradas no 
destino).

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Toronto The Chelsea Toronto hotel Turística

1 Ottawa( Hull)  Four Pints Sheraton  Primeira

1 Mt. Tremblant  Mariott Residence Inn Primeira

2 Quebec  Tryp by Wyndham Turística Sup. 

1 Montreal  Le Nouvel Hotel Turística Sup.

1º Dia. TORONTO
Chegada, traslado ao hotel e alojamento. 

2º Dia. TORONTO-NIAGARA FALLS-TORONTO
Café da manhã. 
Pela manhã visita panorâmica pela cidade. Va-
mos ver o Dominion Centre, a Prefeitura, a Uni-
versidade de Toronto, Ontario Place, o distrito 
comercial de Yorkville com suas lojas elegantes, 
o bairro chinês e a CN Tower, a estrutura inde-
pendente mais alta do Hemisfério Ocidental, 
com 553 metros, visitada por mais de 2 milhões 
de pessoas a cada ano. Tempo livre para subir 
(opcional). Continuação para Niágara e passeio 
de barco a bordo do “Maid of the Mist”, que vai 
deixá-lo frente a frente com a queda das cata-
ratas. Tempo livre. À tarde, passeio panorâmico 
por Niágara incluindo Table Rock, o famoso re-
lógio de flores e o teleférico espanhol “Spanish 
Aerocar”. Continuação em direção à bela cidade 
vitoriana de Niagara-on-the-Lake, antiga capital 
do Alto Canadá, que fica a cerca de 30 minutos 
das Cataratas. Admiraremos as belas vistas de 
seus jardins e dos vinhedos da região, onde se 
elabora o famoso vinho local Icewine. Retorno 
para Toronto e alojamento.

3º Dia. TORONTO-MIL ILHAS-OTTAWA
Desayno. 
Saída para Ottawa. No caminho faremos o cru-
zeiro no arquipélago de “Thousand Islands” (Mil 
Ilhas), onde nasce o rio São Lourenço. Continu-
ação da viagem para Ottawa, capital do Canadá. 
Chegada ao hotel e alojamento. À tarde, saída 
para o bairro antigo da cidade e tempo livre. 
Alojamento.

4º Dia. OTTAWA-MT. TREMBLANT
Café da manhã.
De manhã, passeio panorâmico pela capital na-
cional. Vamos ver o Canal Rideau, os edifícios go-
vernamentais da Colina do Parlamento, que é o 
ponto turístico mais importante de Ottawa, e sua 
torre principal: a Torre da Paz, que tem mais de 
90 metros de altura. Veremos também o Mercado 
Byward, a Prefeitura, a troca da guarda - heran-
ça inglesa no Canadá (somente julho e agosto). 
Tempo livre para continuar conhecendo a cidade 
ou visitar o Museu da Civilização, o mais impor-
tante da região. Na parte da tarde seguiremos 
para a região das montanhas Laurentinas, onde 
se encontra a maior parte das estações de esqui 
do leste do Canadá, que são uma atração tanto 

no inverno como no verão. Chegada na parte da 
tarde e tempo livre. Alojamento.

5º Dia. MT. TREMBLANT-QUEBEC
Café da manhã.
Nas primeiras horas da manhã, saída para Que-
bec. No caminho, faremos uma parada em uma 
das cabanas de açúcar típicas da região, onde 
você pode saborear o xarope de bordo carameli-
zado (maple syrup) e conhecer seu processo de 
produção. Chegada a Quebec e tour panorâmico. 
Atrás de suas altas muralhas, a capital da pro-
víncia de Quebec dá a impressão de ser um can-
tinho da França. Admiraremos a impressionan-
te fortificação e a cidadela em forma de estrela. 
Também vamos ver o jardim de Joana d’Arc e a 
Grande Allée, parando no Parlamento da provín-
cia de Quebec, no Porto Velho, na Praça Real e 
no bairro de Petit-Champlain. Alojamento. 

6º Dia. QUEBEC-CHARLEVOIX- QUEBEC
Meia Pensão.
Saída para a mais bela região do Quebec, Char-
levoix, passando por lugares pitorescos até 
chegar à baía de St. Catherine, onde vamos re-
alizar um Safari Fotográfico de baleias a bordo 
de um barco. Poderemos ver baleias azuis, ba-
leias cinzentas e belugas. Almoço no típico vila-
rejo de Tadoussac. De volta para Quebec, visita 
à basílica de Sainte-Anne-de-Beaupré. Retorno 
ao hotel e alojamento.

7º Dia. QUEBEC-MONTREAL
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para Montreal. Chega-
da e visita com guia na segunda maior cidade do 
Canadá. Durante o passeio em Montreal, desco-
briremos os lugares mais importantes do centro 
antes de subir no Mont Royal para apreciar a 
vista panorâmica da cidade. Vamos ver o Orató-
rio de Saint Joseph, a Basílica de Notre Dame, a 
praça das Armas, a praça Cartier, o Porto Velho, o 
prédio da Prefeitura, o bairro francês e o Parque 
Olímpico construído para os Jogos Olímpicos de 
Verão de 1976. Também veremos a Mille Carré 
Doré (Milha Quadrada Dourada), onde viviam as 
famílias mais ricas do país no século XIX. Restan-
te da tarde livre. Alojamento. 

8º Dia. MONTREAL
Café da manhã.
Na hora indicada, traslado ao aeroporto para a 
saída do voo de retorno. 
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Itinerário 7 dias

Calgary, Banff, Jasper,
Kamloops, Vancouver

A partir de 1.620 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Domingos
Mai.: 07, 14, 21, 28
Jun.:  04, 11, 18, 25
Jul.: 02, 09, 16, 23, 30

Ago.:  06, 13, 20, 27
Set.: 03, 10, 17, 24
Out.: 01

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Indiv. Triplo Quádr.

Base  1.805 2.415 1.680 1.620
Datas em verde 1.935 2.665 1.765 1.685
Datas em vermelho  2.040 2.865 1.835 1.730

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-ae-
roporto. 

· 6 cafés da manhã e 1 jantar no Rancho South 
Thompson 

· Transporte em veículos com ar condicionado 
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem 

· Visitas inclusas descritas no itinerário
· Seguro de viagem.

Importante. Para poder desfrutar do Tour em Vancou-
ver o horário de saída do voo precisa ser depois das 
15 horas..

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Calgary  International hotel Primeira

2 Banff Banff Aspen Lodge  Turística

1 Jasper Tonquin Inn Turística 

1 Kamloops South Thompson Inn Rancho

1 Vancouver Sheraton Wall Center Primeira

1º Dia. CALGARY 
Chegada. Recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel. Alojamento.

2º Dia. CALGARY-BANFF
Café da manhã.
Pela manhã visita panorâmica no centro da cidade. 
Calgary é a famosa capital do mundo “cowboy” com 
autênticas lojas especializadas e o Heritage Park 
(entrada inclusa), que conta a história da província 
e o impacto causado pela chegada do transporte 
ferroviário e da indústria petroleira. Seguiremos 
para o parque nacional de Banff, onde visitaremos 
o Lago Minnewanka, Bow Falls e daremos um pas-
seio em Tunnel Mountain, durante o qual possivel-
mente iremos ver a típica fauna selvagem desta 
região: alces, ursos negros e grizzlies. Banff é um 
oásis alpino de atividade, aventura e paisagens ins-
piradoras, com as Montanhas Rochosas formando 
um majestoso anel ao seu redor. À tarde, tempo 
livre para caminhar pelo parque, dar um voo de he-
licóptero ou fazer compras. Alojamento.

3º Dia. BANFF-LAGO LOUISE-BANFF 
Café da manhã.
Hoje nos espera uma magnífica excursão aos 
lagos mais famosos do Canadá. Iniciaremos 
com o belo lago Moraine (de junho a setembro), 
emoldurado pelo vale dos Dez Picos, dentro do 
parque nacional de Banff. Em seguida, o lago 
Louise, onde se observa a geleira Victoria, con-
siderada uma das mais belas do mundo. Antes 
de empreender o caminho de volta, veremos o 
lago Esmeralda, que vai nos cativar com sua in-
tensa coloração. Alojamento.

4º Dia. BANFF-CAMPO DE GELO-JASPER 
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para Castle Mountain. Va-
mos seguir ao longo da estrada das geleiras e ad-
mirar a Geleira Crowfoot (pata de corvo) e os lagos 
Bow e Peyto (durante o verão). Continuação para o 
Jasper National Park, um dos mais espetaculares 
do Canadá. Lá veremos a geleira Athabasca, loca-
lizada no Campo de Gelo Columbia (Columbia Ice-
field), o maior campo de gelo ao sul do Círculo Polar 
Ártico, onde vamos dar um passeio no Ice Explorer. 
Continuação para Jasper. Alojamento.

5º Dia. JASPER-LAGO MALIGNE-KAMLOOPS 
Café da manhã.
Saída  para Maligne Lake, o mais belo dos lagos 
do Canadá. Suas águas azul-celeste e suas mon-

tanhas glaciais fazem deste local um dos pontos 
mais emblemáticos das Montanhas Rochosas 
canadenses. Durante o passeio, faremos um cru-
zeiro para Spirit Island, um pequeno ícone cana-
dense flutuando entre águas turquesas glaciais. 
Desembarque e curta caminhada até o mirante 
para admirar as majestosas florestas e altas 
montanhas que cercam o lago Maligne. Continu-
ação para Kamloops. No caminho, vamos apreciar 
a vista majestosa do Lago Moose e do pico mais 
alto das Montanhas Rochosas, o Monte Robson. 
Deixaremos para trás as altas montanhas e se-
guiremos por um cenário de pradarias até chegar 
ao hotel, um rancho ao estilo do oeste canadense. 
Alojamento.

6º Dia. KAMLOOPS-VANCOUVER 
Café da manhã.
Pela manhã saída para Vancouver. No caminho, 
atravessaremos o famoso rio Fraser. Descendo 
através de extensos vales e prados, chegare-
mos a Vancouver, considerada uma das cida-
des mais bonitas do mundo por sua natureza e 
estilo de vida. Viveremos uma uma experiência 
única ao atravessar a Capilano Suspension Bri-
dge, a ponte suspensa mais longa do Mundo, 
com suas vistas deslumbrantes do canyon; e as 
pontes Tree Top, suspensas entre árvores colos-
sais. Ao chegar, daremos um pequeno passeio 
panorâmico pela cidade. Alojamento.

7º Dia. VANCOUVER
Café da manhã.
De manhã terá início nossa visita completa pela 
cidade. Começamos por Yaletown para, em se-
guida, passar pela exótica Chinatown, a maior do 
Canadá. Passaremos pelo bairro mais antigo da 
cidade, Gastown, onde veremos o relógio a vapor 
original e as pequenas lojas, galerias e restau-
rantes da melhor categoria. Veremos também 
o Canada Place, o terminal dos cruzeiros que 
seguem para o Alasca, que se tornou um dos 
símbolos da cidade com o seu telhado branco 
em forma de cinco velas. A poucos minutos do 
porto, está o Stanley Park, que oferece uma vista 
maravilhosa da baía, da cidade e das Montanhas 
Costeiras. Parada para fotografar os autênticos 
totens indígenas. Ao sair do parque veremos a 
praia de English Bay. Vamos terminar o passeio 
em Granville Island, com seu artesanato local e 
a atmosfera marinheira do porto esportivo. No 
horário marcado, traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e de nossos serviços. 
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DO LESTE  
Itinerário 8 dias

Vancouver, Revelstoke,  
Banff, Calgary

A partir de 1.455 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas

Jun.: 19
Jul.: 03, 10, 17, 31

Ago.: 07, 21, 28
Set.: 04, 18

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo Indiv. Triplo Quádr.

Base  1.678 2.440 1.540 1.455
Datas em verde 1.780 2.645 1.620 1.515

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-ae-
roporto. 

· Alojamento e 7 cafés da manhã. 
· Transporte em veículos com ar condicionado 
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda 
a viagem. 

· Visitas inclusas descritas no itinerário. 
· Transporte de 1 mala por passageiro durante a 
viagem.

· Seguro de viagem.

Este programa não dá direito ao desconto de 
reserva antecipada.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Vancouver Geórgian Court Primeira

1 Revelstoke Sutton Place Superior

2 Banff Spruce Grove Inn Turística

1 Calgary International hotel Primeira

1º Dia. VANCOUVER 
Chegada. Recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel. Alojamento.

2º Dia. VANCOUVER
Café da manhã.
De manhã terá início nossa visita completa 
pela cidade. Começamos por Yaletown para, 
em seguida, passar pela exótica Chinatown, 
a maior do Canadá. Passaremos pelo bairro 
mais antigo da cidade, Gastown, onde vere-
mos o relógio a vapor original e as peque-
nas lojas, galerias e restaurantes da melhor 
categoria. Veremos também o Canada Place, 
o terminal dos cruzeiros para o Alasca, que 
se tornou um dos símbolos da cidade com o 
seu telhado branco em forma de cinco velas. 
A poucos minutos do porto, está o Stanley 
Park, que oferece uma vista maravilhosa da 
baía, da cidade e das Montanhas Costeiras. 
Parada para fotografar os autênticos totens 
indígenas. Ao sair do parque veremos a praia 
de English Bay. Vamos terminar o passeio em 
Granville Island, com seu artesanato local e 
a atmosfera marinheira do porto esportivo. 
Alojamento. 

3º Dia. VANCOUVER
Café da manhã.
Dia livre. Possibilidade de realizar opcionalmen-
te a visita a Victoria ou Whistler. Alojamento. 

4º Dia. VANCOUVER-REVELSTOKE
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para Revelstoke. 
Começaremos nossa jornada com a incrível 
beleza natural da região oeste do Canadá: 
o rio Fraser, com seus vales e montanhas, e 
depois, o rio Thompson, onde a paisagem se 
transforma em belos prados. Percorreremos 
o interior da província através de pequenas 
cidades como Chase, Salmon Arm e Sica-
mous, ao longo do rio Shuswap. No meio da 
tarde vamos chegar à cidade de Revelstoke. 
Continuação para o hotel, situado em meio à 
natureza. Alojamento e tempo livre para des-
frutar das instalações e de seu ambiente na-
tural. Alojamento.

5º Dia. REVELSTOKE-BANFF
Café da manhã. 
Pela manhã saída rumo às famosas Montanhas 
Rochosas canadenses. Durante a viagem para 

Banff, nos esperam a Rogers Pass e o Glacier 
National Park. Também desfrutaremos das 
magníficas vistas do Yoho National Park, com as 
águas tranquilas do Emerald Lake, que vai nos 
cativar com sua intensa coloração, bem como 
Natural Bridge. Em seguida, visitaremos o lugar 
mais famoso do parque: o lago Louise, de onde 
se observa a geleira Victoria, considerada uma 
das mais belas do mundo. Veremos também o 
belo lago Moraine (de junho a setembro), emol-
durado pelo vale dos Dez Picos. Continuação 
para Banff. Chegada e alojamento. 

6º Dia. BANFF-LAGO LOUISE-BANFF
Café da manhã. 
Seguiremos para o parque nacional de Banff, 
onde visitaremos o Lago Minnewanka, Bow 
Falls e daremos um passeio em Tunnel Mou-
ntain, durante o qual possivelmente iremos 
ver a típica fauna selvagem desta região: al-
ces, ursos negros e grizzlies. Banff é um oá-
sis alpino de atividade, aventura e paisagens 
inspiradoras, com as Montanhas Rochosas 
formando um majestoso anel ao seu redor. 
Ao longo da estrada das geleiras seguiremos 
para os Campos de Gelo do Jasper National 
Park. Estaremos rodeados de lagos de colo-
ração turquesa e esmeralda, picos e geleiras 
com formas caprichosas, entre elas a geleira 
Crowfoot (pata de corvo) e a geleira Dome. A 
estrada das geleiras nos conduzirá à Gelei-
ra Athabasca no Campo de Gelo Columbia, o 
maior do ao sul do Círculo Polar Ártico. Neste 
lugar iremos viver uma experiência única: su-
bir no Ice Explorer para para dar um passeio 
pela geleira. À tarde, tempo livre para cami-
nhar pelo parque, dar um voo de helicóptero 
ou fazer compras na Banff Avenue, a rua prin-
cipal da cidade. Alojamento. 

7º Dia. BANFF-CALGARY
Café da manhã. 
Saída para Calgary. Esta cidade é a famosa ca-
pital do mundo “cowboy” com autênticas lojas 
especializadas e o famoso Heritage Park, que 
conta a história da província. Tempo livre. Alo-
jamento.

8º Día. CALGARY
No horário marcado, traslado ao aeroporto. Fim 
da viagem e de nossos serviços. 
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QUÊNIA · TANZÂNIA · ÁFRICA DO SUL · Maurício · Maldivas



QUÊNIA

Capital: Nairóbi
Moeda: Xelim queniano (KES) 1USD = 100,873 KES aproximadamente
Língua oficial: O suaíli é a língua nacional e o inglês, a oficial
Eletricidade: A corrente elétrica no Quênia é de 240 volts. As tomadas são de três entradas (tipo britânico).
Quando viajar: Há quatro estações no Quênia: duas estações secas (dezembro a março e julho a outubro) e duas estações chuvosas (abril a junho e no-
vembro). No litoral, o clima é tropical, com atmosfera quente e úmida. Há ventos durante o ano inteiro, que são mais fortes entre abril e setembro. Os altos 
planaltos do Quênia são quentes e ensolarados, com baixo percentual de umidade - em contraste com os arredores do Lago Vitória, que são bem úmidos. 
Nas regiões desérticas do nordeste, a temperatura é muito alta, com algumas precipitações em abril e maio. O sol se põe em torno das seis ou sete da tarde. 
A melhor época coincide com a estação seca, entre setembro e fevereiro. Os animais se reúnem nos parques em torno das áreas com água, ficando mais 
fáceis de observar. A migração de aves para os lagos do grande vale do Rift também pode ser apreciada nesta altura do ano.
Documentação: É necessário ter o passaporte em regra com validade mínima de 6 meses e um visto que deve ser obtido “on line” por meio do site https://
account.ecitizen.go.ke/register no qual o requerente deve se registrar seguindo as etapas da seção “Department of Immigration Services”. O visto de uma 
entrada custa 50$. Consulte as condições e requisitos para obter o visto antes de viajar, conforme sua cidade de origem.
Vacinas: Obrigatórias: Febre Amarela. Recomendadas: hepatite A e B, febre tifóide, poliomielite, tétano-difteria e doença meningocócica. É também aconse-
lhável tomar medidas preventivas contra a malária.
Bagagem: Tenha em mente o espaço limitado do veículo de safari. A bagagem de safari deve ser leve e não volumosa. Para facilitar as viagens por estrada 
e dentro dos parques é recomendável o uso de bagagem de tamanho médio e  maleável.
Gorjeta: Durante a viagem, a equipe acompanhante vai se esforçar para desempenhar seu trabalho da melhor maneira possível, para que os clientes fiquem 
satisfeitos e ofereçam uma gratificação de reconhecimento. É aconselhável dar uma gorjeta de 5/6$ por pessoa/dia ao motorista e ao guia e 2$ por mala 
para os carregadores.

TANZÂNIA

Capital: Dodoma 
Moeda: Xelim tanzaniano (TZS) 1USD = 2118, 62 TZS aprox.
Língua oficial: Suaíli
Eletricidade: A corrente elétrica é de 240 volts. As tomadas são de três entradas chatas ou redondas. Necessário adaptador.
Quando viajar: A Tanzânia goza de um clima mais temperado. Em virtude da diversidade de suas paisagens e altitudes, o clima pode variar. A costa da 
Tanzânia, assim como outras ilhas, tem clima tropical, quente, com umidade elevada. A temperatura média varia de 26° a 30°C. A estação de chuvas é de 
março a maio. Esta região goza de um clima agradável durante a estação seca. De junho a setembro a umidade é baixa e as temperaturas não muito altas. 
Existem dois períodos significativos de chuva no país. O período de fortes chuvas, que dura de meados de março até maio; e o período conhecido como de 
chuvas de curta duração, que ocorre nos meses de novembro, dezembro e parte de janeiro. Durante a curta estação chuvosa, de outubro a novembro, o clima 
é quente, com umidade elevada. No resto do tempo o clima é fresco e agradável. A melhor época para visitar os Parques Nacionais do norte (Arusha, Lago 
Manyara, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti) é nos meses de junho a outubro. A temperatura é agradável e existe uma riquíssima vida animal, especialmente 
no Serengeti. Os meses de janeiro a março correspondem à alta temporada para a migração que ocorre no sul. 
Documentação: Passaporte em vigor com pelo menos seis meses de validade a partir da data de entrada no país e pelo menos três páginas em branco. O 
visto pode ser obtido ao chegar ao país, seja no aeroporto ou em fronteira terrestre. Desde 15 de setembro de 2005 as taxas aplicadas pelas autoridades 
da República Unida da Tanzânia são: visto comum ou de turismo, válido por até 90 dias: 50 dólares americanos ou 50 euros. É preciso pagar, em dinheiro, 
uma taxa adicional de 5 dólares americanos em todas as saídas do aeroporto de Zanzibar. Consulte as condições e requisitos necessários antes de viajar, 
conforme sua cidade de origem.
Vacinas: Obrigatórias: febre amarela. Recomendáveis: febre tifóide, hepatite A e B, difteria-tétano. Há risco de malária durante todo o ano e em todo o país 
abaixo dos 1.800 metros de altitude. Recomendamos visitar o centro de vacinação internacional antes da viagem.
Bagagem: A bagagem de safari deve ser leve e não volumosa. Para facilitar as viagens por estrada e dentro dos parques é recomendável o uso de bagagem 
de tamanho médio e  maleável.
Gorjeta: As gorjetas são sempre voluntárias, em reconhecimento a um atendimento atencioso e a um serviço eficiente. É aconselhável dar uma gorjeta de 
5/10$ por dia ao motorista e ao guia, e entre 50 centavos e um dólar por serviço para os carregadores dos lodges. 

ÁFRICA DO SUL

Capital: A República da África do Sul é o único país que tem três capitais: Pretória (executiva), Cidade do Cabo (legislativa) e Bloemfontein (judiciária).
Moeda: Rand Sul Africano (ZAR) 1USD = 12, 7539 ZAR aprox.
Língua Oficial: tem onze línguas oficiais: Zulu, Xhosa, Africâner, Inglês, Tswana, Soto do norte, Soto do sul, Tsonga, Suázi, Venda e Ndebele. O inglês é a se-
gunda língua para a maioria dos sul-africanos.
Eletricidade: A corrente elétrica é de 250 volts a 50 Hz em Pretória. No resto do país é 220/230 volts. As tomadas são geralmente de três pinos.
Quando viajar: O clima na África do Sul é temperado, com variações locais dependendo da altitude e da influência das correntes quentes do oceano Índico 
na costa leste, e das correntes frias do oceano Atlântico na costa oeste. A melhor época para fazer safaris é no inverno.
O clima de Pretória é caracterizado por invernos secos com temperaturas que oscilam entre 22°  e 5°C. Os verões são quentes com temperaturas entre 29ºC 
e 17ºC, com trovoadas e chuvas frequentes durante os meses de novembro a janeiro.
Johannesburgo tem invernos secos, com temperaturas máximas variando entre 24°-16°C. Durante o verão (novembro a fevereiro), as temperaturas da 
estação das chuvas são, muitas vezes, superiores a 30°C e trovoadas à tarde são comuns.
A Cidade do Cabo tem um clima agradável, com estações bem definidas, chuvas de inverno de maio a agosto, com temperaturas em torno de 18°C e verões 
quentes, com temperaturas variando entre 25°-27 ºC.
O melhor momento para observação da vida selvagem é o final da primavera, entre agosto e outubro e o avistamento da baleia-franca-austral se dá entre 
meados de junho e o final de outubro. Não se esqueça que a África do Sul fica no hemisfério sul, portanto, o verão se estende de meados de outubro a me-
ados de fevereiro; o outono de fevereiro a abril; o inverno de maio a julho, e a primavera de agosto a outubro.
Documentação: É necessário passaporte em vigor, com pelo menos 2 páginas em branco e a data de validade não deve ser inferior a 30 dias da data de saída 
do país. Verifique os requisitos em seu país de origem antes de viajar.
Gorjeta: As gorjetas são parte integrante da vida da África do Sul. No final da sua estadia é aconselhável dar ao guia e ao motorista uma gratificação em 
moeda local equivalente a USD 10 por pessoa e por dia.
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
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A

QUÊNIA
AUTÊNTICA 

Itinerário 6 dias

Nairóbi, Mts Aberdare, Lago Nakuru/
Naivasha, Masai Mara

A partir de 1.780 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Terças, Quartas e Domingos

De Abril de 2017 a 15 Dezembro 2017.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Cat. B Cat. A

Duplo 1.815 1.785
Individual 1.975 1.920
Suplementos comuns:

Terra 23 Jun. - 31Out. 265 750
Terra 16 Nov. - 15 dic. 85 165

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-ae-
roporto. 

· 5 cafés da manhã buffet, 4 almoços e 5 jantares. 
· Transporte em microônibus durante o safari, com 
janela garantida (ocupação máxima: 7 passageiros 
por veículo). 

· Ingressos para os parques nacionais e reservas 
descritos no programa. 

· Guia/motorista especializado na flora e fauna do 
país, falando espanhol durante o safari. 

· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Nairóbi Jacaranda /  Cat. A e B

 Southern Sun MaiFair /

 Intercontinental / Panafric  

2 Aberdare Ark/Mountain Lodge Cat. B

 Treetops Lodge Cat. A

1 Nakuru Lake Nakuru / 

 Naivasha Sopa /  Cat. B

1 Naivasha Sarova Lion Hill Cat. A

2 Masai Mara Mara Sopa / Mara Leisure /  Cat. B

 Sarova Mara/Enkerende Cat. A 

1º Dia. NAIRÓBI
Meia Pensão.
Após os procedimentos de alfândega, recepção 
e assistência no aeroporto. Traslado ao hotel. 
Os quartos estão disponíveis a partir das 12 
horas. Restante do dia livre. Na parte da tar-
de, passaremos no hotel para levá-lo a jantar 
no restaurante Carnivore, onde você vai poder 
degustar uma grande variedade de carnes su-
culentas preparadas em fogo de carvão. Um 
tour gastronômico pela cozinha africana com 
diversos tipos de carne: bovina, cordeiro, por-
co, frango e mesmo avestruz, jacaré, veado, 
acompanhadas de saladas, sopas, pratos de 
legumes e molhos autênticos. Bem-vindos ao 
Quênia!! Alojamento.

2º Dia. NAIRÓBI-MONTES ABERDARE OU RE-
GIÃO MONTE QUÊNIA
Pensão Completa.
Saída para os Montes Aberdare até chegar ao 
Parque Nacional de Aberdare. Criado em 1950, 
este parque fazia parte da antiga rota de elefan-
tes. Destaca-se sua paisagem de altos planaltos 
com picos que se elevam a 4.000 metros e en-
costas cobertas por densa vegetação. Entre as 
espécies mais numerosas estão os elefantes e 
búfalos, mas também é possível encontrar ri-
nocerontes-negros, hienas malhadas, javalis, e 
raros servais-negros. Alojamento. 

3º Dia. MONTES ABERDARE-LAGO NAKURU / 
LAGO NAIVASHA
Pensão Completa.
Saída para o Parque Nacional do Lago Nakuru 
para almoçar no lodge. Na parte da tarde, safari. 
Inaugurado em 1968, destaca-se pela enorme 
população de flamingos que ocupa as margens 

do lago e por ser um espaço vital para a preser-
vação da vida selvagem. Conta com uma gran-
de diversidade de aves e tem sido reconhecido 
como santuário e refúgio do rinoceronte-bran-
co. Você também pode admirar grandes ban-
dos de leões escaladores (únicos no Quênia), 
leopardos, girafas, impalas, zebras comuns, 
búfalos ou o dik-dik (menor antílope do mundo). 
Alojamento.

4º Dia. LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA-MA-
SAI MARA 
Pensão Completa.
Traslado para a Reserva Nacional Masai Mara 
via Narok para chegar na hora do almoço. Na 
parte da tarde, safari na terra dos grandes fe-
linos. Em suas secas pastagens coexistem os 
caçadores mais perigosos, como leões e leopar-
dos, com outras espécies fundamentais para o 
equilíbrio do ecossistema, entre estas últimas, o 
elefante, o antílope, a girafa e a zebra. Este lugar 
único nos dará a possibilidade de fotografar de 
perto os animais selvagens no coração da Áfri-
ca. Alojamento.

5º Dia. MASAI MARA
Pensão Completa.
Dia completo de safari fotográfico em busca 
dos “Big Five” (os cinco grandes): leão, leopardo, 
elefante africano, búfalo africano e rinoceronte-
-negro. Alojamento.

6º Dia. MASAI MARA- NAIRÓBI
Café da manhã. 
Saída para Nairobi. Chegada e tempo livre até a 
hora do traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo rumo ao próximo destino. Fim da viagem e 
de nossos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
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TERRAS DA 
TANZÂNIA 

Itinerário 7 dias

Arusha, Tarangire, Karatu, Serengeti

A partir de 2.650 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Terças
De Abril de 2017 a 15 Dezembro 2017.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Duplo 2.650
Individual 2.875
Supl. Terra 01 Jun - 30 Jun, 01 Nov - 15 Dez 185
Supl. Terra 01 Jul - 31 Out 325

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-ae-
roporto. 

· 6 cafés da manhã buffet, 6 almoços e 5 jantares. 
· Transporte em veículos 4x4 (tipo Landcruiser/
Landrover) durante o safari, com janela garantida 
(ocupação máxima: 7 passageiros por veículo). 

· Ingressos para os parques nacionais e reservas 
descritos no programa. 

· Tour de meio dia na cratera de Ngorongoro em 
veículo 4x4. 

· Guia/motorista especializado na flora e fauna do 
país, falando espanhol durante o safari. 

· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

NOTAS IMPORTANTES  _________________________

A direção do itinerário do programa pode ser alterada, 
operando como se segue: Dia 2 Karatu, Dia 3 e 4 
Serengeti, Dia 5 Karatu e Dia 6 Tarangire. Quando 
a reserva for confirmada, você será informado do 
percurso.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Arusha  Lodge Olasiti

1 Tarangire  Lake Burunge Tented Camp

2 Ngorongoro  Ngorongoro Farm House

 Tloma Camp

2 Serengeti  Serengeti Kati Kati

 Serengeti Sopa Lodge

1º Dia. ARUSHA
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kili-
manjaro. Após os procedimentos de alfândega, 
recepção e traslado ao hotel. Os quartos estão 
disponíveis a partir do meio-dia. Restante do dia 
livre. Bem-vindos a Tanzânia!! Alojamento. 

2º Dia. ARUSHA-TARANGIRE: Parque Nacional 
Tarangire
Pensão Completa.
Traslado para norte da Tanzânia até o Par-
que Nacional Tarangire. Após o almoço, safari 
no parque nacional. Com uma área de 2.600 
quilômetros quadrados, este é o parque dos 
grandes baobás. O rio Tarangire, que atraves-
sa o parque, é a única fonte permanente de 
água da região durante os meses sem chuva. A 
concentração de animais selvagens no parque 
durante a estação seca, de junho a novembro, é 
espetacular. Os rebanhos migratórios de gnus, 
zebras, gazelas, grandes antílopes e o elegante 
órix, vêm ao Tarangire para obter a água que 
escasseia no resto do território masai, propor-
cionando aos visitantes um espetáculo único. 
Alojamento.

3º Dia. TARANGIRE-KARATU: Parque Nacional 
Manyara
Pensão Completa.
Após o café da manhã, saída com almoço tipo 
piquenique rumo ao Parque Nacional de Manya-
ra para fazer um safari no parque. Declara-
do Reserva da Biosfera pela UNESCO, o lago 
Manyara possui um fantástico habitat e grande 
diversidade de espécies terrestres e marinhas. 
Suas quase 400 espécies de aves fazem dele 
um lugar fantástico para se visitar. No início da 
tarde, saída para Karatu. Alojamento.

4º Dia. KARATU-SERENGETI: Cratera de Ngorongoro
Pensão Completa.
Café da manhã bem cedo e saída para a Área de 
Conservação de Ngorongoro, onde faremos um 
tour de meio dia na cratera, uma das maiores cal-
deiras vulcânicas do mundo. A descida do veículo 
todo-terreno pelas paredes da cratera, através de 
densas florestas, vai deixá-lo sem palavras. Vamos 
saborear um almoço tipo piquenique na cratera. 
Depois do almoço, saída para o Parque Nacional 
Serengeti, chegando no final da tarde. Alojamento.

5º Dia. SERENGETI: Parque Nacional Serengeti
Pensão Completa.
Dia completo de safari no famoso Parque Nacio-
nal Serengeti, com uma área de quase 15.000 
quilômetros quadrados. Declarado Patrimônio da 
Humanidade em 1981, nele podemos observar 
bem de perto leões, leopardos, elefantes, zebras, 
girafas e búfalos. Alojamento.

6º Dia. SERENGETI-KARATU: Parque Nacional 
Serengeti
Pensão Completa.
Nas primeiras horas da manhã, safari no parque. 
Retorno ao lodge. Tempo livre até a hora do al-
moço. Na parte da tarde, saída para a região de 
Karatu, passando pela Área de Conservação de 
Ngorongoro. Alojamento.

7º Dia. KARATU-ARUSHA
Meia Pensão.
Retorno a Arusha. Chegada ao meio-dia a um 
hotel de Arusha (uso do quarto não incluso). Al-
moço em restaurante local e, na hora prevista, 
traslado ao aeroporto de Kilimanjaro para em-
barcar no voo com direção ao próximo destino. 
Fim da viagem e de nossos serviços.
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AVENTURA NA 
ÁFRICA DO SUL 

Itinerário 7 dias

Johannesburgo, Parque Kruger,
Cidade do Cabo

A partir de 745 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas e Sextas

DeJaneiro a Dezembro 2017.
Saídas às sextas, exceto Abril, Maio e Junho.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Select Classic Luxo

Duplo  745 860 1.160
Individual  935 1.225 1.745
Supl. Terra 1 Out-31 Dez  20 10 15
Exc. opcional 5º Dia  165 165 165
Exc. opcional 6º Dia  165 165 165
NOTA: Não inclui o voo Johannesburgo-Cidade do 
Cabo. Consultar tarifa.

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência 
em espanhol. 

· Estadia de 1 noite em Johannesburgo, 2 Parque Kru-
ger e 3 Cidade do Cabo nos hotéis selecionados. 

· 6 cafés da manhã e 2 jantares. 
· Transporte terrestre em veículo com ar condicio-
nado. 

· Transporte em veículo 4x4 para o safari no Parque 
Kruger. 

· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário 
com guias locais falando espanhol.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Johannesburgo  Peermont Metcourt
 (Emperors Palace) Select

 Park Inn, Sandton Classic

 De Oreale, Hilton Luxo

2 Parque Kruger Ingwenyama Select

 PH Winkler, Stillewoning,
 Greenway Classic

 Country Boutique Luxo

3 Cidade do Cabo Lady Hamilton Select

 Park Inn, Foreshote Classic

 Hilton Luxo

NOTA ________________________________________________

Preços não válidos na época de Natal e Ano Novo, consultar. 

1º Dia. JOHANNESBURGO
Chegada ao aeroporto de Johannesburgo e tras-
lado ao hotel com guia/motorista falando espa-
nhol. Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. JOHANNESBURGO-MPUMALANGA- 
ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
Nas primeiras horas da manhã, saída para o Par-
que Kruger através da província de Mpumalanga. 
No caminho, contemplaremos algumas das mara-
vilhas da região como o Bourke’s Luck Potholes no 
Blyde River Canyon: formações geológicas forma-
das pela erosão da água. Um dos lugares mais es-
petaculares do país e o terceiro canyon mais pro-
fundo do mundo. (Visitas sujeitas à disponibilidade 
de tempo e condições meteorológicas). Chegada 
ao hotel na parte da tarde. Jantar e alojamento. 

3º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
(Como a hora prevista de partida é às 5h:30min, 
o hotel irá proporcionar caixas de piquenique 
para o café da manhã).
Safari fotográfico de dia completo. Traslado pela 
estrada de manhã bem cedo até a entrada do 
parque, onde nos esperam nossos veículos 4x4 
com teto aberto, com “rangers” especialistas fa-
lando em espanhol na direção. O parque Kruger 
é a maior e mais prestigiada reserva africana, 
com uma grande variedade de fauna e flora. Du-
rante o safari, tentaremos avistar os chamados 
“Big Five”: leão, leopardo, elefante, rinoceronte e 
búfalo. Retorno ao hotel na parte da tarde. Jan-
tar e alojamento. 

4º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER-CIDADE DO 
CABO
Café da manhã.
Saída para Johannesburgo. No caminho vamos 
parar em Pretória para fazer a visita panorâmica, 
destacando “Church Square” e “Union Buildings”, 
sede do governo (parte exterior) e o monumento 
Voortrekker. Na parte da tarde, traslado ao aero-
porto de Johannesburgo e saída para a Cidade 
do Cabo (voo não incluso). Chegada e traslado 
ao hotel com guia/motorista falando espanhol. 
Alojamento. 

5º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Dia livre para atividades opcionais. Recomenda-
mos fazer a excursão opcional de dia completo 

pela Península, com almoço, para explorar a 
beleza da Península do Cabo através da costa 
atlântica. Faremos uma pausa na vila pesqueira 
de Hout Bay. Chegaremos ao Cabo da Boa Es-
perança, visitando ao longo do caminho, a Ilha 
das Focas e uma colônia de adoráveis pinguins. 
No caminho para a Cidade do Cabo, atravessa-
remos a pequena cidade portuária de Simon’s 
Town. Retorno ao hotel e alojamento. 

6º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Dia livre à sua inteira disposição. Recomenda-
mos fazer a excursão opcional de dia comple-
to, com almoço, “Combo”. Visitaremos a Cidade 
Mãe, o famoso bairro de Bo-Kaap e seus mu-
seus, além de uma das adegas mais antigas da 
África do Sul, onde será feita uma Degustação 
de Vinhos. Na parte da tarde, retorno ao hotel. 
Alojamento. 

7º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Na hora prevista, traslado com guia/motorista 
falando espanhol ao aeroporto da Cidade do 
Cabo para embarcar no voo rumo ao próximo 
destino. Fim da viagem e de nossos serviços. 
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O MELHOR DA 
ÁFRICA DO SUL  

 
Itinerário 11 dias

Johanessburgo, Kruger, Durban, 
Shakaland, Cidade do Cabo

A partir de 1.480 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
Mar.: 13, 27
Abr: 10, 24
Mai.: 08, 22
Jun.: 05, 19
Jul.: 03, 10, 17, 24, 31 

Ago.: 07, 14, 21, 28
Set.: 11, 25 
Out.: 09, 23
Nov.: 06, 20
Dez.: 04, 18 

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Select Classic Luxo

Duplo  1.480 1.800 2.105
Individual  1.880 2.590 3.165
Supl. Terra 1 Out-31 Dez  45 110 45
NOTA: Não inclui os voos Johannesburgo-Durban, 
Durban-Cidade do Cabo. Consultar tarifa.

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência 
em espanhol. 

· 10 cafés da manhã e 3 jantares. 
· Transporte terrestre em veículo com ar condicio-
nado. 

· Transporte em veículo 4x4 para o safari no Parque 
Kruger. 

· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário 
com guias locais falando espanhol.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Johannesburgo  Peermont Metcourt
 (Emperors Palace) Select

 Park Inn, Sandton Classic

 De Oreale, Hilton Luxo

2 Parque Kruger Ingwenyama Select

 PH Winkler, Stillewoning,
 Greenway Classic

 Country Boutique Luxo

3 Durban Garden Court Select

 Southern Sun Elangeni Classic/Luxo

1 Shakaland Shakaland Select/Classic/Luxo

3 Cidade do Cabo Lady Hamilton Select

 Park Inn, Foreshote Classic

 Hilton Luxo

1º Dia. JOHANNESBURGO
Chegada ao Aeroporto Internacional de Johan-
nesburgo. Após os precedimentos de alfândega, 
serviço de pick-up e traslado ao hotel seleciona-
do. Alojamento. 

2º Dia. JOHANNESBURGO-MPUMALANGA- 
ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
Nas primeiras horas da manhã, saída para o 
Parque Kruger através da província de Mpuma-
langa. No caminho, contemplaremos algumas 
das maravilhas da região, como o Bourke’s Luck 
Potholes no Blyde River Canyon: formações 
geológicas formadas pela erosão da água. Um 
dos lugares mais espetaculares do país e o ter-
ceiro canyon mais profundo do mundo. (Visitas 
sujeitas à disponibilidade de tempo e condições 
meteorológicas). Chegada ao hotel na parte da 
tarde. Jantar e alojamento. 

3º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
(Como a hora prevista de partida é às 5h:30min, 
o hotel irá proporcionar caixas de piquenique 
para o café da manhã). Safari fotográfico de dia 
completo. Traslado pela estrada de manhã bem 
cedo até a entrada do parque, onde nos espe-
ram nossos veículos 4x4 com teto aberto, com 
“rangers” especialistas falando em espanhol 
na direção. O parque Kruger é a maior e mais 
prestigiada reserva africana, com uma grande 
variedade de fauna e flora. Durante o safari, ten-
taremos avistar os chamados “Big Five”: leão, 
leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo. Retorno 
ao hotel na parte da tarde. Jantar e alojamento. 

4º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER-DURBAN
Café da manhã.
Saída para Johannesburgo. No caminho vamos 
parar em Pretória para fazer a visita panorâmica, 
destacando “Church Square” e “Union Buildings”, 
sede do governo (parte exterior) e o monumento 
Voortrekker. Na parte da tarde, traslado ao aero-
porto de Johannesburgo e saída para Durban (voo 
não incluso. Horário recomendado por volta das 19 
horas). Chegada a Durban e traslado ao hotel com 
guia/motorista falando espanhol. Alojamento. 

5º Dia. DURBAN-SHAKALAND
Café da manhã.
Pela manhã, traslado à Terra dos Zulus. Na par-
te da tarde, assistiremos a um show cultural e 

visitaremos uma aldeia Zulu, onde serão dadas 
explicações sobre os usos e costumes desta tri-
bo, e conheceremos suas danças tradicionais. 
Jantar e alojamento. 

6º Dia. SHAKALAND-DURBAN
Café da manhã.
No horário marcado, traslado de volta para Dur-
ban. Chegada ao hotel. Tarde livre para curtir as 
praias ou fazer visitas opcionais. Alojamento. 

7º Dia. DURBAN
Café da manhã.
Dia livre para atividades opcionais. Recomenda-
mos uma visita de dia inteiro (aprox. 6 h) para 
KwaMashu Township, Inanda Heritage e Gandhi 
Settlement. Durante a visita, você vai saborear 
um almoço tradicional africano e conhecer os 
“Townships”, bairros periféricos de grande im-
portância na história de Durban. Alojamento. 

8º Dia. DURBAN-CIDADE DO CABO
Café da manhã.
No horário marcado, traslado ao aeroporto de 
Durban para embarcar no voo doméstico rumo a 
Cidade do Cabo (não incluso). Chegada à cidade do 
Cabo e traslado ao hotel com guia/motorista fa-
lando espanhol. Restante do dia livre. Alojamento. 

9º Dia. CIDADE DO CABO 
Café da manhã.
Dia livre à sua inteira disposição. Recomendamos 
fazer a excursão opcional de dia completo pela 
Península, com almoço. Chegaremos ao Cabo da 
Boa Esperança, visitando ao longo do caminho, 
a Ilha das Focas e uma colônia de pinguins. Na 
parte da tarde, retorno ao hotel. Alojamento. 

10º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Dia livre à sua inteira disposição. Recomendamos 
fazer a excursão opcional de dia completo, com 
almoço, “Combo”. Visitaremos a Cidade Mãe, o fa-
moso bairro de Bo-Kaap e seus museus, além de 
uma das adegas mais antigas da África do Sul, 
onde será feita uma Degustação de Vinhos. Na 
parte da tarde, retorno ao hotel. Alojamento. 

11º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Na hora prevista, traslado ao aeroporto da Cidade 
do Cabo para embarcar no voo rumo ao próximo 
destino. Fim da viagem e de nossos serviços. 
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1º Dia. JOHANNESBURGO
Chegada ao aeroporto de Johannesburgo e tras-
lado ao hotel com guia/motorista falando espa-
nhol. Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. JOHANNESBURGO-MPUMALANGA- 
ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
Nas primeiras horas da manhã, saída para o Par-
que Kruger através da província de Mpumalanga. 
No caminho, contemplaremos algumas das ma-
ravilhas da região, como o Bourke’s Luck Potho-
les no Blyde River Canyon: formações geológicas 
formadas pela erosão da água. Um dos lugares 
mais espetaculares do país e o terceiro canyon 
mais profundo do mundo. (Visitas sujeitas à dis-
ponibilidade de tempo e condições meteorológi-
cas). Chegada ao hotel na parte da tarde. Jantar 
e alojamento. 

3º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
(Como a hora prevista de partida é às 5h:30min, o 
hotel irá proporcionar caixas de piquenique para 
o café da manhã). Safari fotográfico de dia com-
pleto. Traslado pela estrada de manhã bem cedo 
até a entrada do parque, onde nos esperam nos-
sos veículos 4x4 com teto aberto, com “rangers” 
especialistas falando em espanhol na direção. O 
parque Kruger é a maior e mais prestigiada reser-
va africana, com uma grande variedade de fauna 
e flora. Durante o safari, tentaremos avistar os 
chamados “Big Five”: leão, leopardo, elefante, ri-
noceronte e búfalo. Retorno ao hotel na parte da 
tarde. Jantar e alojamento. 

4º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER-DURBAN
Café da manhã.
Saída para Johannesburgo. No caminho vamos 
parar em Pretória para fazer a visita panorâ-

mica, destacando “Church Square” e “Union 
Buildings”, sede do governo (parte exterior) e 
o monumento Voortrekker. Na parte da tarde, 
traslado ao aeroporto de Johannesburgo e sa-
ída para Durban (voo não incluso. Horário re-
comendado por volta das 19 horas). Chegada a 
Durban e traslado ao hotel com guia/motorista 
falando espanhol. Alojamento. 

5º Dia. DURBAN-SHAKALAND
Meia Pensão.
Pela manhã, traslado à Terra dos Zulus. Na par-
te da tarde, assistiremos a um show cultural e 
visitaremos uma aldeia Zulu, onde serão dadas 
explicações sobre os usos e costumes desta tri-
bo, e conheceremos suas danças tradicionais. 
Jantar tradicional e alojamento. 

6º Dia. SHAKALAND-DURBAN
Café da manhã.
No horário marcado, traslado de volta para Dur-
ban. Chegada ao hotel. Tarde livre para curtir as 
areias douradas das praias e as águas cálidas 
do oceano Índico, ou para dar um passeio pela 
cidade, ou ainda, visitar o Aquário uShaka Marine 
World. Alojamento. 

7º Dia. DURBAN
Café da manhã.
Dia livre para atividades opcionais. Recomenda-
mos uma visita de dia inteiro (aprox. 6 h) para 
KwaMashu Township, Inanda Heritage e Gandhi 
Settlement. Durante a visita, você vai saborear 
um almoço tradicional africano e conhecer os 
“Townships”, bairros periféricos de grande im-
portância na história de Durban. Alojamento. 

8º Dia. DURBAN-PORT ELIZABETH
Café da manhã.
Manhã livre até o momento do traslado ao aero-

ÁFRICA DO SUL 
COMPLETA 

Itinerário 14 dias

Johannesburgo, Mpumalanga, 
Parque Kruger, Durban, Shakaland, 

Rota Jardim, Cidade do Cabo

A partir de 2.395 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
Jan.: 02, 16, 30
Fev.: 13, 27
Mar.: 13, 27
Abr.: 10, 24
Mai.: 08, 22
Jun.: 05, 19

Jul.: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.: 07, 14, 21, 28
Set.: 11, 25
Out.: 09, 23
Nov.: 06, 20
Dez.: 04, 18

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Select Classic Luxo

Duplo  2.395 2.785 3.190
Individual  2.925 3.715 4.155
Supl. Terra 1 Out-31 Dez  50 130 155
NOTA: Não inclui voos Johannesburgo-Durban, Dur-
ban-Port Elizabeth. Consultar tarifa.

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslado aeroporto-hotel-aeroporto com assistência 
em cada cidade. 

· 13 cafés da manhã, 1 almoço e 3 jantares. 
· Transporte terrestre em veículo com ar condicio-
nado. 

· Transporte em veículo 4x4 para o safari no Parque 
Kruger. 

· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário 
com guias locais falando espanhol.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Johannesburgo  Peermont Metcourt
 (Emperors Palace) Select
 Park Inn, Sandton Classic
 De Oreale, Hilton Luxo
2 Parque Kruger Ingwenyama Select
 PH Winkler, Stillewoning,
 Greenway Classic
 Country Boutique Luxo
3 Durban Garden Court Select
 Southern Sun Elangeni Classic/Luxo
1 Shakaland Shakaland Select/Classic/Luxo
1 Port Elisabeth Brookes Hill Suites Select
 The Paxton Hotel Classic
 The Boardwalk Hotel Luxo
2 Rota Jardim/ The Graywood/The Turnberry  Select
 Ouddtshoorn Knysna Quays/Hlangana Lodge Classic
  The Rex Hotel/The Rosenhof Luxo
3 Cidade do Cabo Lady Hamilton Select
 Park Inn, Foreshote Classic
 Hilton Luxo
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porto para embarcar no voo com destino a Por-
to Elizabeth (não incluso). Horário recomendado 
por volta das 11 horas. Chegada, assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento. 

9º Dia. PORT ELIZABETH-KNYSNA: Rota Jardim 
Café da manhã.
Hoje começamos a explorar a magnífica Rota 
Jardim, assim chamada porque nela é possível 
encontrar mais de 23 mil tipos de plantas nati-
vas da África do Sul. É um dos principais destinos 
do país, um mostruário que exibe aos visitantes 
toda a vida selvagem, a vegetação e as magnífi-
cas paisagens do país ao longo de um percurso 
de 360 quilômetros. No início da manhã saída 
para o Parque Nacional Tsitsikamma, fazendo vá-
rias paradas cênicas antes de chegar a Knysna, 
o principal destino da Garden Route. Sobre uma 
imensa lagoa, rodeada de florestas selvagens e 
enormes montanhas, Knysna possui uma mistu-
ra de romance e beleza. Sugerimos um cruzeiro 
na grande lagoa de Knysna e uma visita à Reser-
va Natural Featherbed para apreciar a vista das 
imponentes torres de arenito “Heads” - que “vi-
giam” a entrada do mar à grande lagoa Knysna -, 
além de pântanos e praias virgens . Alojamento.

10º Dia. KNYSNA-OUDTSHOORN: Rota Jardim
Meia Pensão.
Saída para Oudtshoorn, a ‘capital mundial das plu-
mas’, assim chamada por ser o centro industrial de 
avestruzes da África do Sul. Almoço incluso. Tour 
na fazenda de avestruzes. Na parte da tarde, visita 
às famosas Cango Caves, uma das maravilhas na-
turais mais incríveis da África do Sul. Alojamento.

11º Dia. OUDTSHOORN-CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Um dia repleto de paisagens deslumbrantes. Du-
rante a viagem, desfrutaremos do diversificado 

panorama, para chegar à cidade do Cabo. Duran-
te a temporada de baleias, viajaremos através do 
vilarejo costeiro de Hermanus, na esperança de 
observar baleias-francas-austrais saltando em 
alto-mar (somente de julho a novembro). Fora de 
temporada, voltamos à cidade do Cabo pela a es-
trada ‘Route 62’, a versão sul-africana da ‘Route 
66’ americana. Alojamento. 

12º Dia. CIDADE DO CABO: Península do Cabo
Café da manhã.
Dia livre para atividades opcionais. Recomenda-
mos fazer a excursão opcional de dia completo 
pela Península, com almoço, para explorar a 
beleza da Península do Cabo através da costa 
atlântica. Faremos uma pausa na vila pesqueira 
de Hout Bay. Chegaremos ao Cabo da Boa Es-
perança, visitando ao longo do caminho, a Ilha 
das Focas e uma colônia de adoráveis pinguins. 
No caminho para a Cidade do Cabo, atravessa-
remos a pequena cidade portuária de Simon’s 
Town. Retorno ao hotel e alojamento. 

13º Dia. CIDADE DO CABO: Vinhedos do Cabo
Café da manhã.
Dia livre para atividades opcionais. Recomen-
damos fazer a excursão de dia completo, com 
almoço, “Combo”. Visitaremos a Cidade Mãe, o 
famoso bairro de Bo-Kaap e seus museus, além 
de uma das adegas mais antigas da África do 
Sul, onde será feita uma Degustação de Vinhos. 
Na parte da tarde, retorno ao hotel. Alojamento.

14º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo 
rumo ao seu próximo destino. Fim da viagem e 
de nossos serviços. A partir da Cidade do Cabo 
você também pode fazer várias extensões: visi-
ta a Sun City, Cataratas Vitória, etc. 
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ÁFRICA DO SUL 
COM CATARATAS 

VITÓRIA 
Itinerário 9 dias

Johannesburgo, Parque Kruger,
Cidade do Cabo, Cataratas Vitória

A partir de 1.230 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas e Sextas

De Janeiro a Dezembro de 2017.
Saídas às sextas, exceto Abril, Maio e Junho.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Select Classic Luxo

Duplo  1.230 1.530 1.805
Individual  1.895   2.495 2.815
Supl. Terra 1 Out-31 Dez  40 40 25
Exc. opcional 5 Dia  165 165 165
Exc. opcional 6 Dia  165 165 165
NOTA: Não inclui voos Johannesburgo-Cidade do 
Cabo, Cidade do Cabo-Cataratas Vitória. Consultar 
tarifa. 

Para a estadia nas Cataratas Vitória, recomendamos 
voar até a cidade de Victoria Falls, no caso de voar 
para Livingstone, será cobrado um suplemento por 
traslado. Preço: 70€ por pessoa.

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência 
em espanhol. 

· 8 cafés da manhã e 2 jantares. 
· Transporte terrestre em veículo com ar condicio-
nado. 

· Transporte em veículo 4x4 para o safari no Parque 
Kruger. 

· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário 
com guias locais falando espanhol.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Johannesburgo  Peermont Metcourt
 (Emperors Palace) Select

 Park Inn, Sandton Classic

 De Oreale, Hilton Luxo

2 Parque Kruger Ingwenyama Select

 PH Winkler, Stillewoning,
 Greenway Classic

 Country Boutique Luxo

3 Cidade do Cabo Lady Hamilton Select

 Park Inn, Foreshote Classic

 Hilton Luxo

2 Cataratas Vitória  Hotel Kingdom Select

 (Zimbabue) Victoria Falls Safari Lodge Classic

 Victoria Falls  Luxo

1º Dia. JOHANNESBURGO
Chegada ao aeroporto de Johannesburgo e tras-
lado ao hotel com guia/motorista falando espa-
nhol. Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. JOHANNESBURGO-MPUMALANGA- 
ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
Saída para o Parque Kruger através da provín-
cia de Mpumalanga. No caminho, contemplare-
mos algumas das maravilhas da região, como o 
Bourke’s Luck Potholes no Blyde River Canyon 
e a Janela de Deus (visitas sujeitas à disponi-
bilidade de tempo e condições meteorológicas). 
Chegada ao hotel na parte da tarde. Jantar e 
alojamento. 

3º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
Safari fotográfico de dia completo. Traslado pela 
estrada de manhã bem cedo até a entrada do 
parque, onde nos esperam nossos veículos 4x4 
com teto aberto, com “rangers” especialistas, fa-
lando em espanhol, na direção. Durante o safari, 
tentaremos avistar os chamados “Big Five”: leão, 
leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo. Retorno 
ao hotel na parte da tarde. Jantar e alojamento. 

4º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER-PRETÓRIA-
-JOHANNESBURGO-CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Traslado até a cidade de Pretória para fazer a 
visita panorâmica, destacando “Church Squa-
re” e “Union Buildings” (parte exterior). Saída 
em voo interno de Johannesburgo a Cidade do 
Cabo (não incluso). Chegada à cidade do Cabo 
e traslado ao hotel com guia/motorista falando 
espanhol. Alojamento. 

5º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Dia livre à sua inteira disposição. Recomendamos 
fazer a excursão opcional de dia completo pela 
Península, com almoço. Chegaremos ao Cabo da 
Boa Esperança, visitando ao longo do caminho, 
a Ilha das Focas e uma colônia de pinguins. Na 
parte da tarde, retorno ao hotel. Alojamento. 

6º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Dia livre à sua inteira disposição. Recomenda-
mos fazer a excursão opcional de dia comple-
to, com almoço, “Combo”. Visitaremos a Cidade 

Mãe, o famoso bairro de Bo-Kaap e seus mu-
seus, além de uma das adegas mais antigas da 
África do Sul, onde será feita uma Degustação 
de Vinhos. Na parte da tarde, retorno ao hotel. 
Alojamento. 

7º Dia. CIDADE DO CABO-CATARATAS VICTÓRIA
Café da manhã.
Na hora prevista, traslado com guia/motorista 
falando espanhol ao aeroporto da Cidade do 
Cabo para embarcar no voo para Victoria Falls 
(Zimbabwe) ou Livingstone (Zâmbia). Assistên-
cia de nossa equipe, em espanhol e traslado ao 
hotel. Alojamento. 

8º Dia. CATARATAS VICTÓRIA
Café da manhã.
Faremos um tour com guia, em espanhol, nas 
Cataratas Vitória, com paradas em diferentes 
pontos-chave para ver as cataratas e caminhar 
pela floresta tropical. Admire o arco-íris, ouça o 
estrondoso barulho da água que se precipita de 
uma altura de 108 metros até o fundo do des-
filadeiro, uma evidência da força impressionan-
te deste poderoso rio. O resto da tarde é livre, 
aproveite para participar de algumas das muitas 
atividades opcionais oferecidas nesta região (por 
conta própria). Alojamento.

9º Dia. CATARATAS VICTÓRIA
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto. Fim de nossos serviços. 
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ÁFRICA DO SUL 
COM MAURÍCIO 

Itinerário 10 dias

Johannesburgo, Parque Kruger, 
Cidade do Cabo, Ilha Maurício

A partir de 1.310 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas e Sextas

De Janeiro a Dezembro de 2017.
Saídas às sextas, exceto Abril, Maio e Junho.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Select Classic Luxo

Duplo 1.310 1.430 1.725
Individual 2.305 2.600 3.120
Supl. Terra 01 Out - 31 Dez 160 220 160
Exc. opcional Dia 05 165 165 165
Exc. opcional Dia 06 165 165 165
NOTA: Não inclui voos Johannesburgo-Cidade do 
Cabo, Cidade do Cabo-Maurício. Consultar tarifa.

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência 
em espanhol.

· 6 cafés da manhã, 2 jantares e Tudo Incluso em 
Maurício.

· Transporte terrestre em veículo com ar condicio-
nado.

· Transporte em veículo 4x4 para o safari no Parque 
Kruger.

· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário 
com guias locais falando espanhol.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

1 Johannesburgo  Peermont Metcourt
 (Emperors Palace) Select

 Park Inn, Sandton Classic

 De Oreale, Hilton Luxo

2 Parque Kruger Ingwenyama Select

 PH Winkler, Stillewoning,
 Greenway Classic

 Jatinga Lodge, Olivers Luxo

3 Cidade do Cabo Ritz Select

 Park Inn, CPT Lodge Classic

 The Hilton Luxo

3 Ilha Maurício Ambre Resort Primeira

1º Dia. JOHANNESBURGO
Chegada ao aeroporto de Johannesburgo e tras-
lado ao hotel com guia/motorista falando espa-
nhol. Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. JOHANNESBURGO-MPUMALANGA- 
ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
Nas primeiras horas da manhã, saída para o 
Parque Kruger através da província de Mpuma-
langa. No caminho, contemplaremos algumas 
das maravilhas da região como o Bourke’s Luck 
Potholes no Blyde River Canyon: formações 
geológicas formadas pela erosão da água. Um 
dos lugares mais espetaculares do país e o ter-
ceiro canyon mais profundo do mundo. (Visitas 
sujeitas à disponibilidade de tempo e condições 
meteorológicas). Chegada ao hotel na parte da 
tarde. Jantar e alojamento. 

3º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
(Como a hora prevista de partida é às 5h:30min, 
o hotel irá proporcionar caixas de piquenique 
para o café da manhã).
Safari fotográfico de dia completo. Traslado pela 
estrada de manhã bem cedo até a entrada do 
parque, onde nos esperam nossos veículos 4x4 
com teto aberto, com “rangers” especialistas fa-
lando em espanhol na direção. O parque Kruger 
é a maior e mais prestigiada reserva africana, 
com uma grande variedade de fauna e flora. Du-
rante o safari, tentaremos avistar os chamados 
“Big Five”: leão, leopardo, elefante, rinoceronte e 
búfalo. Retorno ao hotel na parte da tarde. Jan-
tar e alojamento. 

4º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER-PRETÓRIA-
-JOHANNESBURGO-CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Traslado até a cidade de Pretória para fazer a 
visita panorâmica, destacando “Church Squa-
re” e “Union Buildings” (parte exterior). Saída 
em voo interno de Johannesburgo a Cidade do 
Cabo (não incluso). Chegada à cidade do Cabo 
e traslado ao hotel com guia/motorista falando 
espanhol. Alojamento. 

5º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Dia livre para atividades opcionais. Recomenda-
mos fazer a excursão opcional de dia completo 
pela Península, com almoço, para explorar a 

beleza da Península do Cabo através da costa 
atlântica. Faremos uma pausa na vila pesqueira 
de Hout Bay. Chegaremos ao Cabo da Boa Es-
perança, visitando ao longo do caminho, a Ilha 
das Focas e uma colônia de adoráveis pinguins. 
No caminho para a Cidade do Cabo, atravessa-
remos a pequena cidade portuária de Simon’s 
Town. Retorno ao hotel e alojamento. 

6º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Dia livre à sua inteira disposição. Recomendamos 
fazer a excursão opcional de dia completo, com 
almoço, “Combo”. Visitaremos a Cidade Mãe, o fa-
moso bairro de Bo-Kaap e seus museus, além de 
uma das adegas mais antigas da África do Sul, 
onde será feita uma Degustação de Vinhos. Na 
parte da tarde, retorno ao hotel. Alojamento. 

7º Dia. CIDADE DO CABO-MAURÍCIO
Café da manhã.
Na hora prevista, traslado com guia/motoris-
ta falando espanhol ao aeroporto da Cidade do 
Cabo para embarcar no voo para Maurício. Che-
gada, assistência e traslado ao hotel. Alojamento. 

8º-9º Dias. MAURÍCIO
Tudo Incluso.
Situada no coração do oceano Índico, Maurício 
(mais conhecido no Brasil como Ilhas Maurício) 
é um perfeito paraíso tropical. Atualmente, a 
população da ilha é um verdadeiro caldeirão de 
culturas que combina tradições e estilos de vida 
indianos, chineses, africanos e europeus. A len-
dária hospitalidade de Maurício e a excelência 
do setor hoteleiro têm impulsionado este local a 
ser um dos mais procurados destinos de férias 
do mundo. Desfrute de dias livres explorando a 
ilha e descobrindo sua oferta de ócio e cultural, 
sem deixar de aproveitar as instalações de seu 
hotel e as magníficas praias.

10º Dia. MAURÍCIO
No horário indicado, traslado ao aeroporto com 
guia falando espanhol. Fim de nossos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

Um resort de praia só para adultos, localizado 
na baía protegida de Palmar, de frente para uma 
praia de areia branca. Dispõe de piscina ao ar 
livre, spa, 3 restaurantes e 2 bares. O hotel ofe-
rece quartos espaçosos, modernos e contempo-
râneos. Todos têm ar condicionado, televisão de 
tela plana e banheiro privativo. Conexão Wi-Fi 
nas áreas públicas. Os restaurantes servem 
pratos internacionais e típicos de Maurício. Você 
pode praticar esportes aquáticos, como snorkel, 
canoagem e windsurf. Há também um centro 
de fitness e 2 quadras de tênis. Se desejar, você 
tem acesso gratuito a outras instalações e res-
taurantes de um resort das proximidades. Os 
golfistas não pagam green fees e têm serviço de 
traslado gratuito ao clube de golfe Ile aux Cerfs.

Ambre Resort & Spa 4*SUP 

O Sugar Beach, um hotel de luxo localizado na 
praia de Flic-en-Flac com vista para o Oceano 
Índico, oferece um spa e centro de bem-estar, 
além de um jardim tropical e uma grande pis-
cina ao ar livre. Os quartos são elegantes e têm 
ar condicionado e mobiliário moderno. Todos 
são espaçosos e equipados com televisão por 
satélite de tela plana, área de estar e varanda. 
Incluem também um set de chá e café. Os res-
taurantes do complexo Sugar Beach servem 
pratos criativos de Maurício, bem como cozinha 
italiana e internacional. Os golfistas não pagam 
green fees e têm serviço de traslado gratuito ao 
clube de golfe Ile aux Cerfs. O estabelecimen-
to possui um centro de fitness e um solário. Há 
também uma praia de areia branca.

Sugar Beach Golf & Spa Resort 5*

O Long Beach, localizado ao longo de 1 km de 
praias de areia branca de Belle Mare, dispõe de 
3 piscinas ao ar livre e um spa. Este complexo 
de luxo oferece acesso Wi-Fi gratuito. Os quar-
tos são elegantes, sofisticados e modernos. Têm 
varanda, vista para o mar e estão equipados 
com televisão de tela plana, mesa de trabalho 
e banheiro privativo com chuveiro e banheira. 
Café da manhã, almoço e jantar servidos todos 
os dias. Os 5 restaurantes do resort oferecem 
cozinha variada elaborada com produtos sa-
zonais frescos. Os hóspedes podem relaxar no 
solarium, tomar uma bebida no bar ou fazer 
exercícios no moderno centro de fitness equi-
pado com a tecnologia de ponta. No local ou nas 
proximidades, você pode praticar diversas ativi-
dades, como tênis, windsurf e snorkel. O resort 
fica a 30 minutos de carro do clube de golfe Ile 
aux Cerfs, um campo profissional com 18 bura-
cos, onde os hóspedes podem desfrutar de gre-
en fees gratuitos e serviço de traslado.

Long Beach Golf & Spa Resort 5*

ILHA 
MAURÍCIO 

Itinerário 4 dias

Ilha Maurício

A partir de 620 USD

No coração do oceano Índico, 800 quilômetros a 
leste de Madagascar, encontramos um refúgio 
tropical perfeito, Maurício (mais conhecido no 
Brasil como Ilhas Maurício).
A posição estratégica da Ilha Maurício na antiga 
“Rota das especiarias” tornou-a merecedora do 
título de “estrela e chave do oceano Índico”. Atu-
almente, a população da ilha é um verdadeiro 
caldeirão de culturas, que combina tradições e 
estilos de vida indianos, chineses, africanos e 
europeus. A lendária hospitalidade de Maurício 
e a excelência do setor hoteleiro têm impulsio-
nado este local a ser um dos mais procurados 
destinos de férias do mundo. 

DATAS DE INÍCIO  ______________________________
Diárias
De Fevereiro 2017 a Outubro de 2017.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

• Ambre Resort & Spa 4*SUP 
 Com Tudo Incluso  3 Noites

Duplo  620
Individual  755
Supl. 01/02 - 30/04, 01/10 - 31/10  115

• Sugar Beach Resort & Spa 5* 
 Com Meia Pensão  3 Noites

Duplo  620
Individual  760
Supl. Pensão Completa 115
Supl. All Inclusive 460
Supl. 01/02 - 31/03, 01/08 - 30/9 60
Supl. 01/04 - 30/04, 01/10 - 31/10 175

• Long Beach Resort & Spa 5* 
 Com Meia Pensão  3 Noites

Duplo  650
Individual  795
Supl Pensão Completa 115
Supl. All inclusive 460
Supl 01/02 - 31/03, 01/08 - 30/09 175
Supl 01/04 - 30/04, 01/10 - 31/10 285

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel- ae-
roporto. 

· Estadia de 3 noites no hotel selecionado, com Meia 
Pensão ou Tudo Incluso. 

· Seguro de viagem. 

Á
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.

Este resort de luxo localizado em uma ilha com 
exuberante floresta tropical fica a 56 km de Malé 
e a 2 km da ilha vizinha e do vilarejo de Ras-
dhoo. As villas são modernas e têm camas com 
dossel, solarium, ar condicionado e vistas para 
o mar ou floresta. Todas são equipadas com te-
levisão de tela plana, Wi-Fi grátis e banheiros ao 
ar livre com chuveiros de efeito chuva. As villas 
superiores têm jacuzzis e piscinas privativas, e 
há villas flutuantes construídas sobre a água. As 
refeições inclusas são servidas em vários dos 
10 restaurantes à beira-mar do resort. Outras 
instalações incluem: 6 bares, 2 piscinas, spa e 
academia. Há também quadras de tênis, pas-
seios de snorkel com instrutor e equipamento 
de windsurf.

Kuramathi Island Resort 4*

O Velassaru Maldives oferece acomodações de 
luxo sobre a água, de frente para a praia e com vis-
tas panorâmicas para o mar. Os hóspedes podem 
desfrutar dos relaxantes tratamentos de spa nos 
pavilhões sobre a água, ou subir numa embarca-
ção típica das Maldivas e assistir a tripulação fazer 
uma demonstração dos métodos de pesca tradi-
cionais. O complexo também possui um centro de 
fitness, quadra de tênis e biblioteca. Os bangalôs e 
as villas do Velassaru têm ambiente tropical, com 
piso e teto de madeira. Todas as acomodações 
possuem ar condicionado e ventilador de teto. 
Os quartos estão equipados com uma televisão 
de tela plana e leitor de DVD. Banheiro privativo 
e Wi-Fi gratuito nos quartos. Os 5 restaurantes do 
Velassaru preparam pratos de cozinha internacio-
nal variada, com especialidades mediterrânicas, 
japonesas e continentais. Além disso, os 2 bares 
da praia servem cocktails e vinhos. O Velassaru 
Maldives fica a 25 minutos de lancha do Aeroporto 
Internacional de Malé.

Velassaru 5*

O Anantara Dhigu Resort & Spa Maldives encon-
tra-se no atol sul de Malé, a 35 minutos de lan-
cha rápida do Aeroporto Internacional de Malé. 
Situado na pequena ilha de Dhigufinolhu, o re-
sort goza de uma localização excepcional em 
uma das maiores lagoas das Maldivas. O Anan-
tara Dhigu é a escolha perfeita para aqueles que 
procuram discrição, gentileza, hospitalidade e 
esportes aquáticos, tanto para famílias como 
casais. O complexo oferece villas elegantes à 
beira mar e sobre a água. Dispõe de 3 restau-
rantes que servem cozinha italiana, tailandesa 
e típica das Maldivas. Além dos restaurantes 
de Anantara Dhigu, os clientes têm a opção de 
almoçar ou jantar nos vários restaurantes loca-
lizados na ilha de Veli.

Anantara Dhigu 5*

ILHAS 
MALDIVAS 

Itinerário 4 dias

Maldivas

A partir de 950 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________
Diárias
De Abril a Outubro de 2017.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

•  Kuramathi Island  
Resort 4* Pensão Completa 4 Noites

Duplo  1.550
Supl. Tudo Incluso   320
Supl. 11 Jan - 30 Abr  590
Supl. 20 Jul - 31 Out 175

• Velassaru 5* Alojamento e Café da manhã  4 Noites

Duplo  950
Supl. Meia Pensão  445
Supl. Pensão Completa  775
Supl. 01 Abr - 14 Abr 500
Supl. 15 Abr - 30 Abr 480
Supl. 25 Jul - 31 Ago 180
Supl. 01 Set - 30 Set 55
Supl. 01 Out - 31 Out 305

• Anantara Dhigu 5*  Alojamiento e Café da manhã 4 
Noites

Duplo  1.605
Supl. Meia Pensão  700
Supl. Pensão Completa  995
Supl. 26 Jul - 09 Set, 01 Out - 31 Out. 155
Supl. 11 Abr - 07 Mai 660

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Assistência pessoal e traslados em lancha rápida 
Malé-hotel-Malé. 

· Estadia de 4 noites no hotel selecionado, com café da 
manhã buffet diário ou outro sistema, dependendo 
de sua escolha.

· Seguro de viagem.

Á
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Viagens
Combinadas 

Vietnã - Laos - Camboja
Turquia - Dubai - Israel - Jordânia - Índia
Tailândia - China - Cingapura - Myanmar

VietnãCamboja

Cingapura

Tailândia

Myanmar
Laos

Índia

China

Turquia

Israel
Jordânia

Dubai
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

TURQUIA 
E DUBAI  

 
Itinerário 10 dias

Istambul, Ancara, Capadócia, Dubai 

A partir de 710 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
De Abril 2017 a Março de 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Turística Primeira Luxo

16 Mai - 30 Set  710 775 810
Supl. Individual  350 420 455
Outras datas  740 840 905
Supl. Individual  385 485 550

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados de entrada e saída. 
· Assistência em espanhol na chegada. 
· Alojamento, café da manhã e 3 jantares. 
· Visita Istambul com entrada à Basílica de Santa 
Sofia, Hipódromo romano, Mesquita Azul, Mesquita 
Rüstem Paxá, cruzeiro ao longo do Bósforo, Mercado 
das Especiarias e Grande Bazar. 

· Circuito regular na Capadócia e em Ancara. 
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda a 
viagem na Turquia. 

· Visita panorâmica em Dubai com guia local falando 
espanhol.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Istambul Ramada G. Bazaar (parte antiga)  Primeira
3 Capadócia Gold Yildirim  Primeira
3 Dubai Grandeur Al Barsha Turística
 Hilton Garden Inn Primeira
 Towers Rotana Luxo

NOTAS ______________________________________________

Voo Capadócia-Dubai não incluso no preço, consultar. 
Visto não incluso: 140$. Entrada Burj Khalifa (124º 
andar): 70$.
Suplementos Feiras/Eventos por quarto/noite em 
Turística 85$, em Primeira 115$, em Luxo 140$. 
• ATM: 23-27 Abril 2017. 
• Eid Al Fitr: 23-30 Junho 2017. 
• Eid Al Adha: 31 Agosto-02 Setembro 2017.
• Gitex: 08-14 Outubro 2017. 
• BIG 5: a definir.

1º Dia. ISTAMBUL
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento. 

2º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã.
Saída para visitar o centro antigo de Istambul 
incluindo a Mesquita Azul, o Hipódromo e a 
Basílica de Santa Sofia. Terminaremos o dia 
no mercado coberto Grande Bazar, onde você 
terá tempo livre. Tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã.
Saída para conhecer as joias de Istambul, ci-
dade entre dois continentes. Começaremos a 
visita com a mesquita Rüstem Paxá e teremos 
tempo livre no Mercado das Especiarias. Fa-
remos um cruzeiro ao longo do Bósforo, du-
rante o qual poderemos desfrutar da vista de 
ambos os lados da cidade asiática, europeia 
e do Mar de Mármara, ornados de bosques e 
as mansões dos otomanos. Tarde livre. Aloja-
mento.

4º Dia. ISTAMBUL-ANCARA-CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para a Capadócia. Cruzaremos a pon-
te pêncil do Bósforo, que une os continentes 
europeu e asiático, passando ao longo das 
montanhas de Bolu. Chegada a Ancara e visi-
ta ao mausoléu de Atatürk (Fundador da Re-
pública Turca). Continuaremos nossa viagem 
para a Capadócia durante a qual poderemos 
contemplar uma bela vista do lago Salgado e 
fazer uma parada panorâmica. Jantar e alo-
jamento. 

5º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Pela manhã, visita a esta região fantástica, com 
paisagens de tirar o fôlego, formada pela lava 
expelida pelos vulcões Erciyes e Hasan há três 
milhões de anos. Visita aos vales de Pasabag, 
Avcilar e Devrent, que possuem paisagens es-
petaculares, conhecidas como “Chaminés de 
Fadas”. Pausa panorâmica no vale do Amor para 
ver as distintas formações de chaminés de fa-
das. Na parte da tarde, visita à cidade subter-
rânea de Özkonak ou outra similar, construídas 
pelas comunidades cristãs para se protegerem 
de ataques. Retorno ao hotel. Jantar e aloja-
mento. 

6º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para o vale de Göreme. Admiraremos as 
igrejas rupestres, como a de Santa Bárbara, 
Santo Onofre, São Jorge e a de Tokali. Percorre-
remos a parte antiga de Uçhisar e visitaremos 
uma casa escavada nas Chaminés de Fadas. 
Visita ao vale dos Pombos. Na parte da tarde ve-
remos uma demonstração da arte milenar dos 
famosos tapetes e kilins tecidos à mão e visita-
remos uma oficina artesanal que fabrica joias 
e belos objetos de decoração. Retorno ao hotel. 
Jantar e alojamento. 

7º Dia. CAPADÓCIA-DUBAI
Café da manhã.
Voo com destino a Dubai via Istambul (voo não 
incluso). Chegada, assistência e traslado ao ho-
tel selecionado. Alojamento. 

8º Dia. DUBAI: Visita Dubai 
Café da manhã.
Pick up no hotel para começarmos nosso pas-
seio realizando uma panorâmica do mundial-
mente conhecido Burj Al Arab, considerado 
o hotel mais luxuoso do mundo. Parada na 
mesquita de Jumeirah, onde poderemos fazer 
algumas fotografias. Entraremos no distrito 
de Bastakiya, onde suas ruas, quase por si só, 
explicam a história do país e suas estruturas, 
como as torres de vento, que evocam a enge-
nhosidade de seus habitantes. Desembarcare-
mos no Museu de Dubai, localizado no forte Al 
Fahidi, onde teremos uma idéia de como era a 
vida da cidade no passado. Seguiremos para 
o cais para viajar a bordo de um Abra, barco 
tradicional que serve como táxi aquático, para 
chegar ao outro lado do Creek. Visitaremos 
o souk das especiarias e o mercado de ouro 
(gold souk). O tour finaliza no Dubai Mall, onde 
se encontra o Burj Khalifa, edifício mais alto do 
mundo, que proporciona vistas imperdíveis da 
cidade a partir do 124º ou do 148º andar (não 
inclui a subida). Alojamento. 

9º Dia. DUBAI
Café da manhã.
Dia livre à sua disposição. Alojamento. 

10º Dia. DUBAI
No horário marcado, traslado ao aeroporto para 
embarcar rumo ao seu próximo destino. Fim da 
viagem e de nossos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

VIA
G

EN
S

 CO
M

B
IN

A
D

A
S

ÍNDIA 
E DUBAI  

 
Itinerário 10 dias

Déli, Jaipur, Agra, Dubai 

A partir de 950 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas e Sextas

De Abril 2017 a Março 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

  Circuito na Índia
  Primeira Luxo

Duplo   950 1.015
Supl. Individual   495 590
Supl. Meia Pensão Circ. Índia   55 75
Supl. Pensão Completa Circ. Índia  100 160
01 Out 2017 - 31 Mar 2018  350 400

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento, café da manhã e 1 almoço no Palácio 
Samode. 

· Circuito regular na Índia com guia acompanhante 
falando espanhol. 

· Visitas panorâmica de Dubai com guia local falando 
espanhol.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Déli The Surya  Primeira
 Le Meridien  Luxo
2 Jaipur Four Points By Sheraton Primeira
 Hilton  Luxo
2 Agra Double Tree By Hilton Primeira
 Radisson  Luxo
3 Dubai Auris Inn Al Muhanna Primeira

NOTAS ______________________________________________

Voo Déli-Dubai não incluso no preço. Consultar. Visto 
não incluso: 140$.
Entrada Burj Khalifa (124º andar): 70$.
Safari no deserto em 4x4 com jantar-churrasco (saí-
das terças e quintas): 70$. 
Visita dia completo Abu Dhabi (com almoço): 130$. 
Suplementos Feiras/Eventos por quarto/noite em 
Turística 85$, em Primeira 115$, em Luxo 140$.
• ATM: 23-27 Abril 2017. 
• Eid Al Fitr: 23-30 Junho 2017. 
• Eid Al Adha: 31 Agosto-02 Setembro 2017.
• Gitex: 08-14 Outubro 2017. 
• BIG 5: a definir.

1º Dia. DÉLI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento. 

2º Dia. DÉLI
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita a Velha Déli passan-
do pelo forte vermelho e visitando a mesquita 
Jama Masjid, o Raj Ghat, onde se encontra o tú-
mulo de Gandhi e Nehru, e a fascinante e movi-
mentada rua Chandni Chowk. Na parte da tarde, 
visita a Nova Déli percorrendo: o minarete Qutb 
Minar (1199) de 73 metros, que é o mais alto do 
mundo, Porta da Índia e o monumento à Marcha 
do Sal. A área dos edifícios do governo, com seu 
parlamento e palácio presidencial, e o centro 
comercial Connaught Place. Alojamento. 

3º Dia. DÉLI-SAMODE-JAIPUR
Meia Pensão.
Pela manhã saída pela estrada, de Nova Déli a 
Jaipur, com almoço no caminho no Palácio de 
Samode. Chegada a Jaipur, check-in no hotel. 
Alojamento. 

4º Dia. JAIPUR
Café da manhã.
Excursão ao Forte Amber. Passeio de elefante 
para subir ao forte (sujeito a disponibilidade) 
ou de jipe, se não houver elefantes disponíveis. 
Uma vez lá dentro, vamos visitar as instalações 
do palácio Jagmandir, Jai Mahal, o templo e os 
jardins de Kali. Na parte da tarde, visita à cida-
de passando pelo Hawa Mahal ou “Palácio dos 
Ventos” (por fora), e o Jantar Mantar, um dos 
cinco observatórios astronômicos construídos 
na Índia pelo marajá Jai Singh, em 1728, que, 
além de guerreiro, era conhecido por seu amor 
à astronomia. Alojamento. 

5º Dia. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Café da manhã.
Saída pela estrada rumo a Agra. No caminho vi-
sitaremos Fatehpur Sikri, a mais impressionan-
te das cidades fantasma da Índia, o túmulo de 
Salim Chisti e o Panch Mahal. Chegada a Agra. 
Traslado ao hotel. Alojamento. 

6º Dia. AGRA
Café da manhã.
Visita ao célebre Taj Mahal. Na parte da tarde, 
visita ao espetacular Forte Vermelho de Agra, 
localizado na margem oeste do Yamuna e cons-

truído entre 1565 e 1573. Suas imponentes 
fortificações de arenito vermelho formam uma 
meia lua ao longo da margem do rio e encerram 
um enorme complexo de majestosos edifícios. 
Alojamento. 

7º Dia. AGRA-DÉLI-DUBAI
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado de retorno a 
Déli para embarcar no voo com destino a Dubai 
(voo não incluso). Chegada, assistência e trasla-
do ao hotel. Alojamento. 

8º Dia. DUBAI: Visita Dubai 
Café da manhã.
Começaremos nosso passeio realizando uma 
panorâmica do mundialmente conhecido Burj 
Al Arab, considerado o hotel mais luxuoso do 
mundo. Continuação para a mesquita de Jumei-
rah, onde poderemos fazer algumas fotografias. 
A partir deste lugar mítico, entraremos no dis-
trito de Bastakiya. Desembarcaremos no Museu 
de Dubai, localizado no forte Al Fahidi, onde te-
remos uma idéia de como era a vida da cidade 
no passado. Seguiremos para o cais para viajar 
a bordo de um Abra, barco tradicional. Visita-
remos o souk das especiarias e o mercado de 
ouro (gold souk). O tour finaliza no Dubai Mall, 
onde se encontra o Burj Khalifa, edifício mais 
alto do mundo (não inclui a subida). Alojamento. 

9º Dia. DUBAI
Café da manhã.
Dia livre à sua disposição. Possibilidade de re-
alizar diversas atividades opcionais no destino. 
Alojamento. 

10º Dia. DUBAI
No horário marcado, traslado ao aeroporto para 
embarcar rumo ao seu próximo destino. Fim da 
viagem e de nossos serviços. 
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TURQUIA E 
TERRA SANTA  

 
Itinerário 14 dias

Istambul, Ancara, Capadócia,
Tel Aviv, Galileia, Jerusalém

A partir de 1.555 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
De Abril 2017 a Fevereiro 2018

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

  Hotéis em Israel
 Turística Turística Sup Primeira

Duplo/Triplo 1.555 1.655 1.755
Supl. Individual  775 815 865
Excursão  
Massada - Mar Morto 135 135 135
Suplementos comuns 

30 Abr - 03 Jun, 17 - 23 Set,  
08 Out - 04 Nov 25 25 25
30 Jul - 02 Set, 01 - 07 Out. 40 75 65
09 Abr - 15 Ab 200 225 250

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados de entrada e saída. 
· Assistência em espanhol na chegada. 
· Alojamento, café da manhã e 3 jantares. 
· Visita Istambul com entrada à Basílica de Santa 
Sofia, Hipódromo romano, Mesquita Azul, Mesquita 
Rüstem Paxá, cruzeiro ao longo do Bósforo, Mercado 
das Especiarias e Grande Bazar. 

· Circuito regular em categoria 4* na Capadócia e em 
Ancara com guia acompanhante falando espanhol. 

· Circuito regular em categoria turista em Israel com 
guia acompanhante falando espanhol. 

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Istambul Ramada G. Bazaar (parte antiga)  Primeira

3 Capadócia Gold Yildirim  Primeira

2 Tel Aviv Sea Net Turística
 Gilgal Turística Sup
 Leonardo Art Primeira

2 Galileia Prima Too Turística
 Prima Galil Turística Sup
 Leonardo Tiberias Primeira

3 Jerusalém Lev Yerushalayim Turística
 Rimonim Jerusalem Turística Sup
 Leonardo Jerusalem Primeira

NOTAS ______________________________________________

Os traslados são inclusos apenas nos dias de início 
(chegada) e fim (saída) do Circuito. Qualquer outro dia 
será cobrado como traslado adicional.
Voo Capadócia-Tel Aviv não incluso no preço. Consultar. 

1º-2º-3º Dias. ISTAMBUL 
Igual itinerário pág. 96.

4º Dia. ISTAMBUL-ANCARA-CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para a Capadócia. Chegada a Ancara e 
visita ao mausoléu de Atatürk (Fundador da 
República Turca). Continuação para a Capadó-
cia. Jantar e alojamento. 

5º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Visita aos vales de Pasabag, Avcilar e Devrent, 
que possuem paisagens espetaculares, conhe-
cidas como “Chaminés de Fadas”. Pausa pano-
râmica no vale do Amor para ver as distintas 
formações de chaminés de fadas. Na parte da 
tarde, visita à cidade subterrânea de Özkonak 
ou outra similar. Jantar e alojamento. 

6º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para o vale de Göreme. Admiraremos 
as igrejas rupestres, como a de Santa Bár-
bara, Santo Onofre, São Jorge e a de Tokali. 
Percorreremos a parte antiga de Uçhisar e vi-
sitaremos uma casa escavada nas Chaminés 
de Fadas. Visita ao vale dos Pombos. Na parte 
da tarde veremos uma demonstração da arte 
milenar dos famosos tapetes e kilins tecidos à 
mão e visitaremos uma oficina artesanal que 
fabrica joias e belos objetos de decoração. Re-
torno ao hotel. Jantar e alojamento. 

7º Dia. CAPADÓCIA-TEL AVIV
Voo a Tel Aviv (voo não incluso). Chegada, assis-
tência e traslado ao hotel. Alojamento. 

8º Dia. TEL AVIV 
Café da manhã.
Dia livre em Tel Aviv. Alojamento. 

9º Dia. TEL AVIV-GALILEIA: Cesareia, Haifa, São 
João de Acre
Café da manhã.
Saída para Jaffa. Visita à igreja de São Pedro. 
Em Cesareia Marítima, visitaremos seu Tea-
tro, a Muralha da Fortaleza dos Cruzados e o 
Aqueduto Romano. Em Haifa, subida ao mon-
te Carmelo. Continuação para São João de 
Acre, capital dos cruzados, onde visitaremos 
as fortalezas medievais. Chegada a Galileia. 
Alojamento. 

10º Dia. GALILEIA: Nazaré 
Café da manhã.
Travessia de barco pelo mar da Galileia. Mais 
tarde visitaremos o Monte das Beatitudes, Tab-
gha, onde ocorreu o milagre da multiplicação dos 
pães e peixes, e Cafarnaum, onde se encontra a 
casa de São Pedro e as ruínas da antiga sinago-
ga. Na parte da tarde, visitaremos Nazaré. Para 
finalizar, vamos visitar o rio Jordão, que evoca o 
batismo de Jesus. Alojamento. 

11º Dia. GALILEIA-JERUSALÉM
Café da manhã.
Saída para o Monte Tabor. Continuação para Je-
rusalém, passando pelo Vale do Jordão, ao lon-
go do oásis de Jericó, onde vamos desfrutar de 
uma vista panorâmica do Monte da Tentação e 
do Mar Morto. Subida através do deserto da Ju-
déia e entrada a Jerusalém, cidade mensageira 
da paz, berço das três grandes religiões mono-
teístas. Alojamento. 

12º Dia. JERUSALÉM
Café da manhã.
Saída para o Santuário do Livro no museu de 
Israel, onde estão expostos os Manuscritos do 
Mar Morto, e onde se encontra a Maquete de 
Jerusalém nos tempos de Jesus. Visita à igre-
ja da Natividade de São João Batista, e ao Yad 
Vashem, museu e memorial do holocausto. Con-
tinuação para Belém, onde veremos a gruta do 
Presépio, a estrela de 14 pontas (lugar de nasci-
mento de Jesus), a basílica de Santa Catarina e 
a gruta de São Jerônimo. Alojamento. 

13º Dia. JERUSALÉM
Café da manhã.
Saída para a Cidade Antiga, visita ao muro das 
Lamentações. Em seguida percorreremos a pé 
a via Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da 
crucificação de Jesus, e ao Santo Sepulcro. Visita 
ao monte Sião, onde se encontra o túmulo do rei 
David; o Cenáculo (lugar da última ceia, a “Euca-
ristia” e “Pentecostes”); e a Abadia da Dormição - 
Ascenção de Maria. Seguiremos até o Monte das 
Oliveiras, para apreciar uma magnífica vista da 
cidade. Finalmente, visitaremos o jardim de Get-
sêmani e a basílica da Agonia. Alojamento.

14º Dia. JERUSALÉM
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

TURQUIA, 
JORDÂNIA 

E DUBAI 
Itinerário 14 dias

Istambul, Ancara, Capadócia,
Amã, Petra, Dubai

A partir de 1.260 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas
De Abril 2017 a Março 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Duplo    1.260
Supl. Individual    525
Suplementos comuns

01 Mar - 31 Mai, 01 Set - 31 Out  570
01 Nov. 17 - 31 Mar. 18   260

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados de entrada e saída. 
· Assistência em espanhol na chegada. 
· Alojamento, café da manhã e 7 jantares. 
· Visita Istambul com entrada à Basílica de Santa 
Sofia, Hipódromo romano, Mesquita Azul, Mesquita 
Rüstem Paxá, cruzeiro ao longo do Bósforo, Mercado 
das Especiarias e Grande Bazar. 

· Circuito regular na Capadócia e em Ancara com guia 
acompanhante falando espanhol. 

· Circuito regular visitando Amã e Petra com guia 
acompanhante falando espanhol. 

· Visita panorâmica de Dubai com guia local falando 
espanhol.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Istambul Ramada G. Bazaar (parte antiga)  Primeira

3 Capadócia Gold Yildirim  Primeira

2 Amã Toledo Turística

2 Petra Petra Palace Turística

3 Dubai Grandeur Al Barsha Turística

NOTAS ______________________________________________

Voos Capadócia-Amã e Amã-Dubai não inclusos no 
preço. Consultar.

Visto não incluso: 140$. Entrada Burj Khalifa (124º 
andar): 70$ Suplementos Feiras/Eventos por quarto/
noite em Turística, 85$; em Primeira, 115$; em Luxo, 
140$:

• ATM: 23-27 Abril 2017.
• Eid Al Fitr: 23-30 Junho 2017.
• Eid Al Adha: 31 Agosto-02 Setembro 2017.
• Gitex: 08-14 Outubro 2017.
• BIG 5: a definir.

1º Dia. ISTAMBUL
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento. 

2º-3º Dias. ISTAMBUL 
Ver itinerário detalhado na página 17. 

4º Dia. ISTAMBUL-ANCARA-CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para Capadócia. Chegada a Ancara e vi-
sita ao mausoléu de Atatürk (Fundador da Re-
pública Turca). Seguiremos para a Capadócia. 
Jantar e alojamento. 

5º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Visita aos vales de Pasabag, Avcilar e Devrent, 
que possuem paisagens espetaculares, conhe-
cidas como “Chaminés de Fadas”. Pausa pano-
râmica no vale do Amor para ver as distintas 
formações de chaminés de fadas. Na parte da 
tarde, visita à cidade subterrânea de Özkonak 
ou outra similar, construídas pelas comunida-
des cristãs para se protegerem de ataques. Re-
torno ao hotel. Jantar e alojamento. 

6º Dia. CAPADÓCIA
Meia Pensão.
Saída para o vale de Göreme. Admiraremos as 
igrejas rupestres, como a de Santa Bárbara, 
Santo Onofre, São Jorge e a de Tokali. Percorre-
remos a parte antiga de Uçhisar e visitaremos 
uma casa escavada nas Chaminés de Fadas. 
Visita ao vale dos Pombos. Na parte da tarde ve-
remos uma demonstração da arte milenar dos 
famosos tapetes e kilins tecidos à mão e visita-
remos uma oficina artesanal que fabrica joias 
e belos objetos de decoração. Retorno ao hotel. 
Jantar e alojamento. 

7º Dia. CAPADÓCIA-AMÃ
Meia Pensão.
Voo a Amã (voo não incluso). Após os precedi-
mentos de alfândega, serviço de pick-up e tras-
lado ao hotel. Jantar e alojamento. 

8º Dia. AMÃ-PETRA: Madaba, Monte Nebo 
Meia Pensão.
Saída para Madaba. Visita à igreja de São Jor-
ge e ao Monte Nebo, local onde Moisés divisou 
a Terra Prometida pela primeira vez. Admira-
remos uma vista panorâmica espetacular da 
Terra Santa (a visibilidade vai depender do dia) 

e faremos uma visita às ruínas da igreja bizan-
tina com seus belos mosaicos. Visitaremos a 
igreja de Khirbet Al Mukhayyat, séc. VI, que foi 
citada na Bíblia e na “Estela de Mesa”, e cujo 
destaque é seu tapete de mosaicos. Chegada 
à igreja de Santo Estêvão em Um er-Rasas, 
com visita ao belo mosaico que representa as 
antigas cidades de Jerusalém, Nablus, Gaza, 
Karak e Filadélfia (Amã). Em seguida, visita ao 
castelo de Shobak, séc. XII, construído pelo rei 
Balduíno I de Jerusalém para vigiar a rota en-
tre o Egito e Damasco. Chegada a Petra. Jantar 
e alojamento. 

9º Dia. PETRA: Visita ao Tesouro de Petra 
Meia Pensão.
Visita a Petra. O trajeto começa na Tumba dos 
Obeliscos; o Siq, desfiladeiro de mais de 1 km 
de comprimento após o qual se revela o Tesou-
ro (Al Khazneh). Também vamos ver o teatro 
romano, os túmulos reais, o mausoléu de Sex-
tius Florentinus, a colunata, o palácio da filha 
do faraó e, se desejar, você pode subir os 850 
degraus que levam até o Deir (mosteiro). Jantar 
e alojamento. 

10º Dia. PETRA-WADI RUM-AMÃ
Meia Pensão.
Visita à Pequena Petra, um lugarejo nabateu de 
grande encanto. Continuação para Wadi Rum, 
onde vamos percorrer o deserto em peculiares 
veículos 4x4 conduzidos por beduínos locais 
(aprox. 3 horas). Retorno a Amã. Jantar e alo-
jamento. 

11º Dia. AMÃ-DUBAI
Café da manhã.
Voo com destino a Dubai (voo não incluso). Che-
gada, assistência e traslado ao hotel seleciona-
do. Alojamento. 

12º Dia. DUBAI
Café da manhã.
Visita panorâmica. Alojamento. 

13º Dia. DUBAI
Café da manhã.
Dia livre. Alojamento. 

14º Dia. DUBAI
No horário marcado, traslado ao aeroporto para 
embarcar rumo ao seu próximo destino. Fim da 
viagem e de nossos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

DUBAI 
COM CHINA  

 
Itinerário 12 dias

Dubai, Beijing, Xi’An, Xangai 

A partir de 1.550 USD

DATAS DE INÍCIO  _______________________________

Sextas.
Mar.: 24, 31
Abr.: 07, 14, 21, 28
Mai.: 05, 12, 19, 26
Jun.: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.: 07, 14, 21, 28

Ago.: 04, 11, 18, 25
Set.: 01, 08, 15, 22, 29
Out.: 06, 13, 20, 27
Nov.: 03

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Duplo / Triplo 1.550
Supl. 24 Dez-04 Jan  710
Suplementos comuns
Supl. 24 Mar - 23 Mai 45
Supl. 25 Ago - 09 Nov 160

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Trem-bala em classe turística: Beijing-Xi’An 
· Voo em classe turística: Xi’An-Xangai. 
· Alojamento, café da manhã, 5 almoços e 1 jantar 
degustação Pato Laqueado. 

· Visita panorâmica em Dubai com guia local falando 
espanhol. 

· Circuito regular visitando Beijing, Xi’An e Xangai com 
guias locais falando espanhol.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

5 Dubai Grandeur Al Barsha Turística
2 Beijing Nikko New Century Luxo
2 Xi’An Grand Noble,  Luxo
 Titan Central Park
2 Xangai Grand Mercure Zhongya Luxo
 Guoman Xangai

NOTAS ______________________________________________

Voo Dubai-Beijing não incluso no preço. Consultar. A 
visita a Xangai pode ser feita no 11º dia, dependendo 
da situação concreta do alojamento.

Visto não incluso: 140$. Entrada Burj Khalifa (124º 
andar): 70$ Suplementos Feiras/Eventos por quarto/
noite em Turística, 85$; em Primeira, 115$; em Luxo, 
140$: 

• ATM: 23-27 Abril 2017.
• Eid Al Fitr: 23-30 Junho 2017.
• Eid Al Adha: 31 Agosto-02 Setembro 2017.
• Gitex: 08-14 Outubro 2017.
• BIG 5: a definir.

1º Dia. DÉLI
Chegada ao Aeroporto Internacional de Dubai. 
Após os precedimentos de alfândega, serviço 
de pick-up e traslado ao hotel selecionado. Alo-
jamento. 

2º Dia. DUBAI: Visita Dubai
Café da manhã.
Começaremos nosso passeio realizando uma 
panorâmica do mundialmente conhecido Burj 
Al Arab, considerado o hotel mais luxuoso 
do mundo. Continuação para a mesquita de 
Jumeirah, onde poderemos fazer algumas 
fotografias. A partir deste lugar mítico, entra-
remos no distrito de Bastakiya. Desembarca-
remos no Museu de Dubai, localizado no forte 
Al Fahidi, onde teremos uma idéia de como 
era a vida da cidade no passado. Seguiremos 
para o cais para viajar a bordo de um Abra, 
barco tradicional. Visitaremos o souk das es-
peciarias e o mercado de ouro (gold souk). O 
tour finaliza no Dubai Mall, onde se encontra o 
Burj Khalifa, edifício mais alto do mundo (não 
inclui a subida). Alojamento.

3º-4º Dias. DUBAI 
Café da manhã.
Dias livres à sua disposição. Alojamento.

5º Dia. DUBAI-BEIJING
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo 
com destino a Beijing (voo não incluso). Traslado 
ao hotel. Alojamento. 

6º Dia. BEIJING: Tour pela cidade
Meia Pensão.
Tendo como ponto de partida a praça Tianan-
men, uma das maiores do mundo, visitaremos 
o Palácio Imperial, também conhecido como a 
“Cidade Proibida”. Continuando o passeio pela 
cidade, iremos para antigo Palácio de Verão. 
Almoço em restaurante. À noite, assistiremos 
a um show de acrobacias. Alojamento. 

7º Dia. BEIJING: Grande Muralha
Pensão Completa.
Saída de nosso hotel para visitar a espetacu-
lar obra arquitetônica e uma das sete mara-
vilhas do mundo, a Grande Muralha da China. 
Almoço em restaurante. Na parte da tarde, de 
volta para a capital; vamos parar perto do “Ni-
nho de Pássaro” (Estádio Nacional) e do “Cubo 

d’Água” (Centro Nacional de Natação) para 
fazer fotos (exteriores). À noite, jantar de bo-
as-vindas com degustação do delicioso Pato 
Laqueado de Beijing (Pequim). Alojamento. 

8º Dia. BEIJING-XI’AN
Meia Pensão.
Na parte da manhã, seguiremos para a parte 
sul da cidade de Beijing/Pequim, para visitar o 
Templo do Céu. Almoço em restaurante. Após o 
almoço, saída de avião ou trem de alta velocida-
de com destino a Xi’An. Chegada e traslado ao 
hotel. Alojamento. 

9º Dia. XI’AN: Museu de Guerreiros de Terracota
Meia Pensão.
Hoje iremos visitar o famoso Museu dos Guer-
reiros e Corcéis de Terracota. Patrimônio da 
Humanidade desde 1984. À tarde, visita ao 
Pequeno Pagode do Ganso Selvagem (sem 
subir) e à Grande Mesquita no bairro muçul-
mano. Alojamento. 

10º Dia. XI’AN-XANGAI: Visita à cidade 
Meia Pensão.
Voo interno com destino a Xangai. Faremos 
um passeio completo visitando, no bairro an-
tigo, o jardim de Yuyuan, um dos mais esplên-
didos jardins de Xangai; o templo do Buda de 
Jade com suas duas famosas esculturas em 
jade do Buda, para finalizar com um passeio 
pelo cais histórico, onde você vai contemplar 
uma fantástica vista do skyline da cidade com 
seus arranha-céus. Almoço em restaurante. 
Alojamento.

11º Dia. XANGAI
Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais, passear ou 
fazer compras de última hora. Alojamento. 

12º Dia. XANGAI
Café da manhã.
Na hora marcada, traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem e de nossos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

BANGKOK 
E MYANMAR  

 
Itinerário 11 dias

Bangkok, Yangon, Lago Inle, Bagan

A partir de 1.980 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Domingos
De Maio 2017 a Março 2018. 

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Duplo  1.980
Supl. Individual  670
Supl. 01 - 30 Abr, 01 Out - 31 Mar  175

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe turística: Bangkok-Yangon, Yangon-
-Heho, Heho-Bagan, Bagan-Yangon. 

· Alojamento, café da manhã e 6 almoços. 
· Visitas com guia local falando espanhol. 
· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Bangkok Amara Primeira

1 Yangon Chatrium Primeira

2 Lago Inle Pristine Lotus Primeira

2 Bagan Ariendmar Primeira

2 Mandalay Mandalay Hill Primeira

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok. Assistência 
e traslado ao hotel selecionado. Alojamento. 

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita aos templos emble-
máticos da cidade: o Wat Traimit ou Buda de 
Ouro; o Templo do Buda Reclinado ou Wat Pho; e 
o Grande Palácio. Tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre. Possibilidade de fazer uma excursão 
opcional ao mercado flutuante. Alojamento. 

4º Dia. BANGKOK-YANGON
Café da manhã.
Voo internacional com destino a Yangon. Che-
gada a Yangon, assistência e traslado ao hotel. 
Visita panorâmica em Yangon passando pelo 
Pagode Shwedagon, uma das atrações mais 
importantes de Yangon. Data do século XV e 
mede quase 100 metros de altura. Destacam-se 
as lâminas de ouro que decoram a construção, 
que também tem uma valiosa coleção de joias 
e pedras preciosas que pertenceram aos reis e 
nobres do país. Alojamento. 

5º Dia. YANGON-HEHO-LAGO INLE
Meia Pensão.
Voo interno para Heho. Traslado de Heho ao vilarejo 
de Nyaung Shwe, Lago Inle. No caminho, visitare-
mos a adega Red Mountain. Ao chegar ao lago, em-
barcaremos numa lancha a motor privativa para ir 
ao hotel. Seguiremos para o Pagode Phaung Daw 
Oo, o mais importante do Lago Inle. Alojamento. 

6º Dia. LAGO INLE
Meia Pensão.
Visita ao mercado da manhã e à aldeia do grupo ét-
nico Pa-O de Indein. Depois do almoço, visitaremos 
o vilarejo têxtil de Inn Paw Khone e uma fábrica de 
charutos tradicionais. Tarde livre. Alojamento. 

7º Dia. LAGO INLE-BAGAN
Meia Pensão.
Voo interno com destino a Bagan. Hoje, Bagan é 
uma importante área turística do país graças a 
suas ruínas milenares, entre as quais existem 
milhares de templos e pagodes secretados em 
uma grande extensão de planícies áridas. Va-
mos admirar o entardecer a partir do terraço de 
um dos templos. Alojamento. 

8º Dia. BAGAN
Meia Pensão.
Hoje seguiremos para o movimentado merca-
do de Nyaung-U, onde os habitantes locais vêm 
para comercializar produtos frescos e outras 
mercadorias. Deste local, podemos ver a cidade 
antiga. Visita ao Pagode de Shwezigon e ao Tem-
plo de Ananda, um dos mais bonitos de Bagan. 
Passeio de carruagem passando por Thatbyin-
nyu, pelo grande templo Dhammayangyi e pelo 
templo de Sulamani, um dos mais visitados de 
Bagan, conhecido como a “joia da coroa”, cons-
truído em 1181 com elaborados trabalhos or-
namentais em estuque esculpido. A passagem 
interior em torno da base é pintada com belos 
afrescos do período Konbaung. Alojamento. 

9º Dia. BAGAN-MANDALAY
Meia Pensão.
Voo interno a Mandalay. Última capital da Birmânia 
real, Mandalay ainda é uma das maiores cidades 
de Myanmar, bem como um centro cultural e espi-
ritual. Nas margens do rio Ayeyarwady e 20 km ao 
sudoeste de Mandalay, encontra-se Sagaing, onde 
residem 60% dos monges do país. Começaremos 
o dia com a visita ao pagode de Mahamuni. O tem-
plo abriga a imagem de Mahamuni Buddha. Esta 
antiga estátua é a mais sagrada para os budistas 
birmanêses em virtude de seu significado histó-
rico e religioso. Por isso, os peregrinos e devotos, 
budistas ou não, e turistas de todo o mundo, visi-
tam a grande imagem durante o ano inteiro. Se-
guiremos para o pagode Kuthodaw e o mosteiro 
Shwenandaw. Contemplaremos o entardecer do 
alto da colina de Mandalay. Alojamento. 

10º Dia. MANDALAY
Meia Pensão.
Visita a Sagaing incluindo os pagodes de Soon 
U Ponya Shin e U Min Thonze, o mercado e um 
vilarejo ceramista. Seguiremos para a cidade de 
Ava, onde daremos um passeio de carruagem 
de cavalos e faremos a visita ao mosteiro Ba-
gaya, às ruínas do Palácio Real e do Fuerte, e a 
algumas pequenas aldeias perto das ruínas de 
Ava. Na parte da tarde, visita a Amarapura e a 
oficinas de artesanato. No final da tarde parada 
na ponte de teca de U Bein. Alojamento. 

11º Dia. MANDALAY
Café da manhã.
No horário marcado, traslado ao aeroporto. Fim 
da viagem e de nossos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.

O Concorde Hotel Singapore está localizado no 
distrito de espetáculos, 15 minutos a pé da cen-
tro comercial Orchard Central e do Museu Na-
cional de Cingapura, a menos de 2 km do museu 
Peranakan e Raffles City, e a 25 minutos de car-
ro do Aeroporto Internacional Changi. Os quar-
tos são espaçosos e elegantes, têm televisão de 
tela plana de 32 polegadas, mobiliário moderno, 
grandes janelas, cofre e uma poltrona confortá-
vel. O hotel possui um restaurante, uma piscina 
exterior e 3 bares com lounge. Wi-Fi gratuito 
nas áreas públicas. Dispõe também de uma 
academia, um bar junto à piscina e um café. 

Concorde 4*

Localizado em um distrito comercial, este hotel 
de luxo oferece acomodações a menos de 2 qui-
lômetros de Lucky Plaza e do Museu Nacional 
de Cingapura. O museu Peranakan e Raffles City 
também estão a menos de 3 quilômetros. Este 
hotel para não-fumantes dispõe de um restau-
rante, uma piscina ao ar livre e uma academia. 
Acesso Wi-Fi gratuito nas áreas públicas e es-
tacionamento sem manobristas gratuito. Você 
também vai encontrar um bar ou lounge, um 
bar junto à piscina e um business center dis-
ponível 24 horas. Atenção especial aos detalhes 
em todos os 308 quartos: roupões e chinelos, 
acesso Wi-Fi gratuito, acesso à Internet por 
cabo gratuito e TV LCD com canais digitais. Além 
disso, dock para iPod, serviço de quarto 24 ho-
ras e mini-bar à sua disposição.

Grand Park Orchard 5*

ESCALA EM 
CINGAPURA

Itinerário 4 dias

A partir de 790 USD

ITINERÁRIO ________________________________________

1º Dia. CINGAPURA
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel selecionado. 
Restante do dia livre. Alojamento.

2º Dia. CINGAPURA: Visita panorâmica
Café da manhã. Visita panorâmica em Cingapura in-
cluindo o Distrito Colonial, Clube de Cricket, Parla-
mento, Suprema Corte de Justiça, Prefeitura, estátua 
de Merlion, bairro chinês, templo budista Thian Hock 
Keng, mercado de artesanato local e jardim de orquí-
deas do jardim Botânico de Cingapura. Tarde livre. Alo-
jamento. 

3º Dia. CINGAPURA
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Alo-
jamento.  

4º Dia. CINGAPURA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo rumo ao seu próximo destino. Fim da viagem e de 
nossos serviços. 

DATAS DE INÍCIO  ______________________________
Domingos
De Abril de 2017 a Março de 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Concorde G. Park Orchard

01 Abril - 31 Dezembro  790 925
Supl. 01 Janeiro - 31 Março  130 150
Supl. Individual  585 870
Supl. saídas diárias   125 125

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento e café da manhã. 
· Visita panorâmica em Cingapura com guia local 
falando espanhol. 

· Seguro de viagem.

NOTAS ______________________________________________

Garantimos guia local falando espanhol a partir de 4 
passageiros por saída. Quando houver menos de 4 pas-
sageiros, oferecemos guia bilíngue italiano/espanhol 
em grupo compartido com italianos. 
Férias/Eventos: para as datas indicadas, por favor, con-
sulte os preços. 
• Communic Asia: 22-25 Maio 2017 
• Fórmula 1: 14-17 Set e 28 Set - 01 Out 2017 
• Natal, Fim de Ano: 18 Dez 2017 - 04 Janeiro 2018.

VI
A

G
EN

S
 C

O
M

B
IN

A
D

A
S



99

Preços por pessoa em quarto duplo. 

CINGAPURA E 
TRIÂNGULO TAI  

Itinerário 10 dias

Cingapura, Bangkok,
Chiang Rai, Chiang

A partir de 1.875 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Domingos

De Abril a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Cat. C Cat. B Cat. A

Duplo  1.875 1.915 2.150
Supl. Individual  995 1.045 1.195
Supl 01 Jan - 31 Mar 130 130 130

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe turística: Bangkok-Chiang Rai e 
Chiang Mai-Bangkok. 

· Alojamento, café da manhã, 3 almoços e 3 jantares. 
· Visitas com guia local falando espanhol. 
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Cingapura Concorde Primeira

3 Bangkok Century Park Primeira

1 Chiang Rai Phowadol Cat. C

 Legend Cat. B

 Le Meridien Cat. A

2 Chiang Mai  Holiday Inn Cat. C

 Holiday Inn Cat. B

 Le Meridien Cat. A

NOTAS ______________________________________________

Voo Cingapura-Bangkok não incluso no preço. Con-
sultar. Garantimos a visita a Cingapura com guia local 
falando espanhol a partir de 4 passageiros por saída. 
Quando houver menos de 4 passageiros, oferecemos 
guia bilíngue italiano/espanhol em grupo compartido 
com italianos. 
Férias/Eventos: para as datas indicadas, por favor, 
consulte os preços.
• Communic Asia: 22-25 Maio 2017. 
• Fórmula 1: 14-17 Set e 28 Set-01Out 2017. 
• Natal, Fim de Ano: 18 Dez 2017 - 04 Janeiro 2018.

1º Dia. CINGAPURA
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel sele-
cionado. Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. CINGAPURA: Visita panorâmica
Café da manhã.
Visita panorâmica em Cingapura incluindo o 
Distrito Colonial, Clube de Cricket, Parlamento, 
Suprema Corte de Justiça, Prefeitura, estátua 
de Merlion, bairro chinês, templo budista Thian 
Hock Keng, mercado de artesanato local e jar-
dim de orquídeas do jardim Botânico de Cinga-
pura. Tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. CINGAPURA
Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais. Alojamento. 

4º Dia. CINGAPURA-BANGKOK
Voo com destino a Bangkok (voo não incluso). 
Assistência e traslado ao hotel selecionado. 
Restante do dia livre. Alojamento. 

5º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade incluin-
do os templos mais importantes de Bangkok 
como os templos budistas de Wat Traimit ou 
Buda de Ouro; o Templo do Buda Reclinado 
ou Wat Pho e o deslumbrante Palácio Real. Lá 
poderemos ver palácios que eram utilizados 
com diversos fins: o palácio funerário, o palá-
cio da recepção, a sala do trono, a sala de co-
roação, a Royal Guest House e o belo Templo 
do Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew). Tarde 
livre. Alojamento. 

6º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre à sua disposição para seguir desfrutan-
do desta vibrante cidade. Alojamento. 

7º Dia. BANGKOK-CHIANG RAI
Pensão Completa.
No horário marcado, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo doméstico rumo ao nor-
te da Tailândia, Chiang Rai. A cidade de Chiang 
Rai faz fronteira com Laos e Myanmar. É uma 
das regiões mais rurais do país, coberta por 
planícies férteis e emoldurada por altas mon-
tanhas, onde florescem papoulas, plantas das 
quais se extrai a resina utilizada para fazer o 
ópio. Até recentemente, a província de Chiang 

Rai era o centro da indústria desta substância 
e a cidade foi considerada a porta de entrada 
do Triângulo de Ouro. Chegada e assistência 
de nosso guia. Continuação em micro-ônibus 
e visita ao Triângulo de Ouro. Passeio de barco 
tradicional para apreciar a vida diária do povo 
de Laos. Visita ao museu antes de conhecer 
os vilarejos das minorias étnicas Akha e Yao. 
Alojamento. 

8º Dia. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Pensão Completa.
Saída do hotel para o cais. Faremos uma tra-
vessia de barco tradicional para visitar os 
vilarejos das minorias étnicas Karen e Lahu 
(Muser) ao longo do rio Kok. Em seguida, pas-
seio de elefante em meio a paisagens mag-
níficas. Depois, saída pela estrada até a pro-
víncia de Chiang Mai, com parada no caminho 
para visitar o Templo Wat Rong Khun, também 
conhecido como Templo Branco, que se des-
taca pela cor branca e o uso de peças de vidro 
aplicadas no gesso, que brilham sob a luz do 
sol. A cor branca simboliza a pureza de Buda, 
o cristal simboliza a sabedoria de Buda, e o 
Dharma, os ensinamentos budistas. Chegada 
a Chiang Mai. Visita ao complexo de templos 
Wat Doi Suthep, o mais conhecido de Chiang 
Mai, situado no alto de uma pequena monta-
nha, 15 km a noroeste da cidade. Alojamento. 

9º Dia. CHIANG MAI
Pensão Completa.
Visita ao acampamento de elefantes, onde 
os animais são vistos tomando banho, arras-
tando troncos e outras proezas. Saída para 
Mae Sa Valley e visita ao orquidário Sai Nam 
Phung, onde você pode admirar as melhores 
variedades e um pequeno viveiro de borbo-
letas. Em seguida, visita a uma das fábricas 
de artesanato local: lacas, tecidos de seda e 
confecção de sombrinhas. O tour termina com 
a visita a uma fábrica de esculturas de ma-
deira. Tempo livre para comprar antiguidades 
birmanesas. Alojamento. 

10º Dia. CHIANG MAI-BANGKOK
Café da manhã.
Voo interno com destino a Bangkok. Fim da via-
gem e de nossos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

CINGAPURA 
COM ÍNDIA  

 
Itinerário 10 dias

Cingapura, Déli, Jaipur, Agra 

A partir de 1.780 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Domingos

De Abril 2017 a Março 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Primeira Luxo

Duplo  1.780 1.980
Supl. Individual   880 1.255
Supl. Meia Pensão Cto. Índia  55 75
Supl. Pensão Completa Cto. Índia 100 160
Supl. 01 Out - 31 Dez  65 120
Supl. 01 Jan - 31 Mar  195 270

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento, café da manhã e 1 jantar. 
· Visita panorâmica em Cingapura com guia local 
falando espanhol. 

· Circuito regular na Índia com guia acompanhante 
falando espanhol. 

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Cingapura Concorde Primeira

 Grand Park Orchard Luxo

2 Déli The Surya  Primeira

 Le Meridien  Luxo

2 Jaipur Four Points By Sheraton Primeira

 Hilton  Luxo

2 Agra Double Tree By Hilton Primeira

 Radisson  Luxo

NOTAS ______________________________________________

Voo Cingapura-Déli não incluso no preço. Consul-
tar. Garantimos a visita a Cingapura com guia local 
falando espanhol a partir de 4 passageiros por saída. 
Quando houver menos de 4 passageiros, oferecemos 
guia bilíngue italiano/espanhol em grupo compartido 
com italianos. Férias/Eventos: para as datas indica-
das, por favor, consulte os preços.
• Communic Asia: 22 - 25 Mai 2017 
• Fórmula 1: 14 - 17 Set e 28 Set - 01 Out 2017 
• Natal, Fim de Ano: 18 Dez 2017 - 04 Jan 2018.

1º Dia. CINGAPURA
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel sele-
cionado. Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. CINGAPURA: Visita panorâmica
Café da manhã.
Visita panorâmica em Cingapura incluindo o 
Distrito Colonial, Clube de Cricket, Parlamento, 
Suprema Corte de Justiça, Prefeitura, estátua 
de Merlion, bairro chinês, templo budista Thian 
Hock Keng, mercado de artesanato local e jar-
dim de orquídeas do jardim Botânico de Cinga-
pura. Tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. CINGAPURA
Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais. Alojamento. 

4º Dia. CINGAPURA-DÉLI
Café da manhã.
Voo com destino a Déli (voo não incluso). Chega-
da, assistência e traslado ao hotel. Alojamento. 

5º Dia. DÉLI
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita a Velha Déli passan-
do pelo forte vermelho e visitando a mesquita 
Jama Masjid, o Raj Ghat, onde se encontra o tú-
mulo de Gandhi e Nehru, e a fascinante e movi-
mentada rua Chandni Chowk. Na parte da tarde, 
visita a Nova Déli percorrendo: o minarete Qutb 
Minar, a Porta da Índia, o monumento à Marcha 
do Sal. A área dos edifícios do governo, com seu 
parlamento e palácio presidencial, e o centro 
comercial Connaught Place. Alojamento. 

6º Dia. DÉLI-SAMODE-JAIPUR
Meia Pensão.
Na parte da manhã, saída para Jaipur pela es-
trada, com almoço no caminho no Palácio Sa-
mode. Ao chegar, check-in no hotel. Alojamento. 

7º Dia. JAIPUR
Café da manhã.
Excursão ao Forte Amber, um palácio clássico 
e romântico do Rajastão da dinastia Kachwaha, 
que governou esta região do século VIII ao sé-
culo XII. Passeio de elefante para subir ao forte 
(sujeito a disponibilidade) ou de jipe, se não hou-
ver elefantes disponíveis. Uma vez lá dentro, va-
mos visitar as instalações do palácio Jagmandir, 
Jai Mahal, o templo e os jardins de Kali. Na parte 
da tarde, visita à cidade para apreciar o mara-

vilhoso encanto de seus edifícios rosa e laranja, 
os brilhantes trajes de seu povo, e lugares tão 
belos como o Hawa Mahal ou “Palácio dos Ven-
tos” (por fora), o Palácio da Cidade, residência 
da família real de Jaipur - um recinto repleto de 
palácios e jardins -, e o Jantar Mantar, um dos 
cinco observatórios astronômicos construídos 
na Índia pelo marajá Jai Singh, em 1728, que, 
além de guerreiro, era conhecido por seu amor 
à astronomia. Alojamento. 

8º Dia. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Café da manhã.
Saída pela estrada rumo a Agra. No caminho 
visitaremos Fatehpur Sikri, a mais impressio-
nante das cidades fantasma da Índia, o túmulo 
de Salim Chisti e o Panch Mahal. Construída em 
arenito vermelho pelo imperador Akbar de 1571 
a 1585, em honra ao Santo Muçulmano, o lugar 
possui um complexo arquitetônico homogêneo 
com numerosos monumentos e templos, entre 
os que se destaca, indiscutivelmente, a deslum-
brante grande mesquita Jama Masjid, uma das 
maiores da Índia. Chegada a Agra. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

9º Dia. AGRA
Café da manhã.
Visita ao célebre Taj Mahal. A construção desta 
obra-prima em mármore é atribuída ao impe-
rador mogol Shah Jahan, que erigiu este mau-
soléu em memória de sua amada esposa, Ar-
jumand Bano Begum, popularmente conhecida 
como Mumtaz Mahal, que morreu em 1040 AH 
(1630 AD). O último desejo de seu marido era 
“construir um túmulo em sua memória, como 
o mundo nunca antes havia visto.”. Na parte da 
tarde, visita ao espetacular Forte Vermelho de 
Agra, localizado na margem oeste do Yamuna e 
construído entre 1565 e 1573. Suas imponentes 
fortificações de arenito vermelho formam uma 
meia lua ao longo da margem do rio e encerram 
um enorme complexo de majestosos edifícios. 
Alojamento. 

10º Dia. AGRA-DÉLI
Café da manhã.
No horário marcado, traslado de retorno Déli 
para embarcar no voo rumo ao seu próximo 
destino. Fim da viagem e de nossos serviços. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

ÍNDIA, 
BANGKOK, 

CINGAPURA  
Itinerário 13 dias

Déli, Jaipur, Agra, Bangkok,
Cingapura

A partir de 1.750 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Sextas

De Abril 2017 a Março 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Duplo  1.750
Supl. Individual  1.290
Supl. Meia Pensão circuito Índia 55
Supl. Pensão Completa circuito Índia 100
Supl. 01 Out. - 31 Dez. 65
Supl. 01 Jan. - 31 Mar. 130

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento, café da manhã e 1 almoço. 
· Circuito regular na Índia com guia acompanhante 
falando espanhol. 

· Visita Bangkok meio dia com entrada ao Templo de 
Buda de Ouro, Buda Reclinado e ao Palácio Real, 
incluindo o Templo do Buda de Esmeralda. 

· Visita panorâmica em Cingapura com guia local 
falando espanhol.

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Déli The Surya  Primeira

2 Jaipur Four Points By Sheraton Primeira

2 Agra Double Tree By Hilton Primeira

3 Bangkok Century Park  Primeira

3 Cingapura Concorde  Primeira

NOTAS ______________________________________________

Voos Déli-Bangkok e Bangkok-Cingapura não inclusos 
no preço. Consultar.
Garantimos guia local falando espanhol a partir de 4 
passageiros por saída. Quando houver menos de 4 pas-
sageiros, oferecemos guia bilíngue italiano/espanhol 
em grupo compartido com italianos. 
Férias/Eventos: para as datas indicadas, por favor, 
consulte os preços.
• Communic Asia: 22 - 25 Mai 2017 
• Fórmula 1: 14 - 17 Set e 28 Set - 01 Out 2017 
• Natal, Fim de Ano: 18 Dez 2017 - 04 Jan 2018.

1º Dia. DÉLI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento. 

2º Dia. DÉLI
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita a Velha Déli passan-
do pelo forte vermelho e visitando a mesquita 
Jama Masjid, o Raj Ghat, onde se encontra o 
túmulo de Gandhi e Nehru, e a fascinante e 
movimentada rua Chandni Chowk. Na parte da 
tarde, visita a Nova Déli percorrendo: o mina-
rete Qutb Minar (1199) de 73 metros, que é o 
mais alto do mundo, Porta da Índia e o monu-
mento à Marcha do Sal. A área dos edifícios 
do governo, com seu parlamento e palácio 
presidencial, e o centro comercial Connaught 
Place. Alojamento. 

3º Dia. DÉLI-SAMODE-JAIPUR
Meia Pensão.
Pela manhã saída pela estrada, de Nova Déli a 
Jaipur, com almoço no caminho no Palácio de 
Samode. Ao chegar, check-in no hotel. Aloja-
mento. 

4º Dia. JAIPUR
Café da manhã.
Excursão ao Forte Amber, um palácio clássico 
e romântico do Rajastão da dinastia Kachwa-
ha, que governou esta região do século VIII ao 
século XII. Passeio de elefante para subir ao 
forte (sujeito a disponibilidade) ou de jipe, se 
não houver elefantes disponíveis. Na parte da 
tarde, visita à cidade para apreciar o maravi-
lhoso encanto de seus edifícios rosa e laranja, 
os brilhantes trajes de seu povo, e lugares tão 
belos como o Hawa Mahal ou “Palácio dos Ven-
tos” (por fora), o Palácio da Cidade, residência 
da família real de Jaipur - um recinto repleto 
de palácios e jardins -, e o Jantar Mantar, um 
dos cinco observatórios astronômicos constru-
ídos na Índia pelo marajá Jai Singh, em 1728, 
que, além de guerreiro, era conhecido por seu 
amor à astronomia. Alojamento. 

5º Dia. JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Café da manhã.
Saída pela estrada rumo a Agra. No caminho 
visitaremos Fatehpur Sikri, a mais impressio-
nante das cidades fantasma da Índia, o túmulo 
de Salim Chisti e o Panch Mahal. Chegada a 
Agra. Traslado ao hotel. Alojamento. 

6º Dia. AGRA
Café da manhã.
Visita ao célebre Taj Mahal. Na parte da tarde, 
visita ao espetacular Forte Vermelho de Agra. 
Suas imponentes fortificações de arenito 
vermelho formam uma meia lua ao longo da 
margem do rio e encerram um enorme com-
plexo de majestosos edifícios. Alojamento. 

7º Dia. AGRA-DÉLI-BANGKOK
Café da manhã.
Retorno a Déli para embarcar no voo com des-
tino a Bangkok (voo não incluso). Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

8º Dia. BANGKOK 
Café da manhã.
Visita à cidade incluindo os templos mais im-
portantes de Bangkok: os templos budistas 
de Wat Traimit ou Buda de Ouro, o Templo do 
Buda Reclinado ou Wat Pho, e o deslumbrante 
Palácio Real com o precioso templo do Buda 
de Esmeralda. Tarde livre. Alojamento. 

9º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre à sua disposição para seguir desfrutan-
do desta vibrante cidade. Alojamento. 

10º Dia. BANGKOK-CINGAPURA
Voo a Cingapura (voo não incluso). Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

11º Dia. CINGAPURA: Visita panorâmica
Café da manhã.
Visita panorâmica em Cingapura incluindo o 
Distrito Colonial, Clube de Cricket, Parlamento, 
Suprema Corte de Justiça, Prefeitura, estátua 
de Merlion, bairro chinês, templo budista Thian 
Hock Keng, mercado de artesanato local e jar-
dim de orquídeas do jardim Botânico de Cinga-
pura. Tarde livre. Alojamento. 

12º Dia. CINGAPURA
Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais. Alojamento. 

13º Dia. CINGAPURA
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo 
rumo ao seu próximo destino. Fim da viagem e 
de nossos serviços. 

VIA
G

EN
S

 CO
M

B
IN

A
D

A
S



102

Preços por pessoa em quarto duplo. 

TRIÂNGULO TAI 
COM ÍNDIA 

Itinerário 14 dias

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai, 
Déli, Jaipur, Agra

A partir de 1.270 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas
De Janeiro a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Cat. C Cat. B Cat. A

Duplo  1.270 1.310 1.535
Supl. Individual  710 755 905
Supl. Meia Pensão 
Circuito Índia  55 55 55

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe turística: Bangkok-Chiang Rai, Chiang 
Mai-Bangkok. 

· Alojamento, café da manhã, 4 almoços e 3 jantares. 
· Circuito regular na Índia e na Tailândia com guias 
locais falando espanhol. 

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

4 Bangkok Century Park Primeira

1 Chiang Rai Phowadol Cat. C

 Legend Cat. B

 Le Meridien Cat. A

2 Chiang Mai  Holiday Inn Cat. C

 Holiday Inn Cat. B

 Le Meridien Cat. A

2 Déli  The Surya  Primeira

2 Jaipur  Four Points By Sheraton Primeira

2 Agra  Double Tree By Hilton Primeira

NOTAS ______________________________________________

Voo Bangkok-Déli não incluso no preço. Consultar. 

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao Aeroporto Internacional de Ban-
gkok. Assistência e traslado ao hotel seleciona-
do. Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade incluin-
do os templos mais importantes de Bangkok 
como os templos budistas de Wat Traimit ou 
Buda de Ouro, uma estátua de Buda feita de 
ouro maciço com seus 3 metros de altura e 
5,5 toneladas, a maior estátua de ouro maci-
ço do mundo. O Templo do Buda Reclinado ou 
Wat Pho, conhecido por abrigar em seu inte-
rior o grande Buda Reclinado de 46 metros de 
comprimento e 15 metros de altura e as qua-
tro estupas dedicadas aos 4 reis da dinastia 
de Chakri. O deslumbrante Palácio Real, um 
grande complexo arquitetônico formado por 
um grupo de edifícios que serviu como sede 
real do século XVIII até meados do século XX 
e um dos mais belos exemplos de uma anti-
ga corte siamesa. Lá poderemos ver palácios 
que eram utilizados com diversos fins: o pa-
lácio funerário, o palácio da recepção, a sala 
do trono, a sala de coroação, a Royal Guest 
House e o belo Templo do Buda de Esmeralda 
(Wat Phra Kaew). Tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre à sua disposição para seguir desfru-
tando desta vibrante cidade. Recomendamos 
fazer a excursão opcional ao mercado flutuante. 
Alojamento. 

4º Dia. BANGKOK-CHIANG RAI
Pensão Completa.
No horário marcado, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo doméstico rumo ao nor-
te da Tailândia, Chiang Rai. A cidade de Chiang 
Rai faz fronteira com Laos e Myanmar. É uma 
das regiões mais rurais do país, coberta por 
planícies férteis e emoldurada por altas mon-
tanhas, onde florescem papoulas, plantas das 
quais se extrai a resina utilizada para fazer o 
ópio. Até recentemente, a província de Chiang 
Rai era o centro da indústria desta substância 
e a cidade foi considerada a porta de entrada 
do Triângulo de Ouro. Chegada e assistência 
de nosso guia. Continuação em micro-ônibus 
e visita ao Triângulo de Ouro. Passeio de barco 

tradicional para apreciar a vida diária do povo 
de Laos. Visita ao museu antes de conhecer 
os vilarejos das minorias étnicas Akha e Yao. 
Alojamento. 

5º Dia. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Pensão Completa.
Faremos uma travessia de barco tradicional 
para visitar os vilarejos das minorias étnicas 
Karen e Lahu (Muser) ao longo do rio Kok. Em 
seguida, passeio de elefante em meio a pai-
sagens magníficas. Depois, saída pela estra-
da até a província de Chiang Mai, com parada 
no caminho para visitar o Templo Wat Rong 
Khun, também conhecido como Templo Bran-
co. Chegada a Chiang Mai. Visita ao complexo 
de templos Wat Doi Suthep, o mais conhecido 
de Chiang Mai, situado no alto de uma peque-
na montanha, 15 km a noroeste da cidade. 
Alojamento. 

6º Dia. CHIANG MAI
Pensão Completa.
Visita ao acampamento de elefantes, onde os 
animais são vistos tomando banho, arrastan-
do troncos e outras proezas. Saída para Mae 
Sa Valley e visita ao orquidário Sai Nam Phung, 
onde você pode admirar as melhores varieda-
des e um pequeno viveiro de borboletas. Em 
seguida, visita a uma das fábricas de artesa-
nato local: lacas, tecidos de seda e confecção 
de sombrinhas. O tour termina com a visita a 
uma fábrica de esculturas de madeira. Tempo 
livre para comprar antiguidades birmanesas. 
Alojamento. 

7º Dia. CHIANG MAI-BANGKOK
Café da manhã.
Voo interno com destino a Bangkok. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

8º Dia. BANGKOK-DÉLI
Voo com destino a Déli (voo não incluso). Chega-
da, assistência e traslado ao hotel. Alojamento. 

9º-10º-11º-12º-13º Dias. CIRCUITO ÍNDIA 
Ver etapa do 2º ao 6º dia do itinerário detalhada 
na página 44. 

14º Dia. AGRA-DÉLI
Café da manhã.
Traslado de retorno Déli para embarcar no voo 
rumo ao seu próximo destino. Fim da viagem. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

TRIÂNGULO TAI 
COM VIETNÃ 

Itinerário 17 dias

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai, 
Hanói, Baía Ha Long, Hoi An, 

Hue, Ho Chi Minh

A partir de 2.260 USD

DATAS DE INÍCIO  ________________________________

Quartas
De Abril a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Duplo 2.260
Supl. Individual 930
Supl. 01 - 30 Abr, 01 - 31 Outubro 85

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe turística: Bangkok-Chiang Rai, Chiang 
Mai-Bangkok. 

· Alojamento, café da manhã, 1 brunch, 12 almoços e 
3 jantares. 

· Circuito regular na Tailândia e no Vietnã com guias 
locais falando espanhol. 

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

4 Bangkok Century Park Primeira

1 Chiang Rai Legend Primeira

2 Chiang Mai  Holiday Inn Primeira

2 Hanói  Sunway  Primeira

1 Halong  Junco Bhaya Primeira

2 HoiAn  Mercure Royal Hoian Primeira

2 Hue  Eldora Primeira

2 Ho Chi Minh  Duxton Primeira

NOTAS ______________________________________________

Voo Bangkok-Hanói não incluso no preço. Consultar. A 
embarcação não dispõe de cabine tripla. Aplica-se um 
suplemento por cabine individual de 170$. 

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao Aeroporto Internacional de Ban-
gkok. Assistência e traslado ao hotel seleciona-
do. Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade incluin-
do os templos mais importantes de Bangkok 
como os templos budistas de Wat Traimit ou 
Buda de Ouro, o Templo do Buda Reclinado ou 
Wat Pho, conhecido por abrigar em seu inte-
rior o grande Buda Reclinado de 46 metros de 
comprimento e 15 metros de altura e as qua-
tro estupas dedicadas aos 4 reis da dinastia 
de Chakri. O deslumbrante Palácio Real, onde 
poderemos ver palácios que eram utilizados 
com diversos fins: o palácio funerário, o palá-
cio da recepção, a sala do trono, a sala de co-
roação, a Royal Guest House e o belo Templo 
do Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew). Tarde 
livre. Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre à sua disposição para seguir desfru-
tando desta vibrante cidade. Recomendamos 
fazer a excursão opcional ao mercado flutuante. 
Alojamento. 

4º Dia. BANGKOK-CHIANG RAI
Pensão Completa.
No horário marcado, traslado ao aeroporto para 
embarcar no voo doméstico rumo ao norte da 
Tailândia, Chiang Rai, um dos destinos mais se-
dutores para desfrutar de férias exóticas. Sua 
riqueza natural, cultural e etnográfica são al-
guns de seus principais atrativos. A cidade de 
Chiang Rai faz fronteira com Laos e Myanmar. 
É uma das regiões mais rurais do país, cober-
ta por planícies férteis e emoldurada por altas 
montanhas, onde florescem papoulas, plantas 
das quais se extrai a resina utilizada para fazer 
o ópio. Até recentemente, a província de Chiang 
Rai era o centro da indústria desta substância 
e a cidade foi considerada a porta de entrada 
do Triângulo de Ouro. Chegada e assistência 
de nosso guia. Continuação em micro-ônibus 
e visita ao Triângulo de Ouro. Passeio de barco 
tradicional para apreciar a vida diária do povo 
de Laos. Visita ao museu antes de conhecer os 
vilarejos das minorias étnicas Akha e Yao. Alo-
jamento. 

5º Dia. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Pensão Completa.
Saída do hotel para o cais. Faremos uma traves-
sia de barco tradicional para visitar os vilarejos 
das minorias étnicas Karen e Lahu (Muser) ao 
longo do rio Kok. Em seguida, passeio de elefante 
em meio a paisagens magníficas. Depois, saída 
pela estrada até a província de Chiang Mai, com 
parada no caminho para visitar o Templo Wat 
Rong Khun, também conhecido como Templo 
Branco, que se destaca pela cor branca e o uso de 
peças de vidro aplicadas no gesso, que brilham 
sob a luz do sol. A cor branca simboliza a pureza 
de Buda, o cristal simboliza a sabedoria de Buda, 
e o Dharma, os ensinamentos budistas. Chegada 
a Chiang Mai. Visita ao complexo de templos Wat 
Doi Suthep, o mais conhecido de Chiang Mai, si-
tuado no alto de uma pequena montanha, 15 km 
a noroeste da cidade. Alojamento. 

6º Dia. CHIANG MAI
Pensão Completa.
Visita ao acampamento de elefantes, onde os 
animais são vistos tomando banho, arrastando 
troncos e outras proezas. Saída para Mae Sa Val-
ley e visita ao orquidário Sai Nam Phung, onde 
você pode admirar as melhores variedades e um 
pequeno viveiro de borboletas. Em seguida, visita 
a uma das fábricas de artesanato local: lacas, te-
cidos de seda e confecção de sombrinhas. O tour 
termina com a visita a uma fábrica de esculturas 
de madeira. Tempo livre para comprar antiguida-
des birmanesas. Alojamento. 

7º Dia. CHIANG MAI-BANGKOK
Café da manhã.
Voo interno com destino a Bangkok. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 

8º Dia. BANGKOK-HANÓI 
Voo com destino a Hanói (voo não incluso). Che-
gada, assistência e traslado ao hotel. Alojamen-
to. 

9º ao 16º Dia. CIRCUITO VIETNÃ 
Ver etapa do 2º ao 9º dia do itinerário detalhada 
na página 53.

17º Dia. HO CHI MINH
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto de Ho Chi Minh para em-
barcar no voo rumo ao seu próximo destino. Fim 
da viagem. 

VIA
G

EN
S

 CO
M

B
IN

A
D

A
S



104

Preços por pessoa em quarto duplo. 

O MELHOR DA 
TAILÂNDIA E 

CAMBOJA 
Itinerário 12 dias

Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai,
Chiang Mai, Siem Reap

A partir de 1.415 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Domingos
Desde Janeiro a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

Duplo 1.415
Supl. Indiv.  675
Supl. 01 - 30 Abr., 01 Out. - 31 Mar. 140

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento, café da manhã, 7 almoços e 1 jantar. 
· Circuito regular na Tailândia e em Siem Reap com 
guias locais falando espanhol. 

· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Bangkok Century Park Primeira

1 Phitsanulok Topland Superior

2 Chiang Rai  The Legend  Superior

2 Chiang Mai  Holiday Inn Superior

3 Siem Reap  Tara Angkor Superior

NOTAS ______________________________________________

Voo Chiang Mai-Siem Reap não incluso no preço. 
Consultar. 

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao Aeroporto Internacional de Ban-
gkok. Assistência e traslado ao hotel seleciona-
do. Restante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade. Esta visita in-
clui os templos budistas de Wat Traimit ou Buda 
de Ouro, o Templo do Buda Reclinado ou Wat Pho e 
o deslumbrante Palácio Real com o precioso tem-
plo do Buda de Esmeralda. Tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre à sua disposição. Alojamento. 

4º Dia. BANGKOK-AYUTTHAYA-LOPBURI-PHIT-
SANULOK
Meia Pensão.
Saída para Ayutthaya. Visita aos templos Wat 
Chaiwathanaram e Wat Phra Srisampetch. À 
tarde, continuação para Lopburi e visita ao 
Templo dos macacos, às ruínas de Wat Phra Sri 
Ratana Maha That e Prang Sam Yod (o Pagode 
Sagrado). Chegada a Phitsanulok. Alojamento.

5º Dia. PHITSANULOK-SUKHOTHAI-CHIANG RAI
Meia Pensão.
Saída do hotel e visita ao templo mais sagrado de 
Phitsanulok, o Templo Phra Sri Ratana Mahathat, 
verdadeira obra-prima da arte de Sukhothai, em 
bronze dourado. O parque histórico de Sukhotai, 
declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Conti-
nuação para Chiang Rai, realizando uma parada em 
Lago Phayao. Chegada a Chiang Rai, considerada a 
porta de entrada do Triângulo de Ouro. Alojamento. 

6º Dia. CHIANG RAI
Meia Pensão.
Visita ao antigo centro de trabalhos de prata, Mae 
Chan. No meio da manhã, passeio ao longo do rio 
a bordo de uma embarcação tradicional tailande-
sa, observando a vida diária da população local. 
Cruzaremos o rio para chegar ao vilarejo de Don 
Xao, na fronteira com Laos. Visita ao museu-casa 
do ópio. Terminaremos o dia no templo Wat Rong 
Khun ou “Templo Branco”. Alojamento. 

7º Dia. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Pensão Completa.
Travessia de barco tradicional para visitar os 
vilarejos das minorias étnicas Karen e Lahu 

(Muser) ao longo do rio Kok. Seguiremos pela 
estrada até a província de Chiang Mai com pa-
rada no caminho para visita o Templo Wat Rong 
Khun, também conhecido como Templo Bran-
co. Chegada a Chiang Mai. À noite desfrutare-
mos de uma refeição Kantoke - um típico jantar 
Thai - animado com antigas danças do norte da 
Tailândia. Alojamento. 

8º Dia. CHIANG MAI
Meia Pensão.
Visita ao acampamento de elefantes, onde os 
animais são vistos tomando banho, arrastando 
troncos e outras proezas. Daremos um pas-
seio de elefante no meio da selva. Saída para 
Mae Sa Valley e visita ao orquidário Sai Nam 
Phung, onde você pode admirar as melhores 
variedades e um pequeno viveiro de borbole-
tas. Na parte da tarde, visitaremos o templo 
mais conhecido de Chiang Mai, Wat Doi Suthep. 
Finalizaremos com a visita a uma das fábricas 
de artesanato local. Tempo livre para fazer 
compras. Alojamento. 

9º Dia. CHIANG MAI-SIEM REAP
Café da manhã.
Voo com destino a Siem Reap (voo não incluso). 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aloja-
mento. 

10º Dia. SIEM REAP
Meia Pensão.
Começamos com a visita a Angkor Thom. Segui-
remos para Ta Prohm. Almoço em restaurante 
local. Na parte da tarde, traslado de ônibus para 
visitar o mais famoso de todos os templos de 
Angkor Wat. Alojamento. 

11º Dia. SIEM REAP
Meia Pensão.
Visitaremos os templos Banteay Srei e Banteay 
Samré. Almoço em restaurante local. Na parte 
da tarde, visita ao complexo de templos Roluos: 
Preah Ko, o templo de montanha de Bakong e 
o templo Lolei. Na volta, paramos no Artisans 
D’Angkor. Alojamento. 

12º Dia. SIEM REAP
Café da manhã.
Visitaremos o Tonle Sap, o maior lago do su-
deste asiático. Traslado ao aeroporto. Fim da 
viagem. 
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

VIETNÃ, LAOS E 
CAMBOJA 

 
Itinerário 13 dias

Hanói, Baía Ha Long, Sapa,
Luang Prabang, Siem Reap

A partir de 1.710 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas.
De Abril 2017 a Março 2018. 

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Primeira Luxo

01 Mai. - 30 Set. 2017 1.710 1.930
Supl. Outras datas  195 350
Supl. Individual  635 880
Supl. Cabina indiv. trem  415 415
Supl. Cabine dupla trem   140 140
Supl. Cabine tripla trem   45 45

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Trem classe turística em cabine quádrupla: Hanói-
-Lao Cai. 

· Alojamento, café da manhã, 1 brunch, 7 almoços e 
5 jantares. 

· Guia local acompanhante falando espanhol em cada 
cidade (exceto a bordo do cruzeiro: assistência da 
tripulação em inglês). 

· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

2 Hanói Sunway Primeira

 Meliá Luxo

1 Halong Junco Bhaya Primeira

2 Tren Fanxipan Cabina superior

1 Sapa U Sapa Primeira

 Victoria Sapa Luxo

3 Luang Prabang My Dream Resort Primeira

 Burasari Luxo

3 Siem Reap Tara Angkor Primeira

 Sokha Angkor Luxo

NOTAS ______________________________________________

A embarcação não dispõe de cabine tripla. Aplica-se 
um suplemento por cabine individual de 170$. Voos 
Hanói-Luang Prabang e Luang Prabang-Siem Reap 
não inclusos no preço, consultar. 
Consultar suplementos dias festivos no Vietnã e Cam-
boja para as datas compreendidas entre 23 Dez 2017 
a 05 Janeiro 2018 e 15 a 19 Fev 2018, e em Laos de 
24 Dez 2017 a 07 Janeiro 2018 e 27 Janeiro a 03 Fe-
vereiro 2018.

1º Dia. HANÓI 
Chegada, assistência de nossa equipe e trasla-
do ao hotel. Alojamento. 

2º Dia. HANÓI : Visita à cidade 
Meia Pensão.
Visita à cidade: Mausoléu de Ho Chi Minh (somente 
parte exterior), casa de Ho Chi Minh, Pagode de Um 
Pilar, Pagodes Tran Quoc e Quan Thanh e Templo 
da Literatura. Após o almoço, visita ao Pagode Ngoc 
Son e passeio a pé pelo Bairro Antigo de Hanói. 
Show tradicional de marionetes aquáticas no teatro 
Thang Long. Alojamento. 

3º Dia. HANÓI -CRUCERO BAÍA DE HA LONG
Pensão Completa.
Saída pela estrada para a baía de Ha Long. 
declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
Chegada a Ha Long e cruzeiro pela baía. Noite 
a bordo. 

4º Dia. BAÍA DE HA LONG-HANÓI -LAO CAI
Meia Pensão.
Na volta ao porto da cidade de Ha Long, será servi-
do um “Brunch”. Chegada a Hanói, onde teremos à 
disposição quartos com o sistema “day use” até a 
hora de embarcar no trem noturno. Jantar e trasla-
do à estação ferroviária. Noite a bordo do trem em 
cabine quádrupla compartida até Lao Cai. 

5º Dia. LAO CAI-SAPA
Meia Pensão.
Ao amanhecer, estaremos em Lao Cai. Traslado 
para visitar um mercado local. O dia prossegue 
com uma curta caminhada até a aldeia de uma 
tribo das montanhas. Caso as condições climá-
ticas não sejam favoráveis, outra alternativa 
será oferecida. Alojamento. 

6º Dia. SAPA-LAO CAI
Meia Pensão.
Passeio por Sapa para visitar o movimentado 
mercado local. O dia prossegue com uma tran-
quila caminhada para descobrir as típicas al-
deias tribais das colinas. Caso as condições cli-
máticas não sejam favoráveis, outra alternativa 
será oferecida. Traslado a Lao Cai. Noite a bordo 
do trem em cabine quádrupla compartida, de 
volta para Hanói. 

7º Dia. HANÓI -LUANG PRABANG
Meia Pensão.
Chegada a Hanói e traslado al aeroporto para 

embarcar no voo internacional para Laos (voo 
não incluso). Jantar e alojamento. 

8º Dia. LUANG PRABANG
Café da manhã.
Visita aos templos Wat Visoun, Wat Aham, Wat 
Thaty e Wat Xieng Thong. Na parte da tarde vi-
sitaremos o Museu Nacional para depois seguir 
para Wat Mai e o Wat Sensoukharam. Subire-
mos 328 degraus para chegar ao topo do monte 
Phousi. Retorno ao hotel com parada no merca-
do noturno. Alojamento. 

9º Dia. LUANG PRABANG
Pensão Completa.
Cruzeiro ao longo do rio Mekong a bordo do 
Nava Mekong. Visita às Cavernas de Pak Ou. 
Na parte da tarde visita às cascatas de Kuang 
Si e passeio pela região. Visita ao santuário 
de ursos. De retorno a Luang Prabang, parada 
para visitar alguns vilarejos e, se as condi-
ções forem favoráreis, visita à Ock Pop Tok, 
uma loja de tecidos locais. Alojamento. 

10º Dia. LUANG PRABANG -SIEM REAP
Meia Pensão.
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo 
internacional com destino a Siem Reap (voo 
não incluso). Chegada a Siem Reap e traslado 
ao hotel. Jantar e alojamento.

11º Dia. SIEM REAP
Meia Pensão.
Na parte da manhã, visita à grande cidade de 
Angkor Tom com paradas em Bayon, Baphuon, 
o Terraço dos Elefantes, o Terraço do Rei Lepro-
so e Ta Prohm. Após o almoço, saída de tuc-tuc 
para visitar Angkor Wat. Visita ao Templo Pre 
Rup. Alojamento. 

12º Dia. SIEM REAP
Meia Pensão.
Visita ao lago Tonle Sap com passeio de barco 
até Chong Kneah. Na parte da tarde visita aos 
templos de Roluos e passeio em carruagem de 
bois. Alojamento. 

13º Dia. SIEM REAP
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo 
rumo ao seu próximo destino. Fim da viagem e 
de nossos serviços. 

VIA
G

EN
S

 CO
M

B
IN

A
D

A
S



106

C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S

 G
E

R
A

IS

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 
DE VIAGENS COMBINADAS.

Os serviços denominados “Circuitos” e/ou “City Tours”, neste programa/folheto são prestados pela 
sociedade TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. (que opera comercialmente sob a marca WAMOS CIR-
CUITOS).
 
Para efeitos das presentes condições gerais, o programa/oferta é a descrição da viagem combinada 
contida no programa/folheto que constitui o objeto do contrato de viagem combinada. As informa-
ções sobre o programa/oferta contidas no programa/folheto são vinculativas para a organizadora ou 
a agência vendedora, a menos que ser verifique qualquer das seguintes circunstâncias: 
a)  Que as alterações destas informações tenham sido claramente informadas por escrito ao consu-

midor antes da celebração do contrato e tal possibilidade tenha sido expressamente mencionada 
no programa oferta.

b)  Que ocorram alterações posteriormente a um acordo por escrito entre as partes contratantes.

1.  REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA APLICÁVEL AO CONTRATO DE VIAGEM COMBINADA E ACEITAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES GERAIS.

As presentes condições gerais estão sujeitas às disposições do Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei de Defesa dos Consumidores e Usuários e outras 
leis complementares (BOE 30-11-2007), a Lei 7/1998, de 13 de abril, sobre as Condições Gerais de 
Contratação (14-4-98) e demais disposições em vigor.
As presentes Condições Gerais serão incorporadas, assinadas pelas partes contratantes, a todos os 
contratos de viagens combinadas referentes aos programas/ofertas que fazem parte do programa/
folheto e obriga as partes a respeitarem as condições particulares acordadas no contrato ou conti-
das na documentação da viagem fornecida no momento da subscrição.

2. ORGANIZAÇÃO.
A organização dos circuitos e/ou city tours foi realizada pela TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. 
(que opera comercialmente sob a marca WAMOS) operadora organizadora de viagens, com C.I.F. 
B-86871183, sede em Madri (28043), C/ Mahonia 2 – 3º andar e Licença Título CICMA 3022.

3. PREÇO.
3.1. O preço da Viagem Combinada inclui.
1.  Transporte de ida e volta, quando este serviço estiver incluso no programa/oferta contratado, com 

o tipo de transporte, características e categoria que constem no contrato ou na documentação que 
se entrega ao consumidor no momento da subscrição. 

2.  Alojamento, quando este serviço estiver incluso no programa/oferta contratado, no estabeleci-
mento e com o regime alimentício que figurem no contrato ou na documentação que se entrega ao 
consumidor no momento da subscrição.

3.  Taxas ou impostos dos estabelecimentos hoteleiros e impostos indiretos - Imposto sobre o Valor 
Agregado (I. V. A.), Imposto Geral Indireto das Canárias (I. G. I. C.), etc. - quando forem aplicáveis.

4.  Assistência técnica durante a viagem, quando este serviço estiver especificamente incluso no 
programa/oferta contratado.

5.  Todos os demais serviços e complementos concretamente especificados no programa oferta con-
tratado ou que figurem expressamente no contrato da viagem combinada.

3.2. Revisão de preços.
O preço da viagem combinada foi calculado tendo como base os tipos de câmbio, as tarifas de trans-
porte, os custos de combustível, taxas e impostos aplicáveis na data indicada no item 15 das con-
dições gerais publicadas no programa/folheto referido nas condições particulares deste contrato 
de viagem combinada. No caso de variações inferiores ou superiores aos valores dos elementos 
citados, o preço final da viagem poderá ser modificado, nos montantes estritos das variações de 
preço mencionadas.
Estas alterações devem ser comunicadas ao consumidor, por escrito ou qualquer outro meio que lhe 
permita tomar conhecimento da notificação efetuada, podendo desistir da viagem, sem qualquer pe-
nalidade, se a alteração realizada for significativa, ou aceitar a modificação do contrato. Com respeito 
às solicitações já realizadas, em nenhum caso haverá aumento de preços dentro dos vinte dias que 
antecedem a data de partida da viagem.

3.3. Ofertas especiais.
Quando a contratação de uma viagem combinada for decorrente de ofertas especiais, de último 
minuto ou equivalentes, a preços diferentes dos indicados no programa/folheto, os serviços compre-
endidos no preço são unicamente aqueles especificados detalhadamente na oferta, mesmo quando 
esta oferta fizer referência a qualquer um dos programas deste folheto, sempre que dita alusão se 
preste exclusivamente a efeitos de informação geral sobre o destino. 

3.4. Exclusões.
3.4.1. O preço da Viagem Combinada não inclui.
Vistos, taxas de aeroporto e/ou taxas de entrada e saída, atestados de vacinação, “extras” como 
café, vinho, bebidas alcoólicas, água mineral, regimes alimentícios especiais - mesmo em casos 
de pensão completa ou meia pensão, salvo acordo expresso contrário - lavagem e passagem de 
roupas, serviços opcionais de hotel, e, em geral, qualquer outro serviço que não esteja expressa-
mente indicado na seção “o preço da viagem combinada inclui” ou não esteja especificamente 
detalhado no programa/oferta, ou no contrato, ou na documentação que se entrega ao consumidor 
no momento da subscrição.
3.4.2. Excursões ou visitas opcionais.
No caso de excursões ou visitas facultativas não contratadas na origem, deve-se ter em conta que 
as mesmas não fazem parte do contrato de viagem organizada. Sua publicação no folheto tem 
caráter meramente informativo e o preço está sinalizado como “estimado”. Por isso, ao contratar 
o serviço no local de destino, podem ocorrer variações de custos que alterem o valor do preço 
estimado.
Por outro lado, estas excursões serão oferecidas ao consumidor com suas condições específicas e 
preço definitivo de forma independente, sendo impossível garantir sua realização até o momento 
de sua contratação..
3.4.3. Viagens na neve.
Nas viagens na neve, salvo indicação em contrário no programa/folheto, os teleféricos e cursos 
de esqui não estão inclusos.
3.4.4. Gorjetas.
O preço da viagem combinada não inclui gratificações.

4. FORMA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÕES E REEMBOLSOS.
As inscrições só serão válidas quando confirmadas pelas Agências de Viagens. No caso em que, 
antes da celebração do contrato, a Organizadora se veja impossibilitada de prestar qualquer um 
dos serviços solicitados pelo consumidor, este último deverá ser devidamente notificado, podendo 
renunciar a seu pedido e receber de volta unicamente o valor adiantado, se houver, que deverá ser 
devolvido pela agência que recebeu o pagamento, dentro de um prazo máximo de 30 dias.

4.2 Forma de Pagamento.
Para formalizar a inscrição, a Agência poderá solicitar um adiantamento que não pode, em caso 
algum, exceder a 40% do montante total da viagem, emitindo o correspondente recibo no qual se 
especifique, além do montante antecipado pelo consumidor, a viagem combinada solicitada. O saldo 
restante deverá ser quitado no momento da entrega dos vouchers ou da documentação de viagem, 
ao menos 35 dias antes da data de saída. 
No caso de ofertas especiais, o pagamento deve ser feito em conformidade com as disposições 
de tal oferta. A aceitação das reservas por parte da Organizadora estará sujeita à disponibilidade 
nas datas solicitadas e serão validadas, com a consequente conclusão do contrato, no momento da 
confirmação por parte da Organizadora. A agência de viagens intermediária poderá emitir uma cópia 
do contrato para o passageiro, única e exclusivamente quando em posse da confirmação da reserva 
por parte da Organizadora e depois que o consumidor tiver efetuado o pagamento integral dos mon-
tantes correspondentes à viagem contratada. O contratante principal que realize uma única reser-
va para vários passageiros beneficiários, enumerados na própria reserva, assume em seu próprio 
nome e direito as obrigações de pagamento decorrentes do contrato, e, além disso, atua em nome 
dos beneficiários e assume em nome deles o cumprimento de todas as obrigações contratuais. 

Reservas feitas por menores de idade não são aceitas. As reservas para passageiros menores de 
idade devem ser realizadas por pessoas que exerçam o poder paternal ou por adultos com a devida 
competência legal. Além disso, as reservas só serão aceitas se a criança viajar acompanhada de 
seus pais ou tutores legais ou mediante a apresentação de um documento assinado pelos pais ou 
tutores autorizando o menor a viajar em companhia de um adulto que assuma por escrito todas as 
responsabilidades em relação ao menor. Os preços publicados devem ser considerados por pessoa, 
com base na forma de ocupação. Nos casos que, após a desistência ou cancelamento de qualquer 
passageiro, a modalidade de ocupação de um quarto se veja reduzida, os demais passageiros que 
dividam o mesmo quarto deverão arcar com a consequente diferença repercutida no preço, ou seja, 
de duplo a individual, de triplo a duplo, etc. Os prêmios de seguro e as taxas de administração, em 
virtude de modificações ou transferência de reservas, não são reembolsáveis. 
No caso de proceder a qualquer tipo de reembolso, o mesmo sempre deverá ser tramitado por meio 
da Agência de Viagens onde foi feita a inscrição, sendo que não haverá reembolsos por serviços não 
utilizados voluntariamente pelo consumidor.

5.  DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR, CESSÕES E CANCELAMENTOS DA VIAGEM POR NÃO ATINGIR O 
NÚMERO MÍNIMO PREVISTO DE PESSOAS INSCRITAS.

Em qualquer momento, o usuário ou consumidor pode desistir dos serviços solicitados ou contrata-
dos, tendo direito à devolução dos pagamentos efetuados, mas deverá indenizar a Organizadora ou a 
Agência Vendedora mediante o pagamento das quantias indicadas a seguir:
Para este efeito, uma vez que as viagens que fazem parte do presente catálogo estão sujeitas a 
condições especiais de contratação, as taxas administrativas e de cancelamento serão as seguintes.
A)  Cancelamentos efetuados entre 40 a 35 dias antes da data de início da viagem: taxa de cancela-

mento correspondente a 25% do valor total do circuito.
B)  Cancelamentos efetuados entre 34 a 31 dias antes da data de início da viagem: taxa de cancela-

mento correspondente a 50% do valor total do circuito.
C)  Cancelamentos efetuados com menos de 30 dias antes da data de início dos serviços: taxa de 

cancelamento correspondente a 100% do valor total do circuito.
D)  O não comparecimento implica na cobrança de uma taxa de cancelamento correspondente a 

100% do valor total do circuito.

5.3 Tarifas aéreas, passagens de trem e seguros adicionais.
Uma vez confirmados, não são reembolsáveis.

5.4 Reservas Hoteleiras
A)  Cancelamentos efetuados até 7 dias antes do início dos serviços: taxa de cancelamento corres-

pondente a 25% do valor total da reserva.
B)  O não comparecimento implica na cobrança de uma taxa de cancelamento correspondente a 

100% do valor total da reserva.
Em todas as viagens combinadas, o usuário do pacote pode ceder a sua reserva a uma terceira 
pessoa, mediante solicitação por escrito, quinze dias antes da data de início da viagem, a menos que 
as partes acordem um prazo menor.
O cessionário deverá reunir os mesmos requisitos que possuía o cedente, exigidos em caráter geral 
para a viagem combinada, e ambos responderão solidariamente, perante a organizadora, pelo paga-
mento do preço da viagem e pelas despesas adicionais justificadas da cessão. As cessões solicitadas 
com menos de 15 dias antes da data de saída, desde que aceitas, deverão pagar uma taxa adminis-
trativa mínima no valor de USD 50 por pessoa.

5.5. Cruzeiros Fluviais
Estes cruzeiros e seus programas estão sujeitos a Condições Especiais de Contratação muito estri-
tas no que diz respeito às consequencias pela desistência unilateral dos passageiros. Na ausência 
de tabela específica, aplicam-se as seguintes sanções:
Cancelamentos efetuados até 45 dias antes da saída: 15% do valor; cancelamentos de 45 a 31 dias 
antes da saída: 25% do valor; cancelamentos de 30 a 21 dias antes da saída: 40% do valor; cance-
lamentos de 20 a 10 dias antes da saída: 60% do valor; cancelamentos de 9 dias até o momento 
embarque (no show): 100% do valor. Esta regra é geral.

6. ALTERAÇÕES.
No caso em que a organizadora condicione, e assim especifique expressamente, a viabilidade da 
oferta da viagem organizada a contar com um número mínimo de participantes e, por não atin-
gir esse número, ocorra o cancelamento da viagem, o usuário terá direito somente ao reembolso 
do valor total ou dos montantes adiantados, sem que possa reclamar qualquer quantia a título de 
compensação, sempre e quando tenha sido notificado por escrito pelo menos 10 dias antes da data 
prevista de início da viagem.
A Agência de Viagens se compromete a prestar a seus clientes todos os serviços contratados con-
tidos no programa/oferta que deu origem ao contrato de viagem combinada, com as condições e 
características estipuladas, sempre em conformidade com os seguintes casos: 
A)  No caso em que, antes da saída da viagem, a Organizadora se veja obrigada a modificar de manei-

ra significativa um elemento essencial do contrato, incluindo o preço, deverá informar imediata-
mente ao consumidor, quer diretamente, se desempenhar também o papel de agência vendedora, 
quer por meio da própria agência, nos demais casos.

B)  Nessa hipótese, a menos que as partes acordem de outra forma, o consumidor pode optar por 
rescindir o contrato sem qualquer penalização ou aceitar uma modificação do mesmo, na qual 
se especifiquem as variações introduzidas e o seu impacto no preço. O consumidor deverá co-
municar sua decisão à Agência ou, se for o caso, à Organizadora num prazo de três dias após 
ter tomado conhecimento da modificação referida no item a). Caso o consumidor não comunique 
a sua decisão nos termos indicados, ficará subentendido que o mesmo optou pela resolução do 
contrato, sem qualquer penalidade.

C)  Se o consumidor optar por resolver o contrato nos termos das disposições do item b), ou se a Or-
ganizadora cancelar a viagem combinada antes da data de saída prevista, por qualquer razão não 
imputável ao consumidor, este terá direito, a partir do momento em que se produza a resolução 
do contrato, ao reembolso de todos os montantes pagos a esse título, ou à realização de outra 
viagem combinada de qualidade equivalente ou superior, sempre que a Organizadora ou a Agência 
possam oferecê-la. Se a viagem oferecida for de qualidade inferior, a Organizadora ou a Agência 
deve devolver ao consumidor, conforme o caso, a diferença de preço em função montantes já 
pagos, nos termos do contrato. 

  Este mesmo direito será concedido ao consumidor que não obtiver a confirmação da reserva nos 
termos previstos no contrato.

D)  Nos casos anteriores, a Organizadora e a Agência serão responsáveis pelo pagamento da inde-
nização por quebra de contrato ao consumidor, correspondente a 5 por cento do valor total da 
viagem, se o citado descumprimento ocorrer entre os dois meses e quinze dias imediatamente 
anteriores à data prevista para a realização da viagem; 10 por cento, se ocorrer entre quinze e 
três dias antes, e 25 por cento nos casos em que a citada violação se produza nas quarenta e oito 
horas anteriores.

E)  Não haverá qualquer obrigação de indenizar, nas seguintes hipóteses:
 1.  Quando o cancelamento é devido ao fato que o número de pessoas inscritas para a viagem 

combinada é inferior ao exigido, e assim se comunique por escrito ao consumidor antes da data 
limite fixada no contrato para tal fim.

 2.  Quando o cancelamento da viagem, salvo nos casos de excesso de reservas (overbooking), se 
der por motivos de força maior, ou seja, circunstâncias alheias a quem as alega, anormais e 
imprevisíveis, cujas consequências não poderiam ter sido evitadas, apesar de se ter agido com 
a devida diligência.

F)  No caso em que, depois do início da viagem, a Organizadora não forneça ou comprove que não 
pode fornecer uma parte importante dos serviços previstos no contrato, a mesma deverá adotar 
as medidas adequadas para o prosseguimento da viagem organizada, sem nenhum custo adicio-
nal para o consumidor, e, se for o caso, pagar a este último o valor da diferença entre os serviços 
previstos e os serviços prestados. Se o consumidor der continuidade à viagem com as soluções 
dadas pela Organizadora, considera-se que aceitou tacitamente tais propostas.

G)  Se as soluções adotadas pela Organizadora forem inviáveis ou recusadas pelo consumidor, por mo-
tivos razoáveis, a Organizadora deverá fornecer ao Consumidor, sem qualquer custo adicional, um 
meio de transporte equivalente ao utilizado na viagem para voltar ao lugar de partida, ou a qualquer 
outro lugar que ambos tenham acordado, sem prejuízo da indenização aplicável, se houver.

H)  Em caso de reclamação, a agência ou, se for o caso, a organizadora deve agir com diligência para 
encontrar as soluções adequadas. 

I)  A Organizadora se exime de qualquer responsabilidade referente a tudo o que não fizer parte 
do contrato de viagem combinada (por exemplo: passagens de transporte do local de origem do 
passageiro até o local de partida da viagem ou vice-versa, reservas de hotel nos dias anteriores ou 
posteriores à viagem, etc.), não existindo qualquer obrigação de indenizar essas possíveis despe-
sas de serviços independentes caso a viagem seja cancelada pelos motivos previstos no item E).
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J)  A Organizadora declina qualquer responsabilidade pelos atrasos, adiantamentos ou cancelamen-
tos ocasionados pelas companhias aéreas ou pelas empresas de transporte, e se exime da obri-
gação de prestar serviços complementares, sendo que as despesas que se originem serão por 
conta dos usuários.

K)  Os usuários que desistam de utilizar qualquer serviço incluso no programa não terão direito ao 
reembolso dos serviços que deixaram de utilizar voluntariamente..

7.  OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE COMUNICAR QUALQUER FALHA NO CUMPRIMENTO DA EXE-
CUÇÃO DO CONTRATO.

O consumidor é obrigado a comunicar qualquer violação do contrato à organizadora, à agência de 
viagens ou, se for o caso, ao prestador de serviços - de preferência “in situ” ou, se não for possível, o 
quanto antes - por escrito ou de qualquer outra forma que o problema em questão fique registrado. 
No caso em que as soluções oferecidas pela Agência - Organizadora ou Varejista - não forem satis-
fatórias para o consumidor, o mesmo terá o prazo de um mês para fazer sua reclamação à Agência 
vendedora ou à Organizadora, sempre com o intermédio dessa primeira. A agência ou a organizadora 
terá um prazo de quarenta e cinco dias de calendário para dar uma resposta à reclamação feita pelo 
consumidor, a contar do dia seguinte ao da apresentação da reclamação à Agência Varejista.

8. PRESCRIÇÃO DAS AÇÕES.
Sem prejuízo do disposto na seção anterior, o prazo de prescrição das ações derivadas dos direitos 
reconhecidos no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da 
Lei de defesa dos consumidores e usuários, e demais leis complementares (BOE 30-11-2007), será 
de dois anos, conforme previsto no artigo 164 do citado regulamento. 

9. RESPONSABILIDADES.
9.1. Gerais.
A Agência de Viagens Organizadora e a Varejista vendedora final da viagem combinada serão res-
ponsáveis perante o consumidor, consoante as obrigações correspondentes a seu domínio de geren-
ciamento da viagem combinada, do correto desempenho das obrigações decorrentes do contrato, 
independentemente do fato que as mesmas devam ser realizadas por eles próprios ou por outros 
prestadores de serviços, sem prejuízo do direito dos Organizadores e Varejistas de tomar medidas 
contra tais prestadores de serviços. A Organizadora manifesta que assume as funções de organiza-
ção e execução da viagem.
As Organizadoras e as Agências vendedoras de viagens combinadas responderão pelos danos so-
fridos pelo consumidor como resultado da não execução ou execução deficiente do contrato. Esta 
responsabilidade cessará diante de qualquer uma das seguintes circunstâncias:
1.  Quando os defeitos observados na execução do contrato forem imputáveis ao consumidor.
2.  Quando tais defeitos forem imputáveis a um terceiro alheio ao fornecimento das prestações pre-

vistas no contrato e se revistam de um caráter imprevisível ou insuperável.
3.  Quando os defeitos aludidos forem causados por motivos de força maior, ou seja, circunstâncias 

alheias à parte que as invoca, anormais e imprevisíveis, cujas consequências não poderiam ter 
sido evitadas, apesar de se ter agido com a devida diligência.

4.  Quando os defeitos são devidos a um evento que a Agência vendedora ou, se for o caso, a Orga-
nizadora, apesar de ter empregado toda a diligência necessária, não poderia prever nem evitar.

No entanto, nos casos de exclusão de responsabilidade por qualquer das circunstâncias previstas 
nos itens 2, 3 e 4, a organizadora e a agência vendedora que façam parte do contrato de viagem 
combinada serão obrigadas a prestar a assistência necessária ao consumidor que se encontre em 
dificuldades. 

9.2. Limites de compensação por danos.
No que diz respeito ao limite da indenização por danos resultantes do não cumprimento ou exe-
cução inadequada dos serviços inclusos na viagem combinada, serão adotadas as disposições da 
legislação em vigor aplicável ao tema. No que se refere aos danos não corporais, estes devem ser 
sempre demonstrados pelo consumidor. Em nenhum caso a Agência é responsável pelos custos de 
alojamento, manutenção, transportes e outros que se originem por motivos a força maior.
Quando a viagem é feita de ônibus, “vans”, limusines e similares, contratados direta ou indiretamente 
pela Agência Organizadora, em caso de acidente, independentemente do país onde ele ocorra, o con-
sumidor deverá apresentar a reclamação correspondente contra a empresa transportadora, a fim de 
garantir, se for o caso, a indenização do seguro, podendo contar gratuitamente com a assistência e 
assessoria da Agência Organizadora para esse fim.

10. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIAGEM COMBINADA.
10.1. Viagens de avião. Comparecimento no aeroporto.
Nas viagens aéreas, o comparecimento no aeroporto deve ser feito pelo menos uma hora e meia 
antes do horário oficial de saída e, em todo caso, deve seguir estritamente as recomendações espe-
cíficas indicadas na documentação de viagem recebida no momento de assinar o contrato.
Na contratação de serviços avulsos, é recomendável que o cliente faça a reconfirmação do voo qua-
renta e oito horas antes do horário de partida.

10.2. Hotéis.
10.2.1. Gerais.
A qualidade e o conteúdo dos serviços prestados pelos hotéis são determinados pela categoria tu-
rística oficial, se houver, atribuída pelo órgão competente do seu país. As categorias dos hotéis nos 
países que não possuem nenhum órgão oficial que as regule, são atribuídas por critério próprio das 
correspondentes cadeias hoteleiras ou pela Terranova, com base em seus serviços e instalações. O 
horário previsto de entrada nos hotéis é a partir das 14 horas e a saída às 11 horas. O serviço de 
hospedagem implica que o quarto deve estar disponível na noite correspondente, considerando-se 
prestado, independentemente de que, devido a circunstâncias próprias da viagem, a entrada no mes-
mo ocorra mais tarde do que o previsto. Caso queira prolongar sua estadia depois da hora de saída, o 
cliente deve notificar a recepção do hotel e, em função da disponibilidade, pagar diretamente o valor 
da estadia adicional. Deve também consultar a Agência, no momento da reserva, sobre a possibi-
lidade de levar animais, visto que, de modo geral, não são admitidos nos hotéis. No caso de haver 
confirmado a admissão de animais e pretenda viajar com eles, esta circunstância deverá constar 
do contrato. Quartos triplos e quádruplos: de acordo com a legislação vigente a esse respeito, que 
estabelece somente a existência de quartos individuais ou duplos, permitindo, em alguns casos, a 
habilitação de uma terceira cama nesses últimos, entende-se que a utilização da terceira cama se 
dará sempre com o conhecimento e o consentimento das pessoas que ocupam o quarto. Nos hotéis 
do Caribe, os quartos triplos podem consistir de duas camas de casal ou duas camas e um sofá-ca-
ma. Esta tácita consideração deriva da circunstância evidente da advertência prévia, assim como de 
figurar refletido o quarto como triplo em todos os impressos de reservas entregues ao passageiro ao 
pagar o adiantamento, no contrato e nas passagens e/ou documentação da viagem que se entrega 
simultaneamente quando da assinatura do contrato. O mesmo se aplica aos quartos duplos para uso 
de até quatro pessoas, com duas camas, quando assim especifique a oferta do programa/folheto.
10.2.1. 2 Circuitos
Os hotéis mencionados como previstos em cada circuito estão sujeitos a variações. Nos casos em 
que o número de inscritos for superior ao número de reservas disponíveis para uma determinada 
saída e a organizadora precisar ampliar as reservas, os clientes que viajam no segundo ônibus e 
consecutivos serão hospedados nos hotéis indicados ou similares. Em algumas cidades, no caso de 
coincidir com eventos extraordinários (Feiras, Congressos, etc.), os clientes poderão ser acomodados 
nas proximidades. Os ônibus, nos diversos circuitos, podem ter características variáveis em função 
do número de participantes. O design, a estrutura, o conforto e a segurança do veículo de transporte 
se adaptarão às normas e padrões específicos do país de destino da viagem. Os circuitos estão su-
jeitos a um número determinado de participantes. Caso um dos componentes do grupo, em virtude 
de seu comportamento e, a critério do guia, agir de forma não adequada, importunando as demais 
pessoas de forma evidente, o mesmo tem autoridade para exigir que esta pessoa abandone a excur-
são. Os clientes que desistam de utilizar qualquer serviço incluso no programa não terão direito ao 
reembolso dos serviços que deixaram de utilizar voluntariamente.
10.2.2. Outros Serviços.
Para os voos que chegam ao ponto de destino após as 12 horas, o primeiro serviço do hotel, quando 
estiver incluso na oferta do programa/folheto, será o jantar. Da mesma forma, para os voos que che-
gam ao ponto de destino após as 19 horas, o primeiro serviço do hotel será o alojamento.
Fica entendido como trajeto aéreo direto aquele cujo suporte documental seja um único cupom de 
voo, independente de que do voo realize alguma escala técnica.
10.2.3. Serviços Suplementares.
Quando o usuário solicitar serviços extras (por exemplo: quarto com vista para o mar, etc.) que não 
possam ser definitivamente confirmados pela Agência Organizadora, o usuário pode optar por desis-
tir do serviço suplementar solicitado ou manter o seu pedido à espera de que tais serviços possam 
finalmente ser prestados.
Na eventualidade das partes interessadas haverem chegado a um acordo sobre o pagamento prévio 
dos serviços suplementares que, finalmente, não puderam ser prestados, a Agência vendedora fará 

a devolução do valor abonado imediatamente após a desistência do serviço por parte do consumidor 
ou quando de seu retorno da viagem, em função da opção do cliente: desistir da prestação do serviço 
suplementar solicitado ou manter sua solicitação.

10.2.4. Alojamento Circuitos.
A Agência Organizadora informa aos clientes que o serviço de hospedagem dos circuitos que fazem 
parte do folheto será feito nos estabelecimentos relacionados no mesmo ou em outros de categoria 
e localização similares, e, igualmente, que o itinerário do circuito poderá ser desenvolvido de acor-
do com algumas das opções descritas no programa-oferta. Nos casos anteriores, se o consumidor 
aceitar esta fórmula antes da celebração do contrato, esta indefinição não implica modificação do 
mesmo.

10.3. Circuitos.
Os ônibus, nos diversos circuitos, podem ter características variáveis em função do número de parti-
cipantes. Quando o número de viajantes necessários para uma saída não for atingido, é possível que 
se utilize um micro-ônibus ou “van”, que, a menos que expressamente indicado de outra forma, não 
possuem assentos reclináveis. Além disso, na descrição de cada circuito se indice se o ônibus tem 
ou não ar-condicionado, entendendo-se que não tem, se nada é indicado.

10.4. Condições econômicas especiais para crianças.
Dada a diversidade do tratamento aplicável às crianças, dependendo da idade, do prestador de ser-
viços e da data da viagem, recomenda-se consultar sempre as atualizações das condições especiais 
disponíveis, que, a todo momento, são objeto de informações concretas e detalhadas, e são incorpo-
radas ao contrato ou à documentação da viagem que é entregue no momento da assinatura.
Em geral, no que diz respeito ao alojamento, serão aplicáveis sempre que a criança divida o quarto 
com dois adultos.

10.5. Excursões opcionais.
As excursões consideradas opcionais ou optativas, não detalhadas no itinerário como inclusas, são 
publicadas exclusivamente com caráter indicativo, e podem ser reservadas e compradas somente 
no destino. A organização dessas visitas e excursões depende de parceiros locais com os quais não 
possuímos vínculo contratual, portanto, a Terranova Directorship, S.L. não assume qualquer tipo de 
responsabilidade pela não realização, modificação ou eventuais deficiências que possam surgir, bem 
como pelos danos materiais ou pessoais que, de forma fortuita e imprevisível, possam ser causados 
por qualquer acidente ou incidente ocorrido durante seu desempenho. Tendo em conta os diferentes 
meios de transporte utilizados, recomendamos, antes de contratá-los, verificar junto às empresas 
locais, únicas responsáveis pela organização e prestação destes serviços, as coberturas de seguro 
inclusas em cada caso. 

10.6. Pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou que necessitam de ajuda especial.
As pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, que necessitem de equipamentos de mobilidade 
do pessoal, cães-guia, ou nos casos de transporte de crianças desacompanhadas, mulheres grávi-
das, pessoas doentes ou cuja condição requer assistência especial, devem informar esta situação 
no momento da reserva. Caso sua mobilidade dependa de ajuda ao longo da viagem, devem ser 
acompanhados por outra pessoa devidamente capacitada que possa prestar toda a assistência ne-
cessária, visto que nossa organização declina qualquer obrigação ou responsabilidade relativamente 
a elas.

11. PASSAPORTES, VISTOS E DOCUMENTAÇÃO.
Todos os passageiros, sem exceção (incluindo crianças), devem levar consigo sua documentação 
pessoal e familiar correspondente em vigor, seja o passaporte ou a carteira de identidade, segundo 
as leis do país ou países a serem visitados. Sempre que seja requerido para a viagem, a obtenção de 
vistos, passaportes, certificados de vacinas etc., deverá ser feita pelos próprios passageiros. Caso a 
concessão do visto seja recusada por alguma autoridade por causas específicas do usuário, ou sua 
entrada no país seja negada por não satisfazer os requisitos necessários, ou por defeito na docu-
mentação exigida, ou por não ser portador da mesma, a organizadora declina toda responsabilidade 
por eventos dessa natureza, sendo por conta do consumidor qualquer despesa que se origine, apli-
cando-se nessas circunstâncias as condições e normas estabelecidas para os casos de desistência 
voluntária de serviços. Lembramos também a todos os usuários que devem certificar-se, antes de 
iniciar a viagem, de que todas as normas e requisitos aplicáveis à concessão de vistos sejam cum-
pridos a fim de entrar sem problemas em todos os países a serem visitados. 
Os menores de 18 anos ou aqueles considerados menores de idade pela legislação em vigor do 
país em causa, que viajam sem os pais ou acompanhados de qualquer outra pessoa diferente deles, 
devem providenciar também uma autorização por escrito de seus pais ou responsáveis, anexando 
uma cópia dos documentos dos mesmos, para a hipótese de serem solicitados por qualquer auto-
ridade, sem esquecer de indicar todos os dados necessários para a localização dos pais, em caso 
de emergência. 

12. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM.
A organizadora manifesta expressamente sua renúncia a se submeter aos tribunais de arbitragem 
do transporte por qualquer questão proveniente da existência do presente contrato. 

13. INFORMAÇÕES QUE A AGÊNCIA DEVE DAR AO CONSUMIDOR.
Notificamos ao consumidor que ele deverá receber da Agência Vendedora, no momento da celebra-
ção do contrato, todas as informações pertinentes sobre a documentação específica necessária para 
a realização da viagem escolhida, bem como toda a assessoria necessária para a contratação de um 
seguro opcional que cubra as taxas de cancelamento, e/ou de um seguro de assistência que cubra 
as despesas de repatriamento em caso de acidente, doença ou falecimento; além das informações 
sobre os riscos potenciais implícitos ao destino e à viagem contratada, de acordo com a Lei Geral de 
Defesa de Consumidores e Usuários. 

14. OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
14.1. Bagagens.
Para todos os efeitos, no que diz respeito ao transporte terrestre, subentende-se que o passageiro 
deve conservar sempre consigo sua bagagem e demais itens pessoais, seja qual for a parte do veícu-
lo onde estiverem acomodados, e que são transportados por conta e risco do usuário. Recomenda-se 
aos usuários que estejam presentes em todas as manipulações de carga e descarga das bagagens. 
No que diz respeito ao transporte aéreo, ferroviário, marítimo ou fluvial da bagagem, aplicam-se as 
condições das empresas transportadoras, sendo o bilhete da passagem o documento vinculante 
entre essas empresas e o passageiro. No caso de perda ou dano, o consumidor deverá apresentar 
à Empresa de Transportes, no ato, a reclamação correspondente. A Agência Organizadora se com-
promete a prestar a devida assistência aos clientes que possam ser afetados por quaisquer dessas 
circunstâncias. 
O cliente dispõe, gratuitamente, durante a viagem combinada, da cobertura da apólice de uma Com-
panhia de Seguros oferecida pela Agência Organizadora, pela qual se compromete a indenizar o 
segurado, uma vez somente, até a quantia máxima especificada na apólice, tendo em conta o destino 
da viagem, pelo roubo com violência ou intimidação de pessoas ou pelo uso da força em objetos 
da bagagem de sua propriedade, bem como perda e roubo, comprovados mediante queixa feita às 
autoridades competentes, ou danos produzidos na mesma como resultado de qualquer tipo de aci-
dente ou incêndio ocorrido no meio transporte. Em caso de roubo, perda ou danos sofridos pela 
bagagem nas circunstâncias anteriormente descritas, o cliente compromete-se a comunicar o fato 
diretamente à sede central da Companhia de Seguros num prazo máximo de quinze dias, anexando 
o documento comprovativo da queixa apresentada perante a autoridade competente, ou do sinistro, 
se for o caso, e uma estimativa dos valores dos objetos roubados ou danificados. O referido prazo 
terá início a partir do dia em que o cliente tenha finalizado a viagem. Ficam expressamente excluídos 
da cobertura do seguro: joias ou objetos de arte, dinheiro ou suas representações, equipamentos 
de imagem, som, informáticos, radiofônicos, qualquer tipo de documentos, suportes de gravação 
de vídeo ou som e, em geral, todos os objetos que não formam parte da bagagem do segurado. Nas 
viagens de ônibus será transportado gratuitamente um máximo de 30 quilos por pessoa, distribuídos 
em uma mala de tamanho normal. O excesso de bagagem será permitido, desde que a capacidade 
de carga do veículo seja respeitada e mediante o pagamento de uma quantia determinada, podendo 
ser recusado, sempre a critério do guia. Fica claro que a última palavra, nesses casos, fica a cargo do 
guia ou do motorista do veículo, caso não leve guia. 

15. VIGÊNCIA.
A vigência do programa/folheto será de 1º de abril de 2017 a 31 de março de 2018. 
Data de Edição: novembro de 2016.
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