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Circuitos pela Europa e Espanha, Portugal e Marrocos

Wamos Circuitos, transportando sonhos desde 1967! Fomos os criadores de uma nova maneira de descobrir a Europa.
Hoje, 51 anos depois, continuamos transportando sonhos pelo mundo inteiro.
Tendo transportado 20 milhões de pessoas em nossos 51 anos de vida, somos capazes de planificar as viagens mais
adequadas aos viajantes que escolhem a Wamos Circuitos, sempre oferecendo as melhores experiências personalizadas
para cada passageiro.
Com este novo catálogo, você vai poder ir ao encontro da magia de outras culturas. Conhecer cada um dos exóticos
destinos que oferecemos através de uma ampla seleção de viagens que abrange o Oriente Médio, passando pela Ásia,
África, até chegar a América do Norte.
Somos um grupo líder do setor turístico espanhol, com mais de 2.000 funcionários, uma frota de 11 aeronaves, dois
operadores turísticos e uma rede de 200 agências de viagens.
Tem sido um prazer viajar com você todos esses anos; queremos estar juntos por muito mais tempo.
Obrigado por confiar em nós para transportar seus sonhos.
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“NOSSO DESTINO DE VIAGEM NUNCA É
UM LUGAR, MAS UMA NOVA MANEIRA DE
VER AS COISAS.”
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A segurança de viajar com a Wamos
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:

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
WAMOS
CIRCUITOS
INCLUSO

WAMOS
CIRCUITOS
ASSISTÊNCIA
OPCIONAL

WAMOS
CIRCUITOS
CANCELAMENTO
OPCIONAL

APÓLICE 698-430

APÓLICE: 698-431

APÓLICE 661-182

***

Até 1.000€

***

600€

até 60€

***

1-BAGAGENS..
Perda definitiva ou roubo da bagagem despachada
Danos à bagagem despachada
Demora na entrega / Bagagens despachadas / Mais de 6 horas

60€

até 120€

***

ILIMITADO

INCLUSO

***

***
***

até 30.000€
até 30.000€

***
***

***
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:
- Despesas de deslocamento.
- Despesas de estadia.

ILIMITADO
***
***

ILIMITADO
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

***

30€ dia, limite 300€

75€ dia, limite 750€

***

Responsabilidade Civil Privada

***

Até 120.000€

***

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

***

INCLUSO

***

Localização de bagagens e itens pessoais
2-ACIDENTES.
Acidentes no meio de transporte:
- Morte
- Invalidez
3-ASSISTÊNCIA PESSOAL.
Despesas Médicas, Cirúrgicas e Hospitalização:
- Por despesas incorridas por doença ou acidente fora de seu país de residência habitual

Despesas de prolongação da estadia no hotel por doença ou acidente
4-RESPONSABILIDADE CIVIL.

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
PREÇO POR PESSOA E VIAGEM IMPOSTOS INCLUSOS

***

Até 300€

***

INCLUSO

27 $ USD

34 $ USD

* O seguro não cobre pessoas com mais de 85 anos
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
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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 ASISTENCIA - CENTRAL DE ASISTENCIA.
A/AT. DTO. DE REEMBOLSOS. CRTA. DE POZUELO, 52 EDF. 1 ANEXO. 28222
MAJADAHONDA - MADRID -

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% DE DESCONTO

Noivos

Exclusivamente para clientes que celebram a Lua de Mel.
Comprovante solicitado na chegada.

5% DE 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% DE DESCONTO

Maiores 65 anos

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

5% DE DESCONTO

Grupos

As reservas de 10 pessoas ou mais têm direito a um desconto de
grupo de 5% sobre os programas publicado.
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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o mínimo de participantes requerido não for atingido, garantimos
outro circuito similar na mesma data ou em data muito próxima
à escolhida.
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.

Valores que marcam
a nossa trajetória.
EXPERIÊNCIA
Programamos nosso primeiro circuito há mais de
50 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 que você
conheça e desfrute tudo o que espera 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 apreciar ainda mais da experiência.

Vantagens Wamos Circuitos.
Viajar com garantia.

SAÍDAS GARANTIDAS
Em todos os nossos circuitos garantimos a saída a
partir de 2 passageiros e se, em casos excepcionais,
6

Um circuito, muito mais que uma
viagem.
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 ESPECIAS
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 aeroportohotel-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.
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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 Anatólia, 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: Amã.
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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Oriente
Médio

TURQUIA · DUBAI · ISRAEL · JORDÂNIA · ARMÊNIA
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ORIENTE MÉDIO

TURQUIA
HISTÓRICA
Itinerário 6 dias
Capadócia, Pamukkale, Kusadasi

A partir de

545 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
2018
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

09, 16, 23
07, 21
11, 25
16, 30
13, 27
10, 24
15, 22

Nov.: 12, 26
Dez.: 10, 24
2019
Jan.: 21
Fev.: 11, 25
Mar.: 18

Alta T.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Baixa Temporada
Alta Temporada

Duplo

Supl. Indiv.

545
565

160
160

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados de entrada e saída.
· Assistência em espanhol na chegada.
· Hospedagem, café da manhã e 5 jantares.
· Circuito exclusivo da Wamos Circuitos visitando:
Ancara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso e Bursa.
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda
a viagem.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Capadócia
1 Pamukale
1 Kusadasi

Avrasya, Suhan
Trípolis
Marina

Luxo
Primeira
Primeira

NOTAS_______________________________________________
Os serviços de pick up (recolha) 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 45$/pax.
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1º Dia. ISTAMBUL - ANCARA - CAPADÓCIA
Meia pensão.
Café da manhã e saída para Ancara. Cruzaremos a ponte pênsil do Bósforo, que une os continentes europeu e asiático, passando ao longo
das montanhas de Bolu. Chegada a Ancara e
visita ao mausoléu 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 Capadócia durante a qual
poderemos contemplar uma bela vista do lago
Salgado. Chegada na Capadócia. Hospedagem.
2º Dia. CAPADÓCIA
Meia pensão.
Depois do café da manhã, saída para a Capadócia. 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 panorâmica no vale de
Avcılar e o vale das imaginações, 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 subterrânea de Özkonak ou outra similar,
construídas pelas comunidades cristãs para se
protegerem de ataques. Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem. Veremos uma demonstração
da arte milenar dos famosos tapetes e kilins. Na
parte da tarde você vai poder assistir opcionalmente uma cerimônia mística dos Dervixes.
3º Dia. CAPADÓCIA
Meia pensão.
Saída para o museu ao ar livre de Göreme, visita
aos inúmeros 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 seguida, percorreremos a parte antiga de
Uçhisar e visitaremos uma casa escavada nas
Chaminés de Fadas, vilarejo troglodita, com
uma paisagem espetacular e sua fortaleza escavada na rocha. Visita ao vale dos Pombos. Assistiremos a uma demonstração da famosa arte
milenar e visitaremos uma oficina artesanal de
joias feitas em turquesa, bela pedra dos turcos,
e belos objetos de decoração. Retorno ao hotel.

Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.
4º Dia. CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Meia pensão.
Saída de manhã cedo para Konya. Visita a um
Caravançarai do século XIII, local onde as caravanas de camelos da Rota da Seda paravam
antigamente para descansar. Seguiremos viagem atravessando as montanhas de pedreiras
de mármore e passando por uma bela região de
cerejeiras até Pamukkale. Visita a Pamukkale,
lugar espetacular, único no mundo, com suas
deslumbrantes cascatas calcárias petrificadas
brancas e piscinas termais naturais. Conheceremos a antiga Hierápolis, a necrópole que
contém mais de 150.000 tumbas, a porta de Domiciano, a antiga via rodeada de colunas, as latrinas e a nymfeum. Hospedagem e jantar num
hotel termal, onde você vai poder desfrutar das
piscinas e águas termais curativas.
5º Dia. PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Meia pensão.
Continuação para Éfeso, cidade greco-romana,
antiga capital da Ásia Menor e uma das mais
bem conservadas da antiguidade. Em Éfeso
visitaremos o Templo de Adriano, o Templo
de Trajano, o teatro, a Biblioteca de Celso, e a
Igreja da Virgem Maria, onde o conselho ecumênico de Éfeso foi organizado. Visita à casa
da Virgem Maria. Em seguida, vamos assistir
a um desfile de moda que representa os belos produtos de couro pelos quais a Turquia é
famosa. Chegada A Kusadasi. Hospedagem e
jantar.
6º Dia. KUSADASI - BURSA - ISTAMBUL
Meia pensão.
Café da manhã. Saída para Bursa. Passeio
panorâmico nesta importante cidade que foi
a primeira capital do Império Otomano. Visita
à Ulu Camii, a principal mesquita da cidade
e uma das mais belas da Turquia. Você também terá a oportunidade de caminhar pelo
mercado de seda, onde você pode apreciar
antiguidades, sedas, perfumes e pashminas.
Continuação para Istambul, chegada, fim da
viagem e nossos serviços.

TURQUIA
ESPETACULAR
ORIENTE MÉDIO

Itinerário 7 dias
Istambul, Capadócia

A partir de

510 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
2018
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

06, 13, 20
04, 18
08, 22
13, 27
10, 24
07, 21, 28
12, 19, 26

Nov.: 09, 23
Dez.: 07, 21
2019
Jan.: 18
Fev.: 08, 22
Mar.: 15, 29

Alta T.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Baixa Temporada
Alta Temporada

Duplo

Supl. Indiv.

510
575

215
215

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados de entrada e saída.
· Assistência em espanhol na chegada.
· Hospedagem e café da manhã e 3 jantares.
· Visita a Istambul com entrada à Basílica de Santa
Sofia, Hipódromo, Mesquita Azul e Grande Bazar.
· Circuito exclusivo de Wamos Circuitos na Capadócia
e Ancara.
· Guia falando espanhol durante toda a viagem.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Istambul
3 Capadócia

Antik Hotel
Ramada G. Bazaar
Avrasya, Suhan

Primeira
Primeira
Luxo

NOTAS_______________________________________________
Voo interno Capadócia-Istambul não incluído, consultar.

1º Dia. ISTAMBUL
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã.
Saída para visitar o centro antigo de Istambul.
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 bronze, 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 coberto do Grande Bazar, onde
teremos tempo livre. Tarde livre. Hospedagem.
3º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã.
Dia livre. Oferecemos uma excursão opcional de
meio dia no Bósforo com almoço incluído. Saída
para conhecer as joias da cidade de Istambul,
cidade entre dois continentes. Vamos começar a
visita com a mesquita Rüstem Paxá, com tempo
livre no Mercado das Especiarias. Vamos fazer
um cruzeiro pelo 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 mansões dos otomanos. Almoço em um restaurante com vista panorâmica para o Bósforo. Tarde livre. Hospedagem.
4º Dia. ISTAMBUL - ANCARA - CAPADÓCIA
Meia pensão.
Saída para a Capadócia. Cruzaremos a ponte
pênsil do Bósforo, que une os continentes europeu e asiático, passando ao longo das montanhas de Bolu. 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 de fotografias retratando a batalha da independência travada pelo povo turco liderado por
Mustafa Kemal Atatürk. Continuaremos nossa
viagem para a Capadócia durante a qual poderemos contemplar uma bela vista do lago Salgado
e fazer uma parada panorâmica. Chegada ao hotel. Jantar e hospedagem.

5º 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
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, visita à cidade subterrânea de Özkonak
ou outra similar, construídas pelas comunidades
cristãs para se protegerem de ataques. Retorno
ao hotel. Na parte da tarde você vai poder assistir opcionalmente uma cerimônia mística dos
Dervixes. Jantar e hospedagem.
6º Dia. CAPADÓCIA
Meia pensão.
Saída para o vale de Göreme. Visita aos inúmeros 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 seguida,
percorreremos a parte antiga de Uçhisar e visitaremos 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 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. Retorno ao hotel. Na
parte da tarde você pode assistir opcionalmente
a um show de bailes folclóricos numa típica caverna com consumo ilimitado de bebidas locais.
Jantar e hospedagem.
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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ORIENTE MÉDIO

GRANDE VIAGEM
À TURQUIA
Itinerário 10 dias
Istambul, Capadócia, Pamukkale,
Kusadasi

A partir de

675 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
2018
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

06, 13, 20
04, 18
08, 22
13, 27
10, 24
07, 21, 28
12, 19, 26

Nov.: 09, 23
Dez.: 07, 21
2019
Jan.: 18
Fev.: 08, 22
Mar.: 15, 29

1º Dia. ISTAMBUL
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

Alta T.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo
Baixa Temporada
Alta Temporada

675
710

Supl. Indiv.

285
285

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados de entrada e saída.
· Assistência em espanhol na chegada.
· Hospedagem e café da manhã e 6 jantares.
· Visita a Istambul com entrada à Basílica de Santa
Sofia, Hipódromo, Mesquita Azul e Grande Bazar.
· Circuito exclusivo da Wamos Circuitos visitando:
Ancara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso e Bursa.
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda
a viagem.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
4 Istambul
3 Capadócia
1 Pamukale
1 Kusadasi
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Antik Hotel
Ramada G. Bazaar
Avrasya, Suhan
Trípolis
Marina

Primeira
Primeira
Luxo
Primeira
Primeira

2º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã.
Saída para visitar o centro antigo de Istambul.
Começamos a visita pela Mesquita Azul, construída pelo sultão Ahmed I entre 1609 e 1616,
famosa por seus seis minaretes e vinte mil
azulejos de cor azul. Prosseguiremos visitando o Hipódromo, um dos monumentos mais
famosos da Constantinopla Bizantina que,
mais tarde, serviu de descanso para os otomanos, 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 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.
Situada no ponto mais alto de Istambul, Santa Sofia define a panorâmica da cidade. Seus
quatro minaretes e sua cúpula de mais de 30
metros de diâmetro são a imagem mais característica da metrópole turca. Finalizaremos
o dia no mercado coberto do Grande Bazar, um
dos mais surpreendentes do mundo. Tarde livre. Hospedagem.
3º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã.
Dia livre. Oferecemos uma excursão opcional
de meio dia no Bósforo com almoço incluído.
Saída para conhecer as joias da cidade de Istambul, cidade entre dois continentes. Vamos
começar a visita com a mesquita Rüstem
Paxá, com tempo livre no Mercado das Especiarias. Vamos fazer um cruzeiro pelo 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 mansões dos otomanos. Almoço em
um restaurante com vista panorâmica para o
Bósforo. Tarde livre. Hospedagem.
4º Dia. ISTAMBUL - ANCARA - CAPADÓCIA
Meia pensão.
Café da manhã e saída Ancara. Cruzaremos a
ponte pênsil do Bósforo, que une os continentes europeu e asiático, passando ao longo das
montanhas de Bolu. Chegada a Ancara e visita
ao mausoléu 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 Capadócia durante a qual poderemos contemplar uma bela
vista do lago Salgado. Chegada a Capadócia.
Hospedagem.
5º Dia. CAPADÓCIA
Meia pensão.
Depois do café da manhã, saída para a Capadócia. 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 panorâmica do
vale de Avcılar e o vale das imaginações, 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 subterrânea de Özkonak
ou outra similar, construídas pelas comunidades cristãs para se protegerem de ataques.
Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem. Vere-

ORIENTE MÉDIO

mos uma demonstração da arte milenar dos
famosos tapetes e kilins. Na parte da tarde
você vai poder assistir opcionalmente uma
cerimônia mística dos Dervixes.

colunas, as latrinas e a nymfeum. Hospedagem e jantar num hotel termal, onde você vai
poder desfrutar das piscinas e águas termais
curativas.

6º Dia. CAPADÓCIA
Meia pensão.
Saída para o museu ao ar livre de Göreme, visita aos inúmeros 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 seguida, percorreremos a parte antiga de Uçhisar e visitaremos uma casa
escavada nas Chaminés de Fadas, vilarejo
troglodita, com uma paisagem espetacular e
sua fortaleza escavada na rocha. Visita ao vale
dos Pombos. Assistiremos a uma demonstração da famosa arte milenar e visitaremos uma
oficina artesanal de joias feitas em turquesa,
bela pedra dos turcos, e belos objetos de decoração. Retorno ao hotel. Retorno ao hotel.
Jantar e hospedagem.

8º Dia. PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Meia pensão.
Saída para Éfeso, a cidade mais bem preservada da Ásia Menor, que durante os séculos
I e II chegou a ter uma população de 250 mil
habitantes. Essa cidade monopolizou a riqueza do Oriente Médio. Uma cidade lendária que
abrigava muitos nomes importantes como
Cleópatra, Marco Antonio, Augustus, Virgem
Maria, o Apóstolo João... Uma das quatro cidades mais importantes do Império Romano
no auge. Acredita-se que Éfeso foi habitada
desde 3000 a.C. Aproximadamente ao mesmo
tempo que Esmirna e as evidências de civilizações, como a romana, a bizantina, a otomana Seljukian, ainda são vistos atualmente.
Durante esta excursão você visitará o Templo
de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca,
o Odeon, o Teatro Éfeso e a Casa da Virgem
Maria. Também participaremos de um desfile de moda que representa os belos produtos
de couro pelos quais a Truquía é tão famosa.
Chegada em Kusadasi. Jantar e hospedagem

7º Dia. CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Meia pensão.
Saída de manhã cedo para Konya. Visita a um
Caravançarai do século XIII, local onde as caravanas de camelos da Rota da Seda paravam
antigamente para descansar. Seguiremos viagem atravessando as montanhas de pedreiras
de mármore e passando por uma bela região
de cerejeiras até Pamukkale. Visita a Pamukkale, lugar espetacular, único no mundo, com
suas deslumbrantes cascatas calcárias petrificadas brancas e piscinas termais naturais.
Conheceremos a antiga Hierápolis, a necrópole que contém mais de 150.000 tumbas, a
porta de Domiciano, a antiga via rodeada de

10º Dia. ISTAMBUL
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto rumo a seu próximo
destino. Fim da viagem e de nossos serviços.

9º Dia. KUSADASI - BURSA - ISTAMBUL
Meia pensão.
Café da manhã. Saída para Bursa. Passeio
panorâmico nesta importante cidade que foi
a primeira capital do Império Otomano. Visita
à Ulu Camii, a principal mesquita da cidade e
uma das mais belas da Turquia. Você também
terá a oportunidade de caminhar pelo mercado de seda, onde você pode apreciar antiguidades, sedas, perfumes e pashminas. Hospedagem.
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CAPADÓCIA
A SEU ALCANCE
Itinerário 4 dias
Capadócia

A partir de

220 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
2018
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

09, 16, 23
07, 21
11, 25
16, 30
13, 27
10, 24
15, 22

Nov.: 12, 26
Dez.: 10, 24.
2019
Jan.: 21
Fev.: 11, 25
Mar.: 18

Alta T.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Baixa Temporada
Alta Temporada

Duplo

Supl. Indiv.

220
250

85
85

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados de entrada e saída.
· Assistência em espanhol na chegada.
· Hospedagem e 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

Avrasya Hotel
Yıltok Hotel

Primeira
Luxo

NOTAS_______________________________________________
Os serviços de pick up (recolha) 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 45$/pax.
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1º Dia. ISTAMBUL - ANCARA - CAPADÓCIA
Meia pensão.
Saída para a Capadócia. Cruzaremos a ponte
pênsil do Bósforo, que une os continentes europeu e asiático, passando ao longo das montanhas de Bolu. 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 de fotografias retratando a batalha da independência travada pelo povo turco liderado por
Mustafa Kemal Atatürk. Continuaremos nossa
viagem para a Capadócia durante a qual poderemos contemplar uma bela vista do lago Salgado e fazer uma parada panorâmica. Chegada
ao hotel. Jantar e hospedagem.
2º 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 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, visita à cidade subterrânea de Özkonak ou outra similar, construídas pelas comunidades cristãs para se prote-

gerem de ataques. Retorno ao hotel. Na parte
da tarde você vai poder assistir opcionalmente
uma cerimônia mística dos Dervixes. Jantar e
hospedagem.
3º Dia. CAPADÓCIA
Meia pensão.
Saída para o vale de Göreme. Visita aos inúmeros 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 seguida,
percorreremos a parte antiga de Uçhisar e visitaremos 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
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. Retorno ao
hotel. Na parte da tarde você pode assistir opcionalmente a um show de bailes folclóricos
numa típica caverna com consumo ilimitado de
bebidas locais. Jantar e hospedagem.
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.

ESCALA
EM DUBAI
ORIENTE MÉDIO

Itinerário 4 dias
Dubai

A partir de

220 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Diárias, de Abril 2018 a Março 2019

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
01 Maio - 25 Set.
Ibis Style Jumeirah
Supl. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Supl. Individual
Wyndham Dubai Marina
Supl. Individual
Movenpick Bur Dubai
Supl. Individual

Outras datas

220
125

300
200

245
140
280
175
300
190

370
270
420
315
445
330

O PROGRAMA INCLUI
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência
em espanhol.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Hospedagem e café da manhã.
· Visita panorâmica em Dubai com guia local falando
espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Dubai

Ibis Style Jumeirah
Turística
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primeira
Wyndham Dubai Marina
Primeira Sup.
Movenpick Bur Dubai
Luxo

1º Dia. DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai.
Após os procedimentos de alfândega, serviço de
pick up (recolha) e traslado ao hotel escolhido.
Hospedagem.
2º Dia. DUBAI: Visita Dubai
Meia pensão.
Visita de meio dia na cidade de Dubai. Dubai é
uma cidade que apresenta um cenário diferente
em cada esquina, oferecendo uma mistura rica
do novo e do antigo, o que faz dela principal
destino turístico do Oriente Médi. Uma cidade
eterna que brota do deserto e coroa a Região
do Golfo com sua presença. Neste passeio você
vai admirar as paisagens magníficas da enseada de Dubai Creek, passando pela área do patrimônio de Bastakiya e suas fascinantes casas
antigas com típicas torres de vento construídas
por comerciantes ricos. Em seguida vamos levá-lo à fortaleza de Al Fahidi, de 225 anos. É neste
local que o Museu de Dubai conserva arquivos
valiosos sobre o passado da cidade, bem como
crônicas de suas diferentes fases de desenvolvimento. Depois, a bordo de um Abra, um barco tradicional, você vai atravessar a enseada
e visitar o souk de especiarias e o mercado de
ouro. No caminho para Burj Al Arab, o hotel mais

luxuoso do mundo, faremos uma parada para
fotos ao lado da Mesquita de Jumeirah, um monumento arquitetônico de Dubai. Hospedagem.
3º Dia. DUBAI
Meia pensão.
Dia livre à sua disposição. Sugerimos que você
faça a excursão opcional de Safari através do
deserto em 4x4. Paremos você no hotel após o
almoço, para sair e fazer o passeio de 4x4 pelo
deserto, desfrutando de uma viagem nas dunas
de areia. A rota passa por fazendas de camelo e
uma paisagem espetacular. Parada para admirar o pôr do sol no deserto. Chegada ao acampamento árabe tradicional, onde você pode andar
de camelo, fumar o Shisha aromático (cachimbo de água) ou fazer uma tatuagem de henna.
Jantar buffet árabe, estilo churrasco, animado
com um show folclórico árabe. (Danças não são
permitidas durante o mês do Ramadã). Retorno
ao hotel. Hospedagem
4º 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.

NOTAS_______________________________________________
Visto não incluso: 140$. Taxa turística do país, pagamento direto no hotel.
Entrada Burj Khalifa (124º andar): 55$
Safari no deserto de 4x4 com jantar churrasco (com
assistência em inglês): 70$
Visita de dia completo Abu Dhabi (com almoço): 125$
Possibilidade de suplementos Feiras/Eventos nas
seguintes datas (consultar):
• Eid Al Fitr: 13-19 Junho 2018.
• Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018.
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DUBAI
EXPRESS
Itinerário 4 dias
Dubai

A partir de

340 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Diárias, de Abril 2018 a Março 2019

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
01 Maio - 25 Set.
Ibis Style Jumeira
Supl. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Supl. Individual
Wyndham Dubai Marina
Supl. Individual
Movenpick Bur Dubai
Supl. Individual

Outras datas

340
120

410
200

360
130
390
170
405
190

475
265
520
310
545
340

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência
em espanhol.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Hospedagem e café da manhã.
· Visitas panorâmica de Dubai com guia local falando
espanhol.
· Safari no deserto de Jeep 4x4, jantar churrasco e
assistência em inglês.
· Cruzeiro a bordo de barco tradicional com jantar
incluso e traslados.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Dubai

Ibis Style Jumeira
Turística
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primeira
Wyndham Dubai Marina
Primeira Sup.
Movenpick Bur Dubai
Luxo

NOTAS_______________________________________________
Visto não incluso: 140$. Taxa turística do país, pagamento direto no hotel.
Entrada Burj Khalifa (124º andar): 55$
Possibilidade de suplementos Feiras/Eventos nas
seguintes datas (consultar):
· Eid Al Fitr: 13-19 Junho 2018
· Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018
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1º Dia. DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai.
Após os procedimentos de alfândega, serviço de
pick up (recolha) e traslado ao hotel escolhido.
Hospedagem.
2º Dia. DUBAI: Safari deserto
Meia pensão.
Manhã livre para passear, relaxar na piscina, fazer compras ou descobrir a cidade. Na parte da
tarde, embarcaremos numa excursão conhecida
como o “Safari nas Dunas”. Uma parada 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, chegaremos 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.
Hospedagem.
3º Dia. DUBAI: Visita Dubai + cruzeiro
Meia pensão.
Pick up (recolha) no hotel para começarmos nosso passeio realizando uma panorâmica do mundialmente 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 estruturas, como as torres de vento, que nos lembram quão engenhosos
podem ser seus habitantes. Desembarcaremos
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 píer 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 nosso passeio visitando o mercado de ouro (gold souk), onde aprenderemos a
importância deste material na cultura árabe e
veremos os desenhos 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
imperdíveis 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
transcorre a partir da desembocadura do córrego, evitando os “Abras” ou táxis aquáticos ao
longo do riacho até chegar ao iluminado DUBAI
Creek Golf Club. Volta ao hotel. Hospedagem.
4º 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.

DUBAI
E ABU DHABI
ORIENTE MÉDIO

Itinerário 5 dias
Dubai

A partir de

440 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Diárias, de Abril 2018 a Março 2019

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
01 Maio - 25 Set.
Ibis Style Jumeirah
Supl. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Supl. Individual
Wyndham Dubai Marina
Supl. Individual
Movenpick Bur Dubai
Supl. Individual

Outras datas

440
160

560
250

475
190
525
230
550
260

640
360
715
430
745
455

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência
em espanhol.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Hospedagem e café da manhã.
· Visita panorâmica em Dubai com guia local falando
espanhol.
· Safari no deserto de Jeep 4x4, jantar churrasco e
assistência em inglês.
· Visita de dia completo em Abu Dhabi com almoço
incluso.
· Entrada à Grande Mesquita Branca (Sheik Zayed) em
Abu Dhabi.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
4 Dubai

Ibis Style Jumeirah
Turística
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primeira
Wyndham Dubai Marina
Primeira Sup.
Movenpick Bur Dubai
Luxo

NOTAS_______________________________________________
Visto não incluso: 140$. Taxa turística do país, pagamento direto no hotel.
Entrada Burj Khalifa (124º andar): 55$
Possibilidade de suplementos Feiras/Eventos nas
seguintes datas (consultar):
· Eid Al Fitr: 13-19 Junho 2018
· Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018

1º Dia. DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai.
Após os procedimentos de alfândega, serviço de
pick up (recolha) e traslado ao hotel escolhido.
Hospedagem.
2º Dia. DUBAI: Safari deserto
Meia pensão.
Manhã livre para passear, relaxar na piscina,
fazer compras ou descobrir a cidade. À tarde,
passaremos para pegar você no hotel para fazer um safari no deserto em luxuosos veículos
4x4 que o levam a um encontro pessoal com um
mundo diferente, durante o qual você vai poder
desfrutar da emoção de viajar pelas dunas de
areia. A rota passa por fazendas de camelo e
uma paisagem espetacular que oferece uma excelente oportunidade para tirar fotos. Faremos
uma pausa para apreciar a magia e a glória do
pôr-do-sol da Arábia e a eterna beleza do deserto, surfar na areia e, finalmente, chegar ao
ambiente árabe tradicional do acampamento,
onde você pode andar de camelo, fumar a aromática Shisha (cachimbo de água), fazer uma
tatuagem de henna, ou simplesmente desfrutar
da atmosfera à luz da lua com um buffet árabe
de grelhados com saladas frescas e churrascos
de carne e frango com frutas de sobremesa.
Durante o jantar, você vai se encantar com um
show de folclore árabe com uma dançarina de
dança do ventre. (Danças não são permitidas
durante o mês do Ramadã). Retorno ao hotel.
Hospedagem.
3º Dia. DUBAI: Visita Dubai
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita de meio dia na cidade
de Dubai. Dubai é uma cidade que apresenta um
cenário diferente em cada esquina, oferecendo
uma mistura rica do novo e do antigo, o que
faz dela principal destino turístico do Oriente
Médio. Neste passeio você vai admirar as paisagens magníficas da enseada de Dubai Creek,
passando pela área do patrimônio de Bastakiya
e suas fascinantes casas antigas com típicas
torres de vento construídas por comerciantes
ricos. Em seguida vamos levá-lo à fortaleza
de Al Fahidi, de 225 anos. É neste local que o
Museu de Dubai conserva arquivos valiosos sobre o passado da cidade, bem como crônicas
de suas diferentes fases de desenvolvimento.
Depois, a bordo de um Abra, um barco tradicional, você vai atravessar a enseada e visitar o

souk de especiarias e o mercado de ouro. No
caminho para Burj Al Arab, o hotel mais luxuoso
do mundo, faremos uma parada para fotos ao
lado da Mesquita de Jumeirah, um monumento
arquitetônico de Dubai. Retorno ao hotel. Tarde
livre. Hospedagem.
4º Dia. DUBAI: Excursão Abu Dhabi
Meia pensão.
Saída do hotel para a visita a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos e residência
do Conselho Federal Nacional. Seu passeio
começará em Dubai, de onde você viajará por
cerca de duas horas para chegar a Abu Dhabi
passando pelo maior porto já construído pelo
homem, em Jebel Ali. Você vai ficar cativado
pela grandeza das novas adições ao horizonte de Abu Dhabi, bem como pela majestosa
Grande Mesquita, que é uma das maiores
mesquitas do mundo. Em seguida você será
conduzido pelo coração da cidade, onde verá a
famosa “Praça União” caracterizada por seus
temas simbólicos inspirados pelos costumes
do país. Depois de um passeio pela corniche,
você visitará a cidade do patrimônio especialmente projetada por sua Alteza, o falecido
Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan, para recordar o passado aos mais jovens. Você também terá a oportunidade de visitar as lojas
do Abu Dhabi Marina Mall, com uma grande
variedade de lojas de souvenirs e boutiques
de luxo. Almoço incluído. À tarde, volta para
Dubai. Hospedagem.
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.
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ORIENTE MÉDIO

DUBAI,
ENTRE DUNAS
E ARRANHACÉUS
Itinerário 6 dias
Dubai

A partir de

685 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Diárias, de Abril 2018 a Março 2019

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
01 Maio - 25 Set.
Ibis Style Jumeirah
Supl. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Supl. Individual
Wyndham Dubai Marina
Supl. Individual
Movenpick Bur Dubai
Supl. Individual

Outras datas

685
195

820
325

730
240
795
290
815
330

920
425
1.020
530
1.055
540

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência
em espanhol.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Hospedagem e café da manhã.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Visita de meio dia em Dubai com almoço incluso.
· Visita de meio dia em Sharjah.
· Safari no deserto de Jeep 4x4 e jantar churrasco
com assistência em inglês.
· Visita de dia completo em Abu Dhabi com almoço
incluso.
· Entrada à Grande Mesquita Branca (Sheik Zayed) em
Abu Dhabi.
· Visita de dia completo na costa leste com almoço incluso.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
5 Dubai

Ibis Style Jumeirah
Turística
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primeira
Wyndham Dubai Marina
Primeira Sup.
Movenpick Bur Dubai
Luxo

NOTAS_______________________________________________
Visto não incluso: 140$. Taxa turística do país, pagamento direto no hotel.
Entrada Burj Khalifa (124º andar): 55$
Possibilidade de suplementos Feiras/Eventos nas
seguintes datas (consultar):
· Eid Al Fitr: 13-19 Junho 2018
· Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018
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1º Dia. DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai.
Após os procedimentos de alfândega, serviço de
pick up (recolha) e traslado ao hotel escolhido.
Hospedagem.
2º Dia. DUBAI: Safari deserto
Meia pensão.
Manhã livre para relaxar ou descobrir a cidade.
À tarde, passaremos para pegar você no hotel
para fazer um safari no deserto em veículos
4x4, durante o qual você vai poder viajar pelas
dunas de areia. A rota passa por fazendas de
camelo e uma paisagem espetacular. Faremos
uma pausa para apreciar o pôr-do-sol no deserto e surfar na areia. Chegada ao acampamento
tradicional árabe, onde você pode andar de camelo, fumar a aromática Shisha (cachimbo de
água), ou fazer uma tatuagem de henna, Jantar
buffet árabe estilo churrasco animada com um
espetáculo folclórico árabe. (Danças não são
permitidas durante o mês do Ramadã). Retorno
ao hotel. Hospedagem.
3º Dia. DUBAI: Visita Dubai + Sharjah
Meia pensão.
De manhã, visita a Dubai, começando no bairro
histórico de Bastakiya, onde se destacam suas
casas antigas com as famosas “torres de vento”. Seguimos para a fortaleza de Al Fahidi, de
225 anos, atual museu de Dubai. Vamos atravessar o Creek de Dubai a bordo de um barco
tradicional “Abra” e você vai poder visitar o
mercado de especiarias e o souk de ouro. No
caminho para Burj Al Arab, o hotel mais luxuoso do mundo, parada para fotos ao lado da
mesquita de Jumeirah. Almoço. À tarde, saída
pela estrada para Sharjah, didade emocionante
e dinâmica com souks coloridos. Visita à Mesquita Al Noor. Continuação através do famoso
Mercado Azul de Sharjah e visita ao souk coberto de Al Arsah, que era um lugar de encontro
para os beduínos e seus camelos. Passaremos
pelo Museu da Civilização Islâmica de Sharjah.
Terminaremos a visita no Qanat Al Qasba, onde
apreciaremos vistas espetaculares da cidade a
partir da grande roda gigante. Retorno ao hotel
de Dubai e hospedagem.
4º Dia. DUBAI: Excursão Abu Dhabi
Meia pensão.
Saída para Abu Dhabi, capital dos Emirados
Árabes Unidos e residência do Conselho Fe-

deral Nacional. No caminho, passaremos
pelo maior porto já construído pelo homem,
em Jebel. Deixe-se cativar pelo horizonte de
Abu Dhabi, bem como sua majestosa Grande
Mesquita, que é uma das maiores do mundo.
Em seguida você será conduzido pelo coração
da cidade, onde verá a famosa “Praça União”
caracterizada por seus temas simbólicos inspirados pelos costumes do país. Depois de um
passeio pela corniche, você visitará a cidade
do patrimônio. Você também terá a oportunidade de visitar as lojas do Abu Dhabi Marina
Mall. Almoço incluído. À tarde, volta para Dubai. Hospedagem.
5º Dia. DUBAI: Costa Leste
Meia pensão.
Na parte da manhã, partida para a excursão
para a costa leste (Fujairah): a primeira parada
será ao pé das Montanhas Hajar, onde se encontra o mercado local “Mercado da Sexta-Feira”, repleto de cerâmicas e tapetes típicos. Mais
adiante, veremos o Masafi, onde se encontram
as famosas fontes de água natural. Seguimos
para o ponto mais alto para desfrutar de uma
vista deslumbrante e um dos maiores Uádis
(leito seco de rio). Mais tarde, chegaremos ao
intacto litoral, onde faremos uma pausa para
desfrutar de um mergulho refrescante no
Oceano Índico, seguido de um almoço na praia.
Depois de passar pelas aldeias de pescadores,
veremos a Mesquita de Bidaya, a mais antiga
dos Emirados e desfrutaremos da paisagem
fantástica, ouvindo os ecos do antigo Fort Fujairah (atualmente em fase de renovação). Retorno ao hotel e hospedagem.
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.

ORIENTE MÉDIO

DUBAI, ABU
DHABI E PARQUE FERRARI
Itinerário 7 dias
Dubai, Abu Dhabi

A partir de

725 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Diárias, de Abril 2018 a Março 2019

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
01 Maio - 25 Set.
Ibis Style Jumeirah
Supl. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Supl. Individual
Wyndham Dubai Marina
Supl. Individual
Movenpick Bur Dubai
Supl. Individual

Outras datas

725
365

935
510

760
390
845
455
860
495

1.020
630
1.100
750
1.150
745

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel com assistência em
espanhol.
· Traslados Dubai-Abu Dhabi e Abu Dhabi-aeroporto
com assistência em inglês.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Hospedagem e café da manhã.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Visita de meio dia em Dubai.
· Safari no deserto de Jeep 4x4 e jantar churrasco
com assistência em inglês.
· Visita de dia completo em Abu Dhabi com almoço
incluso.
· Entrada à Grande Mesquita Branca (Sheik Zayed) em
Abu Dhabi.
· Entrada Parque Ferrari categoria tipo bronze.
· Entrada geral ao Parque Aquático Yas Water.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
4 Dubai

2 Abu Dhabi

Ibis Style Jumeirah
Turística
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primeira
Wyndham Dubai Marina
Primeira Sup.
Movenpick Bur Dubai
Luxo
Radisson Blu Yas Island
Primeira

NOTAS_______________________________________________
Visto não incluso: 140$. Taxa turística do país, pagamento direto no hotel.
Entrada Burj Khalifa (124º andar): 55$
Possibilidade de suplementos Feiras/Eventos nas
seguintes datas (consultar):
· Eid Al Fitr: 13-19 Junho 2018
· Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018

1º Dia. DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai.
Após os procedimentos de alfândega, serviço de
pick up (recolha) e traslado ao hotel escolhido.
Hospedagem.
2º Dia. DUBAI: Safari deserto
Meia pensão.
Manhã livre para passear, relaxar na piscina,
fazer compras ou descobrir a cidade. À tarde,
passaremos para pegar você no hotel para fazer um safari no deserto em luxuosos veículos
4x4 que o levam a um encontro pessoal com um
mundo diferente, durante o qual você vai poder
desfrutar da emoção de viajar pelas dunas de
areia. A rota passa por fazendas de camelo e
uma paisagem espetacular que oferece uma excelente oportunidade para tirar fotos. Faremos
uma pausa para apreciar a magia e a glória do
pôr-do-sol da Arábia e a eterna beleza do deserto, surfar na areia e, finalmente, chegar ao
ambiente árabe tradicional do acampamento,
onde você pode andar de camelo, fumar a aromática Shisha (cachimbo de água), fazer uma
tatuagem de henna, ou simplesmente desfrutar
da atmosfera à luz da lua com um buffet árabe
de grelhados com saladas frescas e churrascos
de carne e frango com frutas de sobremesa.
Durante o jantar, você vai se encantar com um
show de folclore árabe com uma dançarina de
dança do ventre. (Danças não são permitidas
durante o mês do Ramadã). Retorno ao hotel.
Hospedagem.
3º Dia. DUBAI: Visita Dubai
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita de meio dia em Dubai. Dubai é uma cidade que apresenta um cenário diferente em cada esquina, oferecendo
uma mistura rica do novo e do antigo, o que
faz dela principal destino turístico do Oriente
Médio. Neste passeio você vai admirar as paisagens magníficas da enseada de Dubai Creek,
passando pela área do patrimônio de Bastakiya
e suas fascinantes casas antigas com típicas
torres de vento construídas por comerciantes
ricos. Em seguida vamos levá-lo à fortaleza
de Al Fahidi, de 225 anos. É neste local que o
Museu de Dubai conserva arquivos valiosos sobre o passado da cidade, bem como crônicas
de suas diferentes fases de desenvolvimento.
Depois, a bordo de um Abra, um barco tradicional, você vai atravessar a enseada e visitar o

souk de especiarias e o mercado de ouro. No
caminho para Burj Al Arab, o hotel mais luxuoso
do mundo, faremos uma parada para fotos ao
lado da Mesquita de Jumeirah, um monumento
arquitetônico de Dubai. Retorno ao hotel e hospedagem.
4º Dia. DUBAI
Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.
5º Dia. DUBAI - ABU DHABI:
Visita Abu Dhabi e parque Ferrari
Meia pensão.
Traslado de Dubai para Abu Dhabi com suas malas. Partida do hotel para a visita de Abu Dhabi,
capital dos Emirados Árabes Unidos e residência do Conselho Federal Nacional. O seu passeio
começará em Dubai, de onde você viajará por
cerca de duas horas para chegar a Abu Dhabi
passando pelo maior porto já construído pelo
homem, em Jebel Ali. Você vai ficar cativado
pela grandeza das novas adições ao horizonte
de Abu Dhabi, bem como pela majestosa Grande
Mesquita, que é uma das maiores do mundo. Em
seguida você será conduzido pelo coração da cidade, onde você verá a famosa “Praça União”
caracterizada por seus temas simbólicos inspirados pelos costumes do país. Depois de um
passeio pela corniche, você visitará a a cidade
do patrimônio especialmente desenhada por
sua Alteza, o falecido Sheikh Zayed Ben Sultan
al Nayhan, para recordar o passado aos mais jovens. Você também terá a oportunidade de visitar as lojas do Abu Dhabi Marina Mall, com uma
grande variedade de lojas de souvenirs e boutiques de luxo. Almoço incluído. Traslado ao hotel
e tempo livre no Parque Ferrari. Hospedagem.
6º Dia. ABU DHABI: Parque Yas Aquaventure
Café da manhã.
Dia livre para desfrutar do parque aquático
Aquaventure. Hospedagem.
7º Dia. ABU DHABI
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto
para embarcar rumo ao seu próximo destino.
Fim da viagem e de nossos serviços.
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ORIENTE MÉDIO

JORDÂNIA COM
MAR MORTO
Itinerário 6 dias
Amã, Petra, Wadi Rum

A partir de

640 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Domingos.
De Janeiro a Outubro 2018
(De Novembro a Março, consultar)

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
11 Jan - 28 Fev
01 Jun - 31 Ago
Turística
Supl. Individual
Primeira
Supl. Individual
Luxo
Supl. Individual

640
155
730
230
990
430

Outras datas

680
170
760
260
1.055
475

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Circuito regular com guia acompanhante falando
espanhol com sistema de meia pensão.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
2 Amã

2 Petra

1 Wadi Rum

Toledo
Grand Palace
Landmark
Petra Palace
Petra Panorama
Movenpick Marriott
Captain Camp
Rose Sand Camp

Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo
Campamento

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 elementares 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 (recolha) e traslado ao hotel. Jantar
e hospedagem.
2º Dia. AMÃ - PETRA: Madaba, Monte Nebo
Meia pensão.
Saída para Madaba. Visita à igreja de São Jorge,
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 visibilidade
vai depender do dia) e faremos uma visita às
ruínas da igreja bizantina com seus belos mosaicos Seguimos para Karak, com parada para
fotos e 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.
Seguimos para Karak, com parada para fotos
e 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 hospedagem.
3º Dia. PETRA: Visita ao Tesouro Petra
Meia pensão.
Visita a Petra, que provoca no visitante uma estranha sensação de admiração por sua incrível
beleza. 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 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 o Deir
(mosteiro). Jantar e hospedagem.

ras). Tarde livre no deserto. Jantar e hospedagem.
5º Dia. WADI RUM - MAR MORTO - IRAQ AL
AMIR - AMÃ
Meia pensão..
Saída para o Mar Morto, o ponto mais baixo da
terra com a maior taxa de salinidade do mundo
onde, dando um mergulho, você pode desfrutar
de suas propriedades curativas e descobrir a
sensação de flutuar. Tempo livre para nadar e
relaxar nas instalações ao ar livre do Dead Sea
Spa Hotel (toalhas e armários não incluídos).
Continuação com a visita a Iraq Al Amir, que fica
no município de Amã, no vale do Jordão. A cidade está localizada a 15 km a sudoeste de Wadi
Al-Seer e sua população é de aproximadamente
6000 pessoas. Está localizada nas montanhas
e possui muitas nascentes. É famosa por suas
oliveiras e outras árvores florestais. Cerca de
500 metros ao sul da cidade encontra-se o local
histórico de Al-Iraq, construído por um príncipe
persa no século III a.C. Existem muitas cavernas
nas montanhas que datam da Idade do Cobre.
Retorno a Amã. Jantar e hospedagem.
6º Dia. AMÃ
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

4º Dia. PETRA - WADI RUM
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 percorrer o deserto em peculiares veículos
4x4 conduzidos por beduínos locais (aprox. 3 hoEste programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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JORDÂNIA
EXPRESS
ORIENTE MÉDIO

Itinerário 5 dias
Amã, Petra

A partir de

525 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Domingos.
De Janeiro a Outubro 2018
(De Novembro a Março, consultar)

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________

Turística
Supl. Individual
Primeira
Supl. Individual
Luxo
Supl. Individual

11 Jan - 28 Fev
01 Jun - 31 Ago

Outras datas

525
120
600
185
780
350

545
140
630
215
840
390

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Circuito regular com guia acompanhante falando
espanhol com sistema de meia pensão.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

1º Dia. AMÃ
Jantar.
Chegada ao aeroporto internacional de Amã.
Após os procedimentos de alfândega, serviço
de pick up (recolha) e traslado ao hotel. Jantar
e hospedagem.
2º Dia. AMÃ - PETRA: Madaba, Monte Nebo
Meia pensão.
Saída para Madaba. Visita à igreja de São
Jorge, 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 visibilidade vai depender do dia) e faremos uma visita às ruínas da igreja bizantina
com seus belos mosaicos. Seguiremos para
Karak, com parada para fazer fotos, e depois,
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 hospedagem.
3º Dia. PETRA: Visita ao Tesouro Petra
Meia pensão.
Visita a Petra, que provoca no visitante uma estran-

ha sensação de admiração por sua incrível beleza.
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 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 hospedagem.
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 percorrer o deserto em peculiares veículos 4x4 conduzidos
por beduínos locais (aprox. 3 horas). Retorno a Amã.
Jantar e hospedagem.
5º Dia. AMÃ
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
2 Amã

2 Petra

Toledo
Grand Palace
Landmark
Petra Palace
Petra Panorama
Movenpick Marriott

Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
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 elementares 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.
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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ORIENTE MÉDIO

JORDÂNIA
COMPLETA
Itinerário 7 dias
Amã, Petra, Aqaba, Mar Morto

A partir de

865 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Quartas e Domingos.
De Janeiro 2018 a Janeiro 2019.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
16 Mai-13 Jun
21Jun-13Sep.
14 Nov - 17 Dez
Turística
Supl. Individual
Primeira
Supl. Individual
Luxo
Supl. Individual

865
290
950
385
1.160
555

Outras datas

920
290
1.040
385
1.330
555

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

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
2 Amã

2 Petra

1 Aqaba

1 Mar Morto

Liwan, Meneur
Days Inn, Geneva
Bristol, Landmark
Petra Palace
Petra Tree
Nabatean
Golden Tulip
Aqaba Gulf
Double Tree
Ramada, Dead Sea Spa
Ramada, Dead Sea Spa
Holiday Inn

Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
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 elementares 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. Hospedagem.

reais, o Mosteiro... Petra é um desses lugares do
mundo onde é preciso ir pelo menos uma vez na
vida. Jantar no hotel. Hospedagem.

2º Dia. AMÃ: Ajlun e Jerash
Meia pensão.
Saída para realizar uma visita ao castelo de
Ajlun, fortaleza construída em 1185 e reconstruída posteriormente no século XIII pelos mamelucos, depois de ter sido destruída pelos
mongóis. Continuação para fazer a visita a Jerash, uma das cidades da Decápole. Durante a
excursão visitaremos o Arco do Triunfo, a praça
oval, o cardo, a colunata, o templo de Afrodite,
finalizando no teatro romano, 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. Retorno a Amã. Jantar no hotel.
Hospedagem.

5º Dia. PETRA - WADI RUM - AQABA
Meia pensão.
Saída para a cidade vizinha de Al Beidha, também 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 observar as maravilhas
que a natureza criou e a erosão com as pedras
e a areia. Após a visita, continuação para Aqaba.
Jantar no hotel. Hospedagem.

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. Saida para Madaba
para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde
se encontra o primeiro mapa-mosaico da Palestina. Continuação para o monte Nebo para admirar uma espetacular vista panorâmica 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. Hospedagem.

6º Dia. AQABA - UMM ER RASAS MAQUERONTE - MAR MORTO
Meia pensão.
Traslado para o Mar Morte visitando no caminho
da fortaleza de Maquero, lugar onde São João
Batista foi preso e decapitado pelo rei Herodes
Antipas. Continuação para Umm Er Rasas, antigo assentamento romano que data dos séculos III ao IX, com vestígios romanos, bizantinos
e muçulmanos. As ruínas do sítio arqueológico,
ainda pendentes de escavações, conta com mais
de uma dezena de templos cristãos, alguns deles com pisos em mosaico em boas condições,
destacando a Igreja de Santo Estêvão. Chegada.
Jantar no hotel. Hospedagem.

4º Dia. PETRA
Meia pensão.
A cidade de pedra ergue-se majestosamente
entre o Mar Morto e o Golfo de Aqaba, no estreito desfiladeiro Siq. Petra se tornou o centro 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. Durante a visita,
vamos conhecer os mais importantes e representativos monumentos esculpidos 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

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

Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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EGITO
CLÁSSICO
ORIENTE MÉDIO

Itinerário 8 dias
Cairo, Luxor, Edfu, Kom-ombo, Assuã

A partir de

980 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas, Quintas, Sextas, Sábados,
Domingos.
De Abril 2018 a Março 2019

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
6 Abr - 19 Dez,
6 Jan - 31 Mar19

Turística

Duplo
Triplo
Individual
Noite extra Cairo

995
980
1.395
85

1-5 Abr, 20 Dez - 5 Jan19Turística
Duplo
Triplo
Individual
Noite extra Cairo

1.290
1.270
1.810
110

Primeira

Luxo

1.050 1.135
1.035 1.125
1.480 1.635
80
145
Primeira

Luxo

1.365 1.475
1.345 1.455
1.920 2.125
105
185

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Assistência e traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
· 7 cafés da manhã e pensão completa no cruzeiro.
· Transporte de ônibus com ar condicionado.
· Guia acompanhante falando espanhol/português
durante a viagem.
· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Manipulação de 1 mala por passageiro durante a viagem (malas adicionais serão cobradas no destino).
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Cairo

4 Cruzeiro

Oasis
Movenpick Pyramids
Fairmont/Conrad
Sherry
Tuya/Farida
Sonesta Nile/Moon

Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo

1º Dia. CAIRO
Chegada e assistência no aeroporto, traslado ao
hotel e hospedagem.
2º Dia. CAIRO
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para visitar as famosas pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos.
Entrada opcional a uma delas com continuação
à enigmática “Esfinge” de Gizé. Visita ao Templo
do Vale e a um centro de papiros. Também sugerimos uma visita ao Museu Nacional egípcio
com suas diferentes obras de arte faraônicas,
principalmente o tesouro de Tutancâmon. Hospedagem.
3º Dia. CAIRO - LUXOR
Pensão completa.
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo
para Luxor. Chegada e traslado ao cruzeiro. À
tarde, visita aos majestosos templos de Luxor
e Karnak, onde dezenas de faraós construíram,
ao longo de 2.000 anos, o mais importante
complexo monumental do Egito. Hospedagem.
4º Dia. LUXOR - EDFU
Pensão completa.
No horário programado, visita à margem
oriental de Luxor, com o Templo de Karnak,
que domina todo o cenário de Tebas, nascido
do esplendor dos faraós do novo império, e o
Templo de Luxor, obra de dois grandes faraós,
Ramsés II e Ramsés III . Continuação da visita
à costa ocidental com a Necrópole de Tebas,
incluindo o Vale dos Reis, onde estão ocultos
os túmulos dos mais importantes faraós do
novo império, o Templo funerário da rainha

Hatshepsut e os gigantes e grandiosos Colossos de. Memnon. Retorno para o cruzeiro, embarque e navegação em direção a Edfu. Noite
a bordo.
5º Dia. EDFU - KOM-OMBO
Pensão completa.
No horário programado, visita ao Templo de
Edfu, dedicado ao Deus Hórus. Retornar ao
cruzeiro e navegação em direção a Kom Ombo.
Chegada e visita a seu Templo, dedicado aos
deuses Sobek e Hareoris. Noite a bordo.
6º Dia. KOM-OMBO - ASSUÃ
Pensão completa.
Saída para visitar o Templo de Philae, o mausoléu de Agha Khan e o Obelisco Inacabado. Em seguida, passeio de faluca (embarcações de pesca
típicas) ao longo do Nilo, contemplando várias
ilhas vulcânicas de granito preto. À tarde visita à
grande barragem de Assuã. Noite a bordo.
7º Dia. ASSUÃ - CAIRO
Café da manhã.
Após o café da manhã, desembarque e check-out das cabines do navio às 8h, tempo livre. No
horário programado, traslado para o aeroporto
de Assuã para embarcar no voo para o Cairo,
traslado ao hotel e restante do dia de livre. Hospedagem.
8º Dia. CAIRO
Café da manhã.
No horário marcado, traslado ao aeroporto para
embarcar no voo internacional. Fim da viagem e
de nossos serviços.

Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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TERRA SANTA
ORIENTE MÉDIO

Itinerário 8 dias
Tel Aviv, Galileia, Jerusalém

A partir de

1.155 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas, Quartas, Quintas e Domingos.
De Março 2018 a Fevereiro 2019
· Domingo: 2 Tel Aviv, 2 Galileia e 3 Jerusalém.
· Segunda: 1 Tel Aviv, 2 Galileia e 4 Jerusalém.
· Quarta: 4 Jerusalém 2 Galileia e 1 Tel Aviv.
· Quinta: 3 Jerusalém 2 Galileia e 2 Tel Aviv.
NOTA: Não há saída de 16 a 22 Set por ser a semana
do Dia do Perdão.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Hotéis cat. Turística
04-24 Mar, 15 Abr-01 Set, 09-15 Set
25 Nov - 28 Fev19
08-14 Abr, 30 Set.-24 Nov
02-08 Set.
25-31 Mar, 23-29 Set.
01-07 Abr
Supl. Individual

1.155
1.180
1.210
1.325
1.355
680

Hotéis Primeira
04-24 Mar, 15 Abr-01 Set, 09-15 Set,
25 Nov- 28 Fev19
08-14 Abr, 02-08 Set, 30 Set-24 Nov
25-31 Mar, 23-29 Set.
01-07 Abr
Supl. Individual

1.310
1.355
1.495
1.595
755

Hotéis Primeira Sup.
04-24 Mar, 15 Abr-01 Set, 09-15 Set,
25 Nov- 28 Fev19
08-14 Abr, 02-08 Set, 30 Set-24 Nov
23-29 Set.
25-31 Mar.
01-07 Abr
Supl. Individual

1.940
2.015
2.235
2.300
2.370
1.255

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Circuito regular com guia local acompanhante.
· Hospedagem e café da manhã diário e 2 jantares.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
1 Tel Aviv

Sea Net, Gilgal
Turística
Leonardo Art
Primeira
Crowne Plaza
Primeira Sup.
2 Galileia
Old City, Rimonim
Turística
Legacy
Primeira
Ramada
Primeira Sup.
4 Jerusalém
Rimonim, Prima Park
Turística
Leonardo, Grand Court
Primeira
Ramada, Crowne Plaza
Primeira Sup.
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.
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ITINERÁRIO INÍCIO DOMINGO
1º Dia. TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia. TEL AVIV
Café da manhã.
Dia livre em Tel Aviv. Excursão Opcional a “Massada 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 banho em suas famosas águas minerais. Retorno
a Tel Aviv. Hospedagem.
3º Dia. TEL AVIV - GALILEIA: Cesareia, Haifa,
São João de Acre
Meia pensão.
Saída da cidade de Tel Aviv ao longo do Mar Mediterrâneo 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 Romano. 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. Jantar e hospedagem.
4º Dia. GALILEIA: Nazaré
Meia pensão.
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 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, visitaremos Nazaré,
passando por Caná da Galileia. Em Nazaré veremos a igreja da Anunciação, a carpintaria de
São José e a fonte da Virgem. Ao finalizar o dia,
visitaremos o rio Jordão, que evoca o batismo
de Jesus. Jantar e hospedagem.
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, 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 Jerusalém, cidade mensageira da paz, berço das três grandes
religiões monoteístas. Hospedagem.
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 Humildade. 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. Hospedagem.
7º Dia. JERUSALÉM: Muro das Lamentações

ORIENTE MÉDIO

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 “Eucaristia” 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 Getsêmani e a basílica da Agonia.
Hospedagem.
8º Dia. JERUSALÉM
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto
de Ben Gurion. Fim da viagem e de nossos serviços.
ITINERÁRIO INÍCIO SEGUNDA
1º Dia. TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia. TEL AVIV - GALILEIA: Cesareia, Haifa,
São João de Acre
Meia pensão.
Saída da cidade de Tel Aviv ao longo do Mar Mediterrâneo, 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. Seguiremos nossa viagem até a cidade de Haifa, subiremos o 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. Jantar e hospedagem.
3º Dia. GALILEIA: Nazaré
Meia pensão.
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 Pedro e as ruínas da antiga sinagoga. À tarde visitaremos Nazaré passando por Caná da Galileia.
Em Nazaré veremos a igreja da Anunciação, a
carpintaria de São José e a fonte da Virgem. Ao
finalizar o dia, visitaremos o rio Jordão, que evoca o batismo de Jesus. Jantar e hospedagem.
4º 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, 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 Jerusalém, cidade mensageira da paz, berço das três grandes
religiões monoteístas. Hospedagem.
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 Humildade. 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. Hospedagem.
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 “Eucaristia” 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 Getsêmani e a basílica da Agonia.
Hospedagem.
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 Massada, onde encontraremos as ruínas dos Zelotes e as escavações do palácio de Herodes. Desceremos 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. Hospedagem.
8º Dia. JERUSALÉM
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto
de Ben Gurion. Fim da viagem e de nossos serviços.

Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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ORIENTE MÉDIO

ISRAEL
COM PETRA
Itinerário 10 dias
Tel Aviv, Galileia, Jerusalém,
Amã, Petra

A partir de

2.110 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas.
De Março 2018 a Fevereiro 2019
NOTA: Na semana de 17-23 de setembro não há saída
por ser a semana do Dia do Perdão.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Hotéis cat. Turística
05-25 Mar, 09 Abr-02 Set, 10-16 Set,
26 Nov- 28 Fev19
03-09 Set, 01 Out-25 Nov
26 Mar-08 Abr, 24-30 Set
Supl. Individual

2.110
2.150
2.265
880

Hotéis Primeira
05-25 Mar, 09 Abr-02 Set, 10-16 Set,
26 Nov- 28 Fev19
03-09 Set, 01 Out-25 Nov
26 Mar-08 Abr, 24-30 Set
Supl. Individual

2.260
2.300
2.430
990

Hotéis Primeira Sup.
05-25 Mar, 09 Abr-02 Set, 10-16 Set,
26 Nov- 28 Fev19
03-09 Set, 01 Out-25 Nov
26 Mar-08 Abr, 24-30 Set
Supl. Individual

2.910
2.990
3.205
1.520

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Circuito regular com guia local acompanhante.
· Hospedagem e café da manhã diário e 5 jantares.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
1 Tel Aviv

2 Galileia

3 Jerusalém

2 Amã

1 Petra

Sea Net, Gilgal
Leonardo Art
Crowne Plaza
Old City, Rimonim
Legacy
Ramada
Rimonim, Prima Park
Leonardo, Grand Court
Ramada, Crowne Plaza
Amã West
Seven Roses
Regency Palace
Tetra Tree, Panorama
Petra Quattro
Marriott Petra

Turística
Primeira
Primeira Sup.
Turística
Primeira
Primeira Sup.
Turística
Primeira
Primeira Sup.
Turística
Primeira
Primeira Sup.
Turística
Primeira
Primeira Sup.

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, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia. TEL AVIV - GALILEIA: Cesareia, Haifa,
São João de Acre
Meia pensão.
Saída para Jafa. 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. Em Haifa subiremos
o 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 para visitar as fortalezas medievais.
Chegada a Galileia. Jantar e hospedagem.
3º Dia. GALILEIA: Nazaré
Meia pensão.
Travessia do mar da Galileia de barco. Posteriormente, visita ao Monte das Beatitudes. À
tarde visitaremos Nazaré passando por Caná
da Galileia. Ao finalizar o dia, visitaremos o rio
Jordão, que evoca o batismo de Jesus. Jantar e
hospedagem.
4º Dia. GALILEIA - JERUSALÉM: Vale do rio Jordão
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 através do deserto da Judéia e entrada a Jerusalém.
Hospedagem.
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. 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.
Hospedagem.

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 “Eucaristia”
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 Getsêmani e
a basílica da Agonia. Hospedagem.
7º Dia. JERUSALÉM - AMÃ
Meia pensão.
Saída para a fronteira entre Israel-Jordânia.
Chegada à ponte Rei Hussein, onde realizaremos as formalidades de imigração. Saída para
Madaba, para visitar a igreja de São Jorge. Continuação 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 hospedagem.
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 impressionante complexo monumental do Tesouro (Al
Khazneh). Visitaremos o Teatro, a Rua das das
Colunas, o Altar de Sacrifícios e as Tumbas
Reais. Tempo livre. Jantar e hospedagem.
9º Dia. PETRA - WADI RUM - AQABA - AMÃ
Meia pensão.
Saída para o deserto de Wadi Rum, uma das locações do filme Lawrence da Arábia e um dos
locais mais espetaculares do Oriente Médio.
Trata-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 hospedagem.
10º Dia. AMÃ
Café da manhã.
Na hora indicada traslado ao aeroporto de Amã
ou traslado até a fronteira entre a Jordânia-Israel,
Ponte Allenby. Fim da viagem e de nossos serviços.
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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GEORGIA E
ARMÊNIA
ORIENTE MÉDIO

Itinerário 9 dias
Erevan, Tbilisi, Kvareli

A partir de

1.625 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Terças.
2018
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:
Nov.:

03
08, 22
05, 19
03, 17, 31
14
18
09, 30
13

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Turística
Primeira

1.625 1.760
355
490
6 almoços		200
6 jantares		260
Duplo

Supl. Individual

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte de ônibus com ar condicionado.
· Guia acompanhante falando espanhol.
· 8 cafés da manhã, 1 almoço.
· 1 garrafa de água por pessoa e por dia.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
4 Erevan
1 Kvareli
3 Tbilisi

Silachi
Ani Plaza
Chateu Kvareli
Oriental/Astoria
KMM

Turística
Primeira
Turística
Turística
Primeira

1º Dia. EREVAN
Chegada ao aeroporto internacional de Zvartnots. Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia. EREVAN: Tour pela cidade
Café da manhã.
Na parte da manhã faremos a visita panorâmica
pela cidade. Durante o percurso, veremos a Praça da República, a Casa do Governo, o Ministério
de Assuntos Exteriores, o Correio Central, a Galeria de Arte Nacional, o parque Memorial de Tsitsernakaberd e o museu das vítimas do genocídio
armênio. Hospedagem.
3º Dia. EREVAN: Lago Sevan e cemitério medieval Noratus
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para o mosteiro de
Geghard, obra-prima insuperável da arquitetura armênia do século 13, declarado Patrimônio
Mundial pela UNESCO. Saída para o templo de
Garni, monumento da época helenística, uma
magnífica obra da arquitetura armênia antiga e
exemplo único da cultura pagã. Tempo livre. Continuação para a cidade de Sevan, que fica a cerca
de 70 quilômetros de Erevan, famosa por seu
lago e o complexo medieval de sua igreja, construída em 874. Retorno a Erevan. Hospedagem.
4º Dia. EREVAN: Mosteiros Khor Virap e Echmiatsin
Café da manhã.
Visita ao Mosteiro de Khor Virap localizado aos
pés do imponente Monte Ararat. Continuação
com a visita ao mosteiro de Noravank - centro
religioso e cultural do século 12. Em seguida,
visita à Catedral de Echmiatsin, conhecida como
o centro da igreja armênia gregoriana e considerada uma das primeiras igrejas cristãs do
mundo. Parada nas ruínas do templo Zvartnots,
uma joia da arquitetura do século VII, declarada
Patrimônio Mundial pela UNESCO. Retorno à cidade de Erevan. Hospedagem.
5º Dia. EREVAN-SADAKHLO-TBILISI
Café da manhã.
De manhã, saída para Tbilisi. Cruzaremos a
fronteira em Sadakhlo. Chegada a Tbilisi e visita
panorâmica na capital da Geórgia para visitar as
seguintes atrações: a igreja de Meteji, que fica
em um penhasco, a Fortaleza de Narikala do
século IV, os banhos de enxofre da antiga Tbi-

lisi; passando pela avenida Shardeni , veremos
a Igreja Anchiskhati, a mais antiga de Tiblisi
que mantém sua imagem milagrosa de Jesus
Cristo. Em seguida, visita ao Museu da História.
Terminaremos a visita na Avenida de Rustaveli,
a principal rua da cidade, com a visita ao estúdio de arte, onde poderemos conhecer artigos
de artesanato tradicionais. Hospedagem.
6º Dia. TBILISI - SIGNAGUI - CACHÉTIA - KVARELI
Meia pensão.
Pela manhã saída para Signagui, a “Cidade do
Amor”, uma das menores cidades da Geórgia
e uma amostra de arquitetura 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 hospedagem.
7º Dia. KVARELI - TSINANDALI - TELAVI-ALAVERDI - TBILISI
Café da manhã.
Veremos o palácio de Tsinandali, visitaremos a
cidade de Telavi e veremos a Catedral de Alaverdi do século XI. Na parte da tarde, retorno a
Tbilisi. Hospedagem.
8º Dia. TBILISI - MTSCHETA - GORI - UPLISTSIKHETBILISI
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para Gori. No caminho
visitaremos a cidade rupestre de Uplistsikhe,
ponto-chave da Rota da Seda por sua posição
estratégica. Continuação para Gori, cidade natal
do líder soviético Josef Stalin, com visita opcional ao interior do museu. Em seguida, visita a
Mtscheta, onde veremos o Mosteiro Jvari e a
catedral de Svetitskhoveli, guardiã da túnica de
Cristo. Ambos fazem parte da lista de Patrimônio Mundial da UNESCO. Na parte da tarde, retorno a Tbilisi e hospedagem.
9º Dia. TBILISI
Café da manhã.
Na hora indicada traslado ao aeroporto e voo de
volta à sua cidade de origem.

Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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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 necessários 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 temperaturas 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 (Pequim)
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 contrário 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.

SINGAPURA

Capital: Singapura
Moeda: Dólar de Singapura (SGD) 1USD=1.34 SGD
Língua oficial: inglês/mandarim
Eletricidade: A corrente elétrica é de 230 volts, tomada de três pinos. Recomenda-se levar
adaptador.
Quando viajar: Qualquer época é boa para conhecer Singapura. A temporada mais chuvosa
é de Novembro a Janeiro.
Documentação: Para visitar Singapura você precisa de passaporte com validade de seis meses a partir da data de retorno. Verifique os requisitos em seu país de origem.
Gorjeta: não é obrigatória.

28

Ásia

TAILÂNDIA · ÍNDIA · CHINA · JAPÃO · VIETNÃ · CAMBOJA · SINGAPURA

29

ESCALA
EM BANGKOK
ÁSIA

Itinerário 4 dias

A partir de

240 USD

ITINERÁRIO_________________________________________
1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel escolhido.
Restante do dia livre. Hospedagem.
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 funerário, o palácio da recepção, a sala do trono, a sala da coroação, a Royal Guest House e o belo Templo do Buda
de Esmeralda. Tarde livre. Hospedagem.
3º Dia. BANGKOK
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos fazer a excursão opcional ao mercado flutuante. Hospedagem.
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 _______________________________
Quartas, Quintas, Sextas, Domingos.
De Abril a Outubro 2018.
(De Novembro a Março, consultar)

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo/Triplo

Supl. Indiv.

Novotel Fenix Silom

240
265

125
155

Pullman G Bangkok

390

295

Furama Silom

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Hospedagem 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.

Hotel Furama Silom Bangkok 4*
O Hotel Furama Silom está localizado no coração
dos centro de finanças e comércios.
Os quartos e suites apresentam uma decoração
moderna e oferecem acesso Wi-Fi gratuito, televisão de tela plana, cofres e comodidades para preparar chá e café. Os quartos superiores também
possuem salas de estar ou áreas de descanso, bem
como acesso ao salão executivo.
O restaurante Sky Garden Rooftop serve uma vasta
selecção de pratos ocidentais e asiáticos e tem vistas espetaculares sobre o horizonte urbano. O restaurante Maple Leaf está aberto o dia todo e serve
pratos internacionais. Conta com uma academia totalmente equipada, sala de vapor e sauna. Oferece
serviço de lavanderia mediante solicitação

Novotel Bangkok Fenix Silom 4*
O hotel está localizado no centro de Silom, junto ao píer 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 disponíveis no Stone
Bar. Os quartos são modernos e espaçosos, e
estão equipados com ar condicionado, televisão
de tela plana com TV a cabo/satélite, minibar e
cofre. O banheiro tem chuveiro de água quente e
secador de cabelo..

Pullman Bangkok G 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 Suvarnabhumi. Dispõe de 5 bares e restaurantes: a hamburgueria 25 Degrees aberta 24
horas, os bares Playground Bubbles & Mixology,
o restaurante Mistral 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.
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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O MELHOR
DA TAILÂNDIA
ÁSIA

Itinerário 8 dias
Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai,
Chiang Mai

A partir de

950 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Domingos.
De Abril a Outubro 2018
(De Novembro a Março, consultar)

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo
Supl. Individual

Turística

Primeira

Deluxe

950
290

1.070
400

1.360
690

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Voo em classe econômica: Chiang Mai-Bangkok.
· Hospedagem e café da manhã, 4 almoços e 1 jantar
com show.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Bangkok

1 Phitsanulok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai

Furama
Novotel Fenix
Pullman G
Hansanan
Topland
Topland
Phowadol
Legend
Legend
The Empress
Holiday Inn
Siripanna

Turística
Primeira
Deluxe
Turística
Primeira
Deluxe
Turística
Primeira
Deluxe
Turística
Primeira
Deluxe

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto internacional de Bangkok. Assistência e traslado ao hotel escolhido.
Restante do dia livre. Hospedagem.
2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade, incluindo 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 Templo 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 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 House e o belo Templo
do Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew). Tarde
livre. Hospedagem.
3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre à sua disposição. Hospedagem.
4º Dia. BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITSANULOK
Meia pensão.
Saída do hotel e visita a Ayuthaya, a antiga capital da Tailândia, e seus maravilhosos 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). Continuação para Phitsanulok. Hospedagem.

6º Dia. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Meia pensão.
Parada no Wat Rong Khun também conhecido
como o Templo Branco. Visita a Mae Chan, antigo
centro de trabalhos de prata, onde é possível ver
membros dos diferentes grupos étnicos, como as
tribos Yao e Akha. Na parte da manhã, visitaremos o famoso Triângulo de Ouro, ponto de reunião dos países: Laos, Birmânia e Tailândia. Visita
à casa do Ópio. Saída para Chiang Mai por estrada e à tarde, visita ao templo mais conhecido da
cidade, o Wat Doi Suthep. Hospedagem.
7º Dia. CHIANG MAI
Pensão completa.
Visita ao acampamento de elefantes, onde os
animais são vistos tomando banho, arrastando
troncos e outras proezas. Antes de voltar para
Chiang Mai vamos conhecer uma tribo de Mulheres-Girafa em Mae Rim e visitaremos um orquidário. Visita às fabricas de artigos artesanais
na região de Borsang e Sankampaeng. Retorno
ao hotel. À noite, jantar degustação dos pratos
tradicionais do norte, acompanhado de um show
tradicional Khantoke, com danças típicas do antigo Reino de Lanna. Hospedagem.
8º 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.

5º Dia. PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI
Meia pensão.
Visita ao templo mais sagrado de Phitsanulok, o
Templo Phra Sri Ratana Mahathat. Depois, visita
ao parque histórico de Sukhotai e passeio de bicicleta nos belos jardins. Chegada a Chiang Rai,
com parada no Lago Phayao. Traslado ao hotel.
Hospedagem.
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ESCAPADA
TAILANDESA
ÁSIA

Itinerário 7 dias
Bangkok, Chiang Mai

A partir de

810 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Diárias.
De Abril 2018 a Março 2019.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Mai - Out

Turística

Primeira

Luxo

Duplo
Supl. Individual

810
290

935
395

1.095
570

Nov18 - Mar19

Turística

Primeira

Luxo

Duplo
Supl. Individual

810
290

950
395

1.125
570

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

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Bangkok

3 Chiang Mai

Furama
Holiday Inn Silom
Metropolitan
The Empress
Holiday Inn
Dusit D2

Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto internacional de Bangkok. Assistência e traslado ao hotel escolhido.
Restante do dia livre. Bem-vindo a Bangkok,
uma das cidades mais cosmopolitas da Ásia,
com templos e palácios 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 maravilhosa cidade abraça o desenvolvimento moderno e tem as lojas mais
exclusivas, um paraíso para os amantes das
compras. Hospedagem.
2º Dia. BANGKOK: Visita cidade e templos
Café da manhã.
Passeio pelas principais avenidas de Bangkok,
atravessando o movimentado bairro de Chinatown e seguindo o curso do rio Chao Phraya até
chegar ao centro histórico da cidade, onde visitaremos o Templo de Wat Pho, conhecido por
abrigar um dos maiores Budas reclinados do
mundo e. em seguida o Wat Benchamabophit ou
comumente chamado Templo de Mármore. De
volta ao hotel, visita à fábrica de pedras preciosas do estado. Tarde livre. Hospedagem.
3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre a sua disposição para seguir desfrutarndo desta vibrante cidade. Possibilidade de realizar a excursão opcional ao mercado flutuante.
Hospedagem.
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, assistência de nosso guia,
em espanhol, e traslado ao hotel. Hospedagem.
5º Dia. CHIANG MAI
Pensão completa.
Traslado ao acampamento de elefantes, situado
em plena selva, onde veremos uma demonstração de força e habilidade destas grandes criaturas. Em seguida começaremos nosso safari ao
longo do rio montados em elefantes, atravessando 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 entor-
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no. Vamos almoçar e visitaremos um orquidário,
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. Hospedagem.
6º Dia. CHIANG MAI
Café da manhã.
Visita ao templo de Doi Suthep, situado na
montanha, de onde poderemos admirar uma
vista espetacular de Chiang Mai. Posteriormente 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, construído na
mesma época, mas comum estilo de arquitetura
diferente; acredita-se que foi o primeiro templo
a abrigar o famoso Buda Esmeralda (Wat Phra
Kaew), que hoje se encontra no Grande Palácio
de Bangkok. Hospedagem.
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.

TRIÂNGULO
DE OURO
ÁSIA

Itinerário 7 dias
Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai

A partir de

1.000 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Terças.
De Abril 2018 a Março 2019

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Primeira

1.000
350

Duplo
Individual

Luxo

1.190
555

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Voo em classe econômica: Bangkok-Chiang Rai e
Chiang Mai-Bangkok.
· Hospedagem e café da manhã e 3 almoços.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Bangkok
1 Chiang Rai
2 Chiang Mai

Amara
Pullman G
Legend
Le Meridien
Mercure
U Nimman

Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto internacional de Bangkok. Assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia. BANGKOK: Visita templos e Palácio Real
Café da manhã.
Esta excursão inclui os templos mais importantes de Bangkok: começamos pelo Wat Traimit,
antigo templo cujo exterior dourado abriga a
maior estátua de Buda de ouro maciço do mundo. Passando por Chinatown, continuamos para
o Wat Pho, o grande complexo real de templos
que abriga um Buda Reclinado de 46 metros de
comprimento e os chedis (túmulos) dos reis.
Terminarmos a excursão visitando o Grande Palácio. Retorno ao hotel. Hospedagem.
3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão
opcional ao mercado flutuante. Hospedagem.
4º Dia. BANGKOK - CHIANG RAI
Meia pensão.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto
para embarcar no voo doméstico com destino
a Chiang Rai. Chegada e assistência de nosso
guia, em espanhol. Visitaremos o famoso Triângulo de Ouro, ponto de reunião dos países: Laos,
Birmânia e Tailândia, com passeio de barco no
rio Mekong e visita ao museu do Ópio. De volta a
Chiang Rai, parada para visitar a aldeia de Ban
Nong Waen, habidade por uma das tribos das
montanhas. Hospedagem.

numento do Rei Meng Rai. Faremos uma parada 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 universo”. Segundo os aldeões, Buda atravessou a
ponte do templo para pregar o dogma pela primeira vez. Na parte da tarde, chegada a Chiang
Mai. Hospedagem.
6º Dia. CHIANG MAI
Meia pensão.
Na jornada de hoje seguiremos para o acampamento de elefantes, Elephant Sanctuary, situado
em plena selva, onde veremos uma demonstração de força e habilidade destas grandes criaturas. Vamos almoçar e visitaremos um orquidário, onde vamos testemunhar a beleza única
desta bela espécie floral. À tarde, visita a Chiang
Mai, incluindo a antiga muralha derrubada, os
mercados ecléticos, as zonas residenciais, consulados estrangeiros, edificios do governo e
Thapae Road. Terminamos o dia com a visita ao
templo de Doi Suthep, situado na montanha, de
onde podemos admirar belas vistas de Chiang
Mai. Retorno ao hotel. Hospedagem.
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.

5º Dia. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Meia pensão.
Visita à Baandam (Casa Preta) e parada no mo-
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TAILÂNDIA
COMPLETA
ÁSIA

Itinerário 9 dias
Bangkok, Rio Kwai, Phitsanulok,
Chiang Rai, Chiang Mai

A partir de

990 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
2018
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

Nov.: 06, 13, 20, 27
Dez.: 04, 11, 18, 25
2019
Jan.: 01, 08, 15, 22, 29
Fev.: 05, 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 19, 26

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Mai - Out

Turística

Primeira

Luxo

Duplo
Supl. Individual

990
325

1.150
475

1.295
565

Nov.18 - Mar19

Turística

Primeira

Luxo

Duplo
Supl. Individual

990
325

1.160
475

1.325
565

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

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Bangkok

1 Rio Kwai

1 Phitsanulok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai

Furama
Holiday Inn Silom
Metropolitan
Resotel
Resotel
Resotel
Topland
Topland
Topland
Wiang Inn
Dusit Island
Dusit Island
The Empress
Holiday Inn
Dusit D2

Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo

NOTAS_______________________________________________
Para estadias durante as festividades de Loi Krathong (20 a
25 de novembro de 2018), Natal / Ano Novo (19 de dezembro a 4 de janeiro) e Ano Novo Chinês (31 de janeiro a 10 de
fevereiro de 2018), consulte suplementos para temporada
alta e / ou jantares de gala obrigatórios. O hotel Dusit Island,
durante a sua renovação, de abril até novo aviso, será substituído pelo hotel Wiang Inn (quarto Deluxe).
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1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto internacional de Bangkok. Assistência e traslado ao hotel escolhido.
Restante do dia livre. Bem-vindo a Bangkok,
uma das cidades mais cosmopolitas da Ásia,
com templos e palácios 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 maravilhosa cidade abraça o desenvolvimento moderno e tem as lojas mais
exclusivas, um paraíso para os amantes das
compras. Hospedagem.
2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Passeio pelas principais avenidas de Bangkok,
atravessando o movimentado bairro de Chinatown e seguindo o curso do rio Chao Phraya até
chegar ao centro histórico da cidade, onde visitaremos o Templo de Wat Pho, conhecido por
abrigar um dos maiores Budas reclinados do
mundo e. em seguida o Wat Benchamabophit ou
comumente chamado Templo de Mármore. De
volta ao hotel, visita à fábrica de pedras preciosas do estado. Tarde livre. Hospedagem.
3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre a sua disposição para seguir desfrutarndo desta vibrante cidade. Tempo livre para
passear por suas animadas ruas ou fazer compras. Possibilidade de realizar a excursão opcional ao mercado flutuante. Hospedagem.
4º Dia. BANGKOK - RIO KWAI
Meia pensão.
Saída de ônibus de Bangkok, cedo pela manhã,

rumo à província de Kanchanaburi, conhecida
graças à famosa ponte do rio Kwai, cenário de
alguns eventos ocorridos durante o período da
Segunda Guerra Mundial.
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, embarcaremos 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 estação
de Tham Krasae. Visitaremos também o insólito trecho ferroviário conhecido como “Hellfire
Pass”, que foi construído pelos prisioneiros de
guerra aliados (principalmente ingleses e australianos) durante a Segunda Guerra Mundial.
Traslado para o hotel do rio Kwai e tempo livre.
Hospedagem.
5º Dia. RIO KWAI - AYUTTHAYA - LOPBURI PHITSANULOK
Meia pensão.
Nossa primeira visita do dia será em Ayutthaya, antiga capital do reino de Sião, e centro arqueológico por excelência do país. Visitaremos o
sítio arqueológico de grande interesse histórico
e declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO.
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 fazer uma divertida visita com estes peculiares animais. Mais
tarde iremos para Phitsanulok, uma cidade no
coração da Tailândia, considerada um dos mais
importantes centros de peregrinação budista do

ÁSIA

país. Durante a viagem, vamos testemunhar a
mudança da paisagem, que se torna cada vez
mais verde e exuberante, antecipando o cenário
de selva do norte do país. Almoço no caminho.
Chegada a Phitsanulok na parte da tarde. Hospedagem.
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 cidade,
declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO por
sua incrível beleza, um verdadeiro testemunho
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. Continuação para
Chiang Rai, um dos destinos mais sedutores
para desfrutar de férias exóticas. Sua riqueza
natural, cultural e etnográfica são algumas de
suas principais atrações. 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 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. Hospedagem.

7º Dia. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Meia pensão.
Visita ao “Triângulo de Ouro” do rio Mekong,
que abrange zonas da Tailândia, Laos e Birmânia 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 universo”. 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. Hospedagem.

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.

8º Dia. CHIANG MAI
Meia pensão.
Na jornada de hoje seguiremos para o acampamento 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 lugar onde coabitam tribos de diferentes grupos
étnicos do país, destacando-se as surpreendentes Mulheres-Girafa (Long Neck), originárias de Mae Hong Son. Almoço e visita a uma
plantação 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 esplendor. Traslado ao hotel e tempo livre.
Hospedagem.
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TEMPLOS DA
TAILÂNDIA
ÁSIA

Itinerário 9 dias
Bangkok, Ayutthaya,
Phitsanuloke, Chiang Rai,
Chiang Mai

A partir de

1.000 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
2018
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre. Oferecemos a excursão opcional de dia
completo ao famoso mercado flutuante. Hospedagem.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo
Supl. Individual

Turística

Primeira

Luxo

1.000
295

1.110
380

1.420
700

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Hospedagem e café da manhã, 5 almoços e 1 jantar
com show.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Bangkok

1 Ayutthaya

1 Phitsanulok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai
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1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto internacional de Bangkok.
Assistência e traslado ao hotel escolhido. Hospedagem.

Furama
Novotel Fenix Silom
Pullman G
Classic Cameo
Kantary
Kantary
Hansanan
Topland
Topland
Phowadol
Legend
Le Meridien
The Empress
Holiday Inn
Siripanna

Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo

3º Dia. BANGKOK: Visita templos e Palácio Real
Café da manhã.
Visita aos templos mais importantes de Bangkok:
começamos com o Wat Traimit, antigo templo
cujo exterior dourado abriga a maior estátua de
Buda de ouro, passando por Chinatown, continuamos para o Wat Pho, o grande complexo real
de templos que abriga um Buda Reclinado de
46 metros de comprimento. Terminarmos a excursão visitando o Grande Palácio, um dos mais
belos exemplos das cortes do Sião. Tarde livre.
Hospedagem.
4º Dia. BANGKOK - MAHA SAWAT - BANG PA INAYUTTHAYA
Meia pensão.
Saída do hotel e rota para a província rural de
Nakhon Pathom. Parada no píer de Wat Suwannaram, onde você embarcará em um barco de
cauda longa para navegar pelo canal de Mahasawat e admirar esta área rural ainda fora das
principais rotas turísticas. Visite a maior fazenda
de lótus desta área, onde você pode ver uma variedade de lótus que estão prontos para serem
enviados para o mercado de flores de Bangkok.
Também visitaremos alguns pomares de frutas.
Continuação até a antiga capital, Ayutthaya, até o
Palácio de Verão Bang Pa-In, usado pela primeira
vez pela corte real como um refúgio de verão no
século XVII. Hospedagem.
5º Dia. AYUTTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOK
Meia pensão.
A primeira visita do dia é em Ayutthaya, antiga
capital do reino de Sião, e centro arqueológico
por excelência do país, de grande interesse histórico e declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Em seguida, iremos para Wat Phra Prang
Sam Yod, um famoso santuário nas proximidades, conhecido pelo grande número de macacos
que vivem neste templo. Mais tarde iremos para
Phitsanulok, uma cidade no coração da Tailândia,

considerada um dos mais importantes centros
de peregrinação budista do país. Hospedagem.
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 cidade, declarada
Patrimônio Mundial pela UNESCO por sua incrível beleza. Uma vez finalizada a visita, seguiremos para Chiang Rai, deleitando-nos com as maravilhosas vistas ao longo do caminho e do lago
Phayao. Hospedagem.
7º Dia. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Meia pensão.
Parada no Templo Branco (Wat Rong Khun). Visita
a Mae Chan, antigo centro de trabalhos de prata
e atual centro centro de transações comerciais
entre as tribos, onde é possível ver os membros
de diferentes grupos étnicos, como as tribos Yao
e Akha. Na parte da manhã visitaremos o famoso
Triângulo de Ouro, ponto de reunião dos países:
Laos, Birmânia e Tailândia. Do alto de uma colina você vai admirar belas vistas do rio Mekong
e do rio Ruak, seu afluente, que divide a fronteira
entre os três países, formando um triângulo. Visita à casa do Ópio. Saída de Chiang Rai a Chiang
Mai por estrada e à tarde, visita ao templo mais
conhecido da cidade, o Wat Doi Suthep. Hospedagem.
8º Dia. CHIANG MAI
Pensão completa.
Traslado ao acampamento de elefantes, onde veremos uma demonstração de força e habilidade
destas grandes criaturas. Conheceremos uma
tribu de Mulheres-Girafa em Mae Rim e visitaremos um orquidário. Visita às fábricas de artesanado da região. À noite desfrutaremos de uma
refeição Kantoke – um típico jantar Thai animado
com antigas danças do norte da Tailândia e de
várias tribos. Hospedagem.
9º Dia. CHIANG MAI - BANGKOK
Café da manhã.
Voo de volta a Bangkok. Fim da viagem e de nossos serviços.

PRAIAS: Hotel Sugar Marina Fashion 4*
PHUKET, PHI PHI
ÁSIA

Itinerário 4 dias
Phuket, Phi Phi

A partir de

255 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Diárias.
De Janeiro a Outubro 2018
(De Novembro a Março, consultar).

Este hotel está localizado a apenas 3 minutos da
praia de Kata. A poucos passos dos principais centros comerciais, bares e restaurantes da Kata. A
área de lazer e praia de Patong ficam a 15 minutos. de carro.
Oferece quartos coloridos e modernos com varanda, leitor de DVD e máquina de chá, ar condicionado, roupão de banho, chinelos e televisão por
satélite. Todos têm cofre.
Possui uma piscina com espreguiçadeiras para
aproveitar o sol. Também tem uma academia.
Uma área para navegar na internet e vários restaurantes e bares. O Black Pearl Restaurant serve
cozinha internacional para almoço e jantar. O Restaurante Mama também fica aberto para almoço
e jantar e serve frutos do mar frescos, cozinha tailandesa e cozinha internacional ao ar livre.

Patong Beach Hotel 4*
Este hotel fica a 45 km do aeroporto de Phuket e
está localizado a apenas 1 minuto da praia de Patong. Está bem localizado, perto da rua Bangla, do
centro comercial Bangla e do Ocean Plaza Patong.
Possui 2 piscinas exteriores e 9 lugares para comer.
O hotel oferece serviço de quarto 24 horas, acesso Wi-Fi gratuito nos quartos, segurança 24 horas,
loja, limpeza diária, entre outros.
Possui 245 quartos espaçosos decorados em estilo
tailandês. e varanda privada. Os quartos são espaçosos e apresentam uma decoração tailandesa
moderna com vista para a piscina, para o jardim ou
para o mar. Também possuem televisão a cabo, geladeira com mini-bar e banheiro privativo com com
banheira e chuveiro separados.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Phuket
Sugar Marina Fashion
Supl. individual
Patong Beach
Supl. individual
The Old Phuket
Supl. individual
Phi Phi
Phi Phi Island Village
Supl. individual

01 Abr
31 Out

11 Jan
31 Mar

300
125
355
175
395
215

390
210
480
300
500
320

01 Mai
31 Out

08 Jan
30 Abr

255
390

590
520

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados em serviço regular aeroporto-hotel- aeroporto em Phuket e traslado de ferry de Phuket a
Ilhas Phi Phi.
· Estadia de 3 noites em regime de hospedagem e
café da manhã.
· Seguro de viagem.

NOTAS_______________________________________________
A estadia em Phuket inclui excursão de dia completo a Phi
Phi & Bamboo Island com guia falando inglês e almoço.

The Old Phuket 4*
O Old Phuket Karon Beach Resort fica a 20 minutos da Praia de Patong. O Aeroporto Internacional
de Phuket fica a uma hora de carro. O Old Phuket fica a 2 minutos a pé da Praia de Karon. Seus
quartos estão dispostos em duas alas. A ala Sino,
com quartos decorados em estilo tradicional português. E a ala Serene, com quartos decorados
com uma perfeita cor branca. Todos os quartos
são espaçosos e luminosos e incluem televisão
por satélite, cofre e mini-bar. Os hóspedes podem relaxar com uma massagem na piscina ou
navegar na internet na biblioteca. Possui vários
restaurantes e bares. O restaurante Shark possui
uma área ao ar livre e serve um buffet de café da
manhã estilo ocidental todos os dias. Os outros 3
restaurantes servem pratos de de frutos do mar e
especialidades tailandesas e italianas. O complexo também abriga 3 bares, onde você pode desfrutar de bebidas e aperitivos

Phi Phi Island Village Beach Resort 4*
O Phi Phi Island Village Beach Resort conta com
uma praia privativa e piscina infinita com bar. O estabelecimento possui instalações de 1ª categoria,
incluindo quadras de tênis, fitness center, um excelente spa, centro de mergulho e 4 restaurantes.
Há Wi-Fi gratuito no átrio. Os quartos e bungalows
têm telhado de palma, móveis de madeira maciça e
estão equipados com ar condicionado, TV a cabo e
cofre. Todos eles dispõem de uma espaçosa varanda privativa com assentos ao ar livre. O hotel 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 Aeroporto Internacional de Phuket.
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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PRAIAS: Krabi La Playa Resort 4*
KOH SAMUI,
KRABI
Samui, Krabi

ÁSIA

Itinerário 4 dias

Este hotel fica a 150 metros das praias de Ao
Nang e Noppharat Thara. Os quartos espaçosos
da propriedade dispõem de varanda privativa com
área exterior, leitor de DVD, televisão a cabo, cofre,
geladeira e facilidades para preparar chá e café.
Possui três piscinas exteriores, com áreas individuais de hidromassagem. A sala de fitness está
aberta o dia todo. O restaurante The Spice tem vista para a piscina e para a lagoa com flores de lótus
e serve cozinha tailandesa e ocidental, bem como
pratos vegetarianos. As refeições estilo churrasco
são servidas na piscina

Dusit Thani Krabi Beach Resort 5*
A partir de

295 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Diárias.
De Janeiro a Outubro 2018
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Koh Samui
Al´s Resort
Supl. individual
Kirikayan Boutique
Supl. individual
Nora Beach
Supl. individual

01 Abr
31 Out

11 Jan
31 Mar

365
170
475
280
625
425

380
185
495
300
575
380

295
110
370
185
575
380

380
190
415
225
735
545

Krabi
La Playa Resort
Supl. individual
Railay Bay
Supl. individual
Dusit Thani
Supl. individual

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados em serviço regular aeroporto-hotel-aeroporto.
· Estadia de 3 noites em regime de hospedagem e
café da manhã.
· Seguro de viagem.

NOTAS_______________________________________________
A estadia em Samui inclui excursão de dia completo a
Angthong Island com guia falando inglês e almoço.
A estadia em Krabi inclui excursão de dia completo a Phi Phi
& Bamboo Island com guia falando inglês e almoço.

O Dusit Thani Krabi Beach Resort é um hotel 5 estrelas localizado nas areias brancas da tranquila
praia de Klong Muang. Possui grandes piscinas ao
ar livre rodeadas de jardins tropicais, 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 tropical, além de TV de tela
plana, DVD player, ar condicionado e área de estar.
Wi-Fi gratuito nas áreas públicas.

Al’s Resort Samui 3*
Este hotel está localizado na praia de Chaweng e
a uma curta distância a pé do centro da cidade,
proporcionando aos visitantes uma passeio pelas principais atrações da cidade: Praça noturna
de Samui, Samui Wine Oasis Pub, Central Festival
Samui. O hotel está cercado de jardins e áreas verdes. Possui piscinas ao ar livre e um Spa. Os quartos são espaçosos, com ar condicionado, combinam elementos tailandeses tradicionais com uma
decoração moderna, estão equipados com televisão a cabo, água mineral gratuita. Possui mini-bar
e cofre. No restaurante do estabelecimento, os
hóspedes podem desfrutar de uma grande variedade de pratos tailandeses e internacionais, com
vista para o mar

Kirikayan Boutique Resort 4*
O hotel Kirikayan Boutique Resort fica a 4 minutos
a pé da praia de Chaweng. Oferece acesso Wi-Fi
gratuito, piscina externa e uma recepção aberta 24 horas por dia. Fica cerca de 25 minutos de
carro do aeroporto internacional de Samui. E muito perto de vários locais de interesse. Os belos e
espaçosos quartos contam com ar condicionado,
móveis de madeira escura e ricos tecidos tailandeses. Cada quarto tem uma televisão de tela
plana, leitor de DVD e mini-bar. O restaurante do
resort oferece cozinha local e internacional, com
vista para o mar. Os hóspedes podem saborear
coquetéis e outras bebidas no bar da piscina

Nora Beach Resort 4*
O hotel está rodeado de jardins tropicais e goza de
uma localização tranquila. Está localizado a 5 minutos da praia de Chaweng. Fica a 10 minutos de
carro do Aeroporto Internacional de Samui e a 5 km
da vila de pescadores e do píer de Bo Phut. Possui
uma grande piscina externa com um bar no interior
e acesso Wi-Fi gratuito em todo o estabelecimento.
Os quartos são decorados em estilo tailandês clássico. Possui televisão de tela plana com canais por
satélite, mini-bar e banheiro com banheira. O spa
Anodas oferece tratamentos de massagens. Há
também uma academia. O restaurante Pra-Suthon
serve cozinha tailandesa autêntica, pratos ocidentais e grelhados de frutos do mar frescos.

Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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ÍNDIA
DOURADA
ÁSIA

Itinerário 7 dias
Déli, Jaipur, Agra

A partir de

670 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Diárias.
De Abril 2018 a Março 2019

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
01 Abr - 30 Set
Duplo
Supl. Individual
Supl. Meia Pensão
Supl. Pensão Completa
01 Out18 - 30 Mar19
Duplo
Supl. Individual
Supl. Meia Pensão
Supl. Pensão Completa

Opcional ext. Nepal 4 dias
Fairfield by Marriott
Himalaya
Soaltee Crowne Plaza
Hyatt Regency

Primeira

Luxo

670
330
75
110

695
425
160
160

Primeira

Luxo

840
425
75
110

1.035
645
160
160

		Supl.
Duplo		 Individual

860
965
980
1.055

190
250
325
330

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Hospedagem e café da manhã e 1 almoço no Palácio
de Samode.
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda
a viagem.
· Extensão Nepal: voo em classe econômica - Déli-Kathmandu-Déli e visitas com guia local falando
espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
2 Déli
2 Jaipur
2 Agra
3 Kathmandu

Radisson Paschim Vihar
Primeira
The Metropolitan
Luxo
Fortune Select Metropolitan
Primeira
Indana Palace
Luxo
Crystal Sarovar
Primeira
Jaypee Palace
Luxo
Fairfield by Marriott
Turística Sup.
Himalaya
Primeira
Soaltee Crowne Plaza
Luxo
Hyatt Regency
Luxo

NOTAS_______________________________________________
O Taj Mahal fecha às sextas-feiras. A ordem das visitas pode
ser alterada sem afetar as excursões contratadas. Visto
Nepal: 25USD aprox. Pagamento direto na fronteira. São
necessárias duas fotos de tamanho de passaporte.

1º Dia. DÉLI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia. DÉLI
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita a Velha Déli passando
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 minarete Qutb Minar
(1199) de 73 metros, que é o mais alto do mundo, Porta 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. Hospedagem.
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. Hospedagem.
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. Na
parte da tarde, visita à cidade rosada, com seu
belo Hawa Mahal ou “Palácio dos Ventos” (vista
da parte externa), o Palácio da Cidade, residência
da família real de Jaipur 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. Hospedagem.
5º Dia. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Café da manhã.
Saída pela estrada rumo a Agra. No caminho visitaremos Fatehpur Sikri, a mais impressionante das cidades fantasma da Índia, entre os que
se destaca, indiscutivelmente, a deslumbrante
grande mesquita Jama Masjid, uma das maiores
da Índia. Chegada a Agra. Traslado ao hotel. Hospedagem.
6º Dia. AGRA
Café da manhã.
Visita ao célebre Taj Mahal. A construção desta
obra-prima em mármore é atribuída ao imperador mogol Shah Jahan que erigiu este mausoléu

em memória de sua amada esposa, 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 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. Hospedagem.
7º Dia. AGRA - DÉLI
Café da manhã.
Na hora marcada, traslado de volta para Déli
para embarcar no voo rumo ao seu próximo destino. Fim da viagem e de nossos serviços.
EXTENSÃO KATHMANDU ____________________
1º Dia. DÉLI - KATHMANDU
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto de Déli para embarcar
no voo internacional com destino a Kathmandu.
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia. KATHMANDU
Café da manhã.
Visita à cidade: praça Durbar, Hanuman Dhoka,
a antiga residência real, o templo de Mahadeva
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 percorrendo a
antiga cidade de Newar, a Porta de Ouro, o Templo de Teleju e a Estátua de Yogendra Malla. Hospedagem.
3º Dia. KATHMANDU
Café da manhã.
Visita a Boudhanath, uma das maiores estupas
do mundo e ao templo Pashupatinath. À tarde
visitaremos a praça Bhaktapur, conhecida como
Badhgaon, de arquitetura medieval de grande
beleza, repleta de estátuas e pagodes. Hospedagem.
4º Dia. KATHMANDU - DÉLI
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo de
volta a Déli. Fim da viagem e de nossos serviços.
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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ÍNDIA
COM BENARES
ÁSIA

Itinerário 9 dias
Déli, Jaipur, Agra,
Khajuraho, Benares

A partir de

1.270 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas, Quartas e Sábados.
De Abril 2018 a Março 2019.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
01 Abr - 30 Set

Primeira

Duplo
Supl. Individual
Supl. Meia Pensão
Supl. Pensão Completa

1.270
370
230
200

01 Out18 - 30 Mar19

Primeira

Duplo
Supl. Individual
Supl. Meia Pensão
Supl. Pensão Completa

1.545
565
230
200

Luxo

1.370
425
195
160
Luxo

1.695
750
195
160

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Voo em classe econômica: Khajuraho-Benares,
Benares-Déli.
· Billete de trem em classe turística: Agra-Jhansi.
· Hospedagem, 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
2 Jaipur
2 Agra
1 Khajuraho
1 Benares

Radisson Paschim Vihar
The Metropolitan
Fortune Select Metropolitan
Indana Palace
Crystal Sarovar
Jaypee Palace
Ramada
Radisson Jass
Radisson
Radisson

Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo

NOTAS_______________________________________________
O Taj Mahal fecha às sextas-feiras. A ordem das visitas pode
ser alterada sem afetar as excursões contratadas.

1º Dia. DÉLI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia. DÉLI
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita a Velha Déli passando 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 minarete Qutb
Minar (1199) de 73 metros, que é o mais alto do
mundo, Porta 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. Hospedagem.
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. Hospedagem.
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 elefante. Uma vez lá dentro, vamos visitar as instalações 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. Hospedagem.
5º Dia. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Café da manhã.
Saída pela estrada rumo a Agra. No caminho
visitaremos Fatehpur Sikri, a mais impressionante 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 deslumbrante grande mesquita Jama Masjid, uma das
maiores da Índia. Chegada a Agra. Traslado ao
hotel. Hospedagem.

6º Dia. AGRA
Café da manhã.
Visita ao célebre Taj Mahal. A construção desta
obra-prima em mármore é atribuída ao imperador mogol Shah Jahan que erigiu este mausoléu em memória de sua amada esposa, 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 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.
Hospedagem.
7º Dia. AGRA - JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO
Café da manhã.
Trem com destino a Jhansi. Chegada e traslado pela estrada até Khajuraho, visitando no
caminho a cidade de Orchha. Como destaques,
o Palácio de Raj Mahal e o Templo de Laxmi Narayan, cujos interiores são decorados com pinturas muito bem preservadas. Continuação para
Khajuraho. Hospedagem.
8º Dia. KHAJURAHO - BENARES
Café da manhã.
Visita aos Templos da famosa dinastia Chandela e aos “templos do Kamasutra”, como também
são conhecidos popularmente. Após a visita, voo
doméstico com destino a Benares. À tarde, passeio de Riquixá seguido de uma cerimônia Aarti
nos Ghats do sagrado rio Ganges. Hospedagem.
9º Dia. BENARES-DÉLI
Café da manhã.
Bem cedo, antes do amanhecer, traslado aos
ghats para descer até o rio Ganges, onde subiremos a bordo de uma embarcação para observar os rituais de purificação e admirar uma
vista espetacular dos palácios e templos próximos 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 nossos serviços.

Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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ÍNDIA MÍSTICA
Itinerário 14 dias
ÁSIA

Déli, Shekhawati, Bikaner,
Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur,
Jaipur, Agra
A partir de

1.590 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Domingos.
2018
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Aug.:
Set.:
Out.:

29
13
03, 17
01, 15, 29
12, 26
02, 16, 30
07, 28

Nov.: 11
Dez.: 02
2019
Jan.:
Fev.:
Mar.:
Abr.:

13
10
17
14

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Abr - Set

Primeira

Luxo

Duplo
Supl. serviços privativos

1.590
700
385

1.900
820
385

01 Out18 - 15 Abr19

Primeira

Luxo

Duplo

1.810
950
385

2.080
1.120
385

Supl. Individual

Supl. Individual
Supl. serviços privativos

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência
em inglês.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Circuito regular com sistema de meia pensão.
· Guia local falando espanhol em todas as visitas,
conforme programa exceto na região de Shekhawati,
donde será feita visita prevista com guia falando
inglês.
· Passeio de barco no lago Pichola Udaipur.
· Passeio de camelo em Jaisalmer.
· Passeio de elefante ou de jipe do estacionamento até
a entrada do Forte Amber em Jaipur.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
2 Déli
1 Shekavati
1 Bikaner
2 Jaisalmer
1 Jodhpur
2 Udaipur
2 Jaipur
1 Agra
1 Déli

Ambience Kempinski /Suryaa
Le Meridien
Koolwal Ki Kothi
Koolwal Ki Kothi
Lallgarh Palace
Laxmi Niwas Palace
Rangmahal
Rangmahal
Park Plaza
The Ummed/Indana Palace
Ananta Resorts & Spa
Ananta Resorts & Spa
Four Points by Sheraton
Hilton
Ramada Plaza
Radisson Blu
Holiday Inn Aero City
Pride Plaza Aero City

Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo

NOTAS_______________________________________________
Preços não aplicáveis durante a feira de Pushkar e no Natal;
14 a 23 de novembro’18 e de 19 de dezembro 2018 a 05 de
janeiro de 2019. Consultar. Grupos de 11 ou mais pessoas,
guia acompanhante falando espanhol durante toda a viagem.
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1º Dia. DÉLI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Déli, a
capital e a terceira maior cidade da Índia, oferece aos visitantes uma imagem rica em cultura,
arquitetura e grande diversidade humana. Sua
história, seus monumentos, museus, galerias de
arte, jardins e shows exóticos fazem de Déli um
destino privilegiado. Hospedagem. .
2º Dia. DÉLI
Meia pensão.
De manhã, visita à antiga Déli, o Raj Ghat - memorial de Mahatma Gandhi, Chandni Chowk,
mercado muito famoso da capital, Jama Masjid - a grande mesquita e o Forte Vermelho (por
fora). À tarde, visita a Nova Déli: o Qutub Minar, o
minarete mais alto do mundo, passaremos pelo
Portão da Índia, Rashtrapati Bhawan - o Palácio
Presidencial e o templo Sikh - Gurudwara Bangla Sahib. Jantar e hospedagem no hotel.
3º Dia. DÉLI - SHEKHAWATI
Meia pensão.
Saída por estrada para o seu hotel na região de
Shekawati. À tarde, visita à cidade conhecida por
seus afrescos coloridos com uma grande variedade de objetos que vão do religioso ao erótico, e
de cópias de populares impressos ingleses a espirituosas sátiras imitando o estilo original dos
artistas locais. Jantar e hospedagem no hotel.
4º Dia. SHEKHAWATI - BIKANER
Meia pensão.
Saída por estrada para Bikaner. À tarde, visita
a Bikaner, uma cidade fortificada com muros
impressionantes, do ´seculo XVI, um forte com
palácios, templos e uma mesquita fundada por
Raja RAI Singh e a capela Real de Har Mandir,
onde são celebrados os casamentos e aniversários imperiais. Chegada e traslado ao hotel.

Jantar e hospedagem no hotel.
5º Dia. BIKANER - JAISALMER
Meia pensão.
Na jornada de hoje, seguiremos para o deserto
do Thar até chegar à cidadela de Jaisalmer. Conhecida 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. Jantar e
hospedagem no hotel.
6º Dia. JAISALMER
Meia pensão.
Visita à Cidade Dourada de Jaisalmer: o lago
Gadisar e o magnífico Forte Dourado, onde passearemos por suas suas ruas e visitaremos
seus templos jainistas. Em seguida, daremos
um passeio pelas ruelas da cidade, visitando
as famosas casas apalaçadas. Ao entardecer,
seguiremos para o deserto para desfrutar das
magníficas panorâmicas do pôr do sol e de um
passeio de camelo através das dunas de Sam
batendo no coração do deserto de Thar. Jantar e
hospedagem no hotel.
7º Dia. JAISALMER - JODHPUR
Meia pensão.
Saída pela estrada para Jodhpur, a “Cidade azul”.
O esplendor dos templos e palácios de Jodhpur
deve-se à sua localização estratégica na rota entre Déli e Gujarat. As rotas de comércio de ópio,
cobre, seda e café, entre outros produtos, permitiram que a cidade desfrutasse de uma fonte
de riquezas que foi empregada na construção e
contribuiu para o crescimento da cidade. À tarde, visitaremos o forte Meheran Garh, que possui alguns dos palácios mais maravilhosos, com
painéis esculpidos, janelas de grade e nomes
evocativos.Visitaremos também Jaswant Thada,

ÁSIA

o cenotáfio de mármore branco construído em
1.899 em memória ao marajá Jaswant Singh II.
Jantar e hospedagem no hotel.
8º Dia. JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
Meia pensão.
Saída por estrada para 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. O
templo, com suas cúpulas distintivas, shikhara,
torres e ornamentos espetaculares, eleva-se
majestosamente nas encostas de uma colina.
Construído de mármore de cor clara, este grande templo ocupa uma área de aproximadamente
60 x 62 metros, data do século XV e tem mais de
1444 pilares de mármore, esculpidos com detalhes requintados servem de suporte ao templo.
Os pilares são esculpidos de diversas formas e
não há dois pilares idênticos. Continuação para
Udaipur, a cidade mais romântica de Rajasthan,
com belas fortalezas e lindos palácios. Traslado
ao hotel. Jantar e hospedagem no hotel.
9º Dia. UDAIPUR
Meia pensão.
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. O templo
Jagdish, dedicado ao deus Vixnu e os jardins de
Sahelion ki Bari. À tarde desfrutaremos de um
passeio de barco no lago Pichola. Jantar e hospedagem no hotel.
10º Dia. UDAIPUR - JAIPUR
Meia pensão.
Saída para Jaipur, a “Cidade Rosa”, capital do
Rajastão. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e

hospedagem no hotel.
11º Dia. JAIPUR
Meia pensão.
Excursão ao Forte Amber, um palácio clássico
e romântico do Rajastão da dinastia Kachwaha,
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 palácio Jagmandir, Jai Mahal e templo de Kali com seus
jardins. Continuaremos visitando a 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. À tarde,
assistiremos u uma cerimônia Aarti no Templo
Birla. Jantar e hospedagem no hotel.

mesquita Jama Masjid, uma das maiores da Índia. Ao chegar a Agra visitaremos 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 esposa,
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”. Jantar e hospedagem no hotel.
13º Dia. AGRA - DÉLI
Meia pensão.
Na parte da manhã, visitaremos o Forte Vermelho, construído pelo imperador Akbar. À tarde,
saída pela estrada para Déli. Ao chegar a Déli,
jantar no hotel próximo ao aeroporto. Hospedagem.
14º Dia. DÉLI
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto para embarcar em seu
próximo voo. Fim da viagem e de nossos serviços.

12º Dia. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Meia pensão.
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 homogêneo com numerosos
monumentos e templos, entre os que se destaca, indiscutivelmente, a deslumbrante grande
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ÁSIA

VIETNÃ
E CAMBOJA
Itinerário 13 dias
Hanói, Baia Ha Long, Hoi An,
Hue, Ho Chi Minh, Siem Reap

A partir de

1.965 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Quartas.
De Abril 2018 a Março 2019.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
01 Mai - 30 Set

Primeira

Luxo

Duplo
Supl. Individual

1.965
760

2.150
1.175

01-30 Abr, 01 Out18 - 31 Mar19

Primeira

Luxo

Duplo
Supl. Individual

2.095
880

2.390
1.315

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Voo em classe econômica: Hanói-Da Nang, Hue-Ho
Chi Minh, Ho Chi Minh-Siem Reap.
· Hospedagem, café da manhã, 1 brunch, 9 almoços e
3 jantares.
· Guia local acompanhante falando espanhol em cada
cidade (menos a bordo do cruzeiro: assistência em
inglês feita pela tripulação).
· Visitas inclusas discriminadas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
2 Hanói
1 Ha Long
2 Hoi An
2 Hue
2 Ho Chi Minh
3 Siem Reap

Sunway
Melia
Junco Bhaya
Hoi An Trails
M Gallery Royal Hoian
Eldora
B.W. Premier Indochina
Saigon Prince
Pullman Saigon
Lotus Blanc Resor
Sokha Angkor

Primeira
Luxo
Primeira
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo

NOTAS_______________________________________________
A embarcação não dispõe de cabina tripla. Cobra-se uma taxa
de 195$ para cabine individual. No circuito, a cama do quarto
triplo é do tipo dobrável (tamanho inferior a uma cama individual standard) ou, alternativamente, um sofá-cama. Ceias
de Natal (24 dez) e Ano Novo (31 dez) obrigatórias. Consultar
tarifas.
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1º Dia. HANÓI
Chegada, assistência de nossa equipe e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia. HANÓI: Visita 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 marionetas sobre a água no
teatro Thang Long. Hospedagem.
3º Dia. HANÓI - CRUZEIRO BAIA HA LONG
Meia pensão.
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. BAIA 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 parada no templo Con Son – Nguyen Trai e tempo
livre até a hora do voo com destino a Da Nang.
Continuação para Hoi An. Hospedagem.
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 aspecto 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. Hospedagem.
6º Dia. HOI AN - DA NANG - HUE
Meia pensão.
Traslado a Hué passando pela Hai Van Pass e pela
praia de Lang Co. Visita à Cidadela Imperial e ao
mercado Dong Ba. Passeio de ciclo pela cidade
antiga até o lago Tinh Tam. Hospedagem.
7º Dia. HUE
Meia pensão.
Paseo de barco ao longo do rio Perfume para vi-

sitar o Pagode de Thien Mu. Visita aos mausoléus
dos imperadores Tu Duc e Khai Dinh. Hospedagem.
8º Dia. HUE - HO CHI MINH: Túneis de Cuchi
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 Palácio da Reunificação (exterior). Hospedagem.
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. Visita a fábricas de doces locais, passeio pelos coqueirais de Xe Loi (transporte local), com parada
para saborear as frutas e passeio de lancha. Retorno a My Tho passando pelas explorações de
aquicultura. Hospedagem.
10º Dia. HO CHI MINH - SIEM REAP
Meia pensão.
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo
internacional com destino a Siem Reap. Chegada 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 Artisans d’Angkor. Hospedagem.
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. Hospedagem.
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. Hospedagem.
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.

VIETNÃ,
CAMBOJA
E BANGKOK
ÁSIA

Itinerário 10 dias
Hanói, Baia Ha Long,
Siem Reap, Bangkok

A partir de

1.985 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Domingos.
De Abril 2018 a Março 2019.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
01 Mai - 30 Set

Primeira

Luxo

Duplo
Supl. Individual

1.985
630

2.150
890

01-30 Abr, 01 Out18 - 31 Mar19

Primeira

Luxo

Duplo
Supl. Individual

2.070
725

2.325
995

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Voo em classe econômica: Hanói-Siem Reap, Siem
Reap-Bangkok.
· Hospedagem e café da manhã, 1 brunch, 4 almoços
e 2 jantares.
· Guia local acompanhante falando espanhol em cada
cidade (menos a bordo do cruzeiro: assistência em
inglês feita pela tripulação).
· Visitas inclusas discriminadas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
2 Hanói
1 Ha Long
3 Siem Reap
3 Bangkok

Sunway
Melia
Junco Bhaya
Lotus Blanc Resort
Sokha Angkor
Amara
Pullman G

Primeira
Luxo
Primeira
Primeira
Luxo
Primeira
Luxo

NOTAS_______________________________________________
A embarcação não dispõe de cabina tripla. Cobra-se uma taxa
de 195$ para cabine individual. No circuito, a cama do quarto
triplo é do tipo dobrável (tamanho inferior a uma cama individual standard) ou, alternativamente, um sofá-cama. Ceias
de Natal (24 dez) e Ano Novo (31 dez) obrigatórias. Consultar
tarifas.

1º Dia. HANÓI
Chegada, assistência de nossa equipe e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia. HANÓI: Visita 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 marionetas sobre a água no teatro
Thang Long. Hospedagem.
3º Dia. HANÓI - CRUZEIRO BAIA HA LONG
Pensão completa.
Saída pela estrada através de campos de arroz, em meio a uma paisagem deliciosa até
chegar a Bai Chay, aldeia da baía de Ha Long
declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO.
Embarque num romântico cruzeiro de dia
completo, navegando entre ilhotas cobertas
de vegetação. Veremos juncos e sampans
deslizando nas águas verde-esmeralda. Noite
a bordo.
4º Dia. BAIA HA LONG - HANÓI - SIEM REAP
Meia pensão.
Na volta ao porto da cidade de Ha Long, será
servido um “Brunch”. Traslado a Hanói para
embarcar no voo com destino a Siem Reap.
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
5º Dia. SIEM REAP
Café da manhã.
Visita a Tonle Sap, o maior lago do sudeste
asiático. A bordo de uma embarcação tradicional, daremos um passeio para descobrir
as aldeias flutuantes deste lendário lago, com
passeio até Chong Kneah. À tarde visita aos
templos de Roluos e passeio em carruagem
de bois. Hospedagem.
6º 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, um dos templos mais
espetaculares da região, que se mantém praticamente intacto desde sua descoberta e ainda conserva grande parte de seu mistério. À

tarde, aída de tuc-tuc para visitar Angkor Wat.
Visita ao Templo Pre Rup. Hospedagem.
7º Dia. SIEM REAP - BANGKOK
Meia pensão.
Manhã livre até o traslado ao aeroporto. Voo
com destino a Bangkok. Chegada ao aeroporto
internacional de Bangkok. Assistência e traslado ao hotel escolhido. Restante do dia livre.
Bem-vindo a Bangkok, uma das cidades mais
cosmopolitas da Ásia, com templos e palácios majestosos, canais autênticos, mercados
movimentados e uma animada vida noturna,
cheia de contrastes. Este lugar oferece de
tudo: centenas de templos budistas, arranhacéus e enormes shopping centers. Esta maravilhosa cidade abraça o desenvolvimento
moderno e tem as lojas mais exclusivas, um
paraíso para os amantes das compras. Hospedagem.
8º Dia. BANGKOK: Visita templos e Palácio
Real
Café da manhã.
Esta excursão inclui os templos mais importantes de Bangkok: começamos com o Wat
Traimit, antigo templo cujo exterior dourado
abriga a maior estátua de Buda de ouro maciço do mundo. Passando por Chinatown, continuamos para o Wat Pho, o grande complexo
real de templos que abriga um Buda Reclinado de 46 metros de comprimento e os chedis
(túmulos) dos reis. Terminarmos a excursão
visitando o Grande Palácio. Retorno ao hotel.
Hospedagem.
9º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão
opcional ao mercado flutuante. Hospedagem.
10º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.
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MARAVILHAS
DE TÓQUIO
E KYOTO
ÁSIA

Itinerário 7 dias
Tóquio, Kyoto

A partir de

2.165 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
2018
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:
Nov.:
Dez.:

03, 06, 10, 13, 17, 20
08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 21, 24, 28, 31
04, 07, 11, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
06, 13, 20, 23
04, 11, 18

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

2019
Jan.: 15, 22, 29
Fev.: 05, 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 15, 19, 22, 26, 29

Média T. Alta T.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo
Supl. Individual
Desc. quarto triplo
Suplementos comuns:
Supl. Média Temporada
Supl. Alta Temporada
Exc. opcional Hiroshima
Noite extra Tóquio pax/noite
Noite extra Kyoto pax/noite
Chegadas aeroporto Haneda

2.165
980
160
145
360
575
230
300
70

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 transporte público (metrô, trem, ônibus) dependendo do
número de passageiros.
· Hospedagem, café da manhã e 2 almoços.
· Visitas com guia local acompanhante falando espanhol, exceto no dia livre em Kyoto (6º dia).
· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Tóquio
3 Kyoto

New Otani Garden Tower
Kyoto Tokyu

Primeira
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
malas 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.
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2º Dia. TÓQUIO
Café da manhã.
Visitaremos, no coração da cidade, a Praça do
Palácio Imperial, residência da família imperial
japonesa e localidade 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. Hospedagem.
3º Dia. TÓQUIO: Excursão Hakone
Meia pensão.
Hoje acordaremos bem cedo para realizar uma
excursão de dia completo. Saída para o Parque
Nacional de Hakone, uma das mais importantes
e visitadas áreas protegidas do Japão. Localizada 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 as condições meteorológicas forem favoráveis, poderemos admirar a
fabulosa vista panorâmica do monte Fuji. Subiremos de teleférico até o Monte Komagatake e
concluiremos com a visita ao Vale Owakudani.
Continuação para Tóquio. Hospedagem.
4º Dia. TÓQUIO - KYOTO: Excursão Nara
Café da manhã.
Deixamos para trás a capital, para seguir no famoso 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 características 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 fotografia. Uma vez em Nara, no interior do Parque

de Nara e rodeados por centenas de cervos selvagens, visitaremos o Templo Todaiji, famoso
por abrigar a maior estátua de Buda do Japão.
Retorno a Kyoto. Hospedagem.
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 Humanidade 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 estátuas de madeira feitas de cipreste japonês,
esculpidas entre os séculos XII e XIII, que representam a divindade budista Kannon. Concluímos com um passeio pelo histórico bairro
de Gion, mais conhecido como “o distrito das
gueixas”. Hospedagem.
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 Hiroshima.
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. Hospedagem.
7º Dia. KYOTO
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
compartilhado shuttle bus. Fim da viagem e de
nossos serviços.

BANZAI

ÁSIA

Itinerário 10 dias
Osaka, Kyoto, Gero, Hakone, Tóquio

A partir de

3.100 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
2018
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

03, 10, 17
08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
14, 21, 28
04, 11, 25
09, 16, 23, 30

Nov.: 06, 13, 27
Dez.: 04, 11
2019
Jan.: 15, 29
Fev.: 12, 26
Mar.: 05, 12, 19, 26

Média T. Alta T.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo
Supl. Individual
Desc. quarto triplo
Suplementos comuns:
Supl. Média Temporada
Supl. Alta Temporada
Exc. opcional Hiroshima
Exc. opcional Nikko

Standard

Superior

3.100
660
145

3.460
1.095
145

80
295
575
330

155
225
575
330

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados em serviço regular compartido: Aeroporto
Internacional de Kansai (Osaka)-hotel e hotel-Aeroporto 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 transporte público (metrô, trem, ônibus) dependendo do
número de passageiros.
· Hospedagem e café da manhã, 4 almoços e 2
jantares.
· Visitas com guia local acompanhante falando espanhol, 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
2 Kyoto
1 Gero/
Takayama
1 Hakone
3 Tóquio

Monterey Grasmere
Sheraton Miyako
Daiwa Roynet
ANA Crowne
Associa Takayama
Suimeikan
Resorpia
New Otani Garden
New Otani The Main

Standard
Superior
Standard
Superior
Standard
Superior
Standard/Sup
Standard
Superior

NOTAS_______________________________________________
No 3º e 5º dias, as malas serão transportadas separadamente de caminhão. Prepare uma bagagem de
mão para passar 1 noite em Gero/Takayama e outra
em Hakone/Atami.
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 esperando por você na saída após as formalidades
de aduana e de bagagens. Traslado ao hotel em
serviço regular. Restante do dia livre. Hospedagem.
2º Dia. OSAKA
Meia pensão.
No mercado Kuromon percorreremos as bancas
de frutas, legumes, peixes e outros alimentos ao
longo de 580 metros. No Observatório do edifício
Umeda Sky obteremos uma fantástica 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. Hospedagem.
3º Dia. OSAKA - NARA - KYOTO
Meia pensão.
Saída pela estrada rumo a Kyoto com parada
para visitar a cidade de Nara. No interior do Parque 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. Continuação
para o castelo Nijo e passeio pelo histórico bairro de Gion, mais conhecido como “o distrito das
gueixas”. Hospedagem.
4º Dia. KYOTO
Café da manhã.
Dia livre. Recomendamos a excursão opcional
de dia completo a Hiroshima e Miyajima. Hospedagem.
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, percorreremos o bairro Furui-machi-nami, onde vamos 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.
Chegada a Gero e traslado ao hotel. Jantar no
hotel. Hospedagem.
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. Hospedagem.
7º Dia. HAKONE - TÓQUIO
Meia pensão.
O parque nacional de Hakone é uma das áreas
protegidas mais importantes e visitadas do Japão.
Faremos um agradável passeio de barco no lago
Ashino-ko e, se as condições meteorológicas forem favoráveis, 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. Hospedagem.
8º Dia. TÓQUIO
Café da manhã.
Visitaremos, no coração da cidade, a Praça do
Palácio Imperial, residência da família imperial
japonesa e localidade 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 Asakusa Kannon com sua galeria comercial Nakamise, terminando no distrito de Ginza, a região mais
exclusiva e cosmopolita de Tóquio. Tarde livre para
atividades pessoais. Hospedagem.
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). Hospedagem.
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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JAPÃO
EXPRESS
ÁSIA

Itinerário 7 dias
Osaka, Kyoto, Hakone, Tóquio

A partir de

2.450 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
2018
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

Nov.: 06, 13, 20, 27
Dez.: 04, 18
2019
Jan.: 15, 29
Fev.: 12, 26
Mar.: 05, 12, 19, 26

Média T. Alta T. T. extra

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Standard Superior
Duplo
Supl. Individual
Desc. quarto triplo
Suplementos comuns:
Média Temporada
Alta Temporada
Temporada Extra
Upgrade Ryokan*
em quarto duplo
Upgrade Ryokan*
em quarto indiv.

Luxo

2.450
1.005
60

2.910
1.570
100

3.170
1.930
—

100
260
475

170
545
675

130
500
650

—

140

—

—

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 na saída de Tóquio.
· Traslado direto malas Kyoto-Tóquio.
· Transporte terrestre em ônibus privativo ou transporte público (metrô, trem, ônibus) dependendo do
número de passageiros.
· Hospedagem e café da manhã, 4 almoços e 1 jantar.
· Visitas com guia local acompanhante falando espanhol, exceto no dia livre em Tóquio (6º dia).
· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
1 Osaka

2 Kyoto

1 Hakone

2 Tóquio
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Monterey La Soeur
New Otani Osaka
New Otani Osaka
Karasuma
Nikko Princess
Nikko Princess
Hakone Sengokuhara
Hakone Sengokuhara
Ryokan Setsugetsuka
Sinjuku Washington
Hyatt Regency
Hyatt Regency

Standard
Superior
Luxo
Standard
Superior
Luxo
Standard
Superior
Luxo
Standard
Superior
Luxo

1º Dia. OSAKA
Chegada ao Aeroporto Internacional de Osaka/
Kansai (ou Itami). Após as formalidades de imigração e aduana, recepção por assistente falando espanhol. Traslado ao hotel em serviço
regular com assistência. Chegada ao hotel e
restante do dia livre para atividades pessoais.
Hospedagem.
2º Dia. OSAKA - NARA - KYOTO
Meia pensão.
Visita à cidade para conhecer o Observatório
“Jardim Flutuante” do edifício Umeda Sky. Almoço 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 características 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 fotografia. Hospedagem.
3º Dia. KYOTO
Meia pensão.
Durante esta jornada visitaremos a antiga capital, 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 UNESCO desde 1994 e em seu interior são guardadas as relíquias de Buda. Finalizaremos com
a visita ao Castelo de Nijo. Almoço em restaurante. Tarde livre para atividades pessoais.
Hospedagem.
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. Passeio de barco no lago Ashi e subida em teleférico até o Monte Komagatake com a estupenda
vista do Monte Fuji. Almoço em restaurante.
Após a visita, traslado a seu hotel. Jantar no hotel. Hospedagem.

5º Dia. HAKONE - TÓQUIO
Meia pensão.
Saída pela estrada rumo a Tóquio, a capital do
Japão. Ao chegar, visita à cidade. O passeio inclui o Santuário Xintoísta de Meiji, um dos mais
emblemáticos da cidade, o Templo Asakusa
Kannon com sua galeria comercial de Nakamise e a Torre de Tóquio. Almoço em restaurante
e tarde livre. Hospedagem.
6º Dia. TÓQUIO
Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais, percorrer as
ruas desta grande metrópole ou aproveitar para
fazer as últimas compras. Hospedagem.
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 malas 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.

JAPÃO
DOURADO
ÁSIA

Itinerário 10 dias
Osaka, Kyoto, Takayama,
Hakone, Tóquio

A partir de

3.170 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
2018
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:
Nov.:
Dez.:

03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25
01, 02, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 29, 30
05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27
03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31
01, 03, 07, 08, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 31
04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28
02, 03, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31
02, 06, 13, 20, 27
04, 18

2019
Jan.: 15, 29
Fev.: 12, 26
Mar.: 05, 12, 19, 20, 22, 26, 27, 29

Média T. Alta T. T. extra

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Standard Superior
Duplo
Supl. Individual
Desc. quarto triplo
Suplementos comuns:
Média Temporada
Alta Temporada
Temporada Extra
Exc. opcional Hiroshima
Exc. opcional Nikko
Upgrade Ryokan*
em quarto duplo
Upgrade Ryokan*
em quarto indiv.

Luxo

3.170
1.095
70

3.610
2.200
135

4.390
2.911
—

190
535
640
550
290

135
535
670
550
290

135
560
735
550
290

—

130

—

—

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 na saída de Tóquio.
· Traslado direto malas Kyoto-Tóquio.
· Transporte terrestre em ônibus privativo ou transporte público (metrô, trem, ônibus) dependendo do
número de passageiros.
· Hospedagem e café da manhã, 5 almoços, 1 almoço
piquenique 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
3 Kyoto
1 Takayama
1 Hakone
3 Tóquio

Plaza Osaka
Standard
Rihga Royal
Superior/Luxo
Kyoto Tower
Standard
Granvia
Superior/Luxo
Green Hotel Main
Standard
Green Hotel Tenryo
Superior/Luxo
Yumoto Fujiya
Standard/Superior
Ryokan Setsugetsuka
Luxo
Shinagawa Prince
Standard
New Otani Garden
Superior/Luxo

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

sho-zukuri”. Almoço em restaurante. Após a visita,
viagem de trem-bala de Nagoya a Odawara. Chegada a Odawara e hospedagem. Jantar no hotel.
Hospedagem.

2º Dia. OSAKA - NARA - KYOTO
Meia Pensão.
Visita à cidade de Osaka para conhecer o Castelo
de Osaka. Após a visita, saída para Nara. À tarde
visitaremos o Templo Todaiji com sua imensa imagem de Buda e o Parque dos cervos sagrados. Almoço em restaurante. Continuação para Kyoto. No
caminho, visita ao Santuário Xintoísta de Fushimi
Inari. Chegada ao hotel. Hospedagem.

7º Dia. HAKONE - TÓQUIO
Meia Pensão.
Começaremos o dia com a visita ao parque Nacional 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. Hospedagem.

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. Almoço em
restaurante. Tarde livre para atividades pessoais.
Hospedagem.

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. Hospedagem.

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. Hospedagem.

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

5º Dia. KYOTO - MAGOME - TSUMAGO - TAKAYAMA
Pensão completa.
Traslado para a estação de Kyoto até Nagoya em
trem-bala. Chegada a Nagoya e visita aos vilarejos de Posta, Magome e Tsumago, na antiga rota
comercial Nakasendo. Daremos um passeio em
Magome. Saída para Tsumago, onde visitaremos
“Waki Honjin” (antiga hospedaria dos Samurais).
Continuação para Takayama pela estrada. Chegada e visita à cidade para conhecer a rua de Kamisannomachi e saborear a bebida alcoólica típica
do Japão, o “Sakê”. Traslado ao hotel. Jantar típico
japonês. Hospedagem.
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-

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

NOTAS____________________________________________
No 3º dia, as malas serão transportadas separadamente de
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.

Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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ESCALA Ibis Novena 3*
EM SINGAPURA
ÁSIA

Itinerário 4 dias

A partir de

500 USD

ITINERÁRIO_________________________________________
1º Dia. SINGAPURA
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel escolhido.
Restante do dia livre. Hospedagem.
2º Dia. SINGAPURA: Visita panorâmica
Café da manhã. Visita panorâmica em Singapura incluindo: Centro Colonial, campo de cricket, Parlamento, Tribunal Superior de Justiça, Prefeitura e a estátua
do Merlion, bairro chinês, templo budista Thian Hock
Keng, mercado de artesanato local e orquidário do Jardim Botânico de Singapura. Tarde livre. Hospedagem.
3º Dia. SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.
4º Dia. SINGAPURA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no
voo rumo ao seu próximo destino. Fim da viagem e de
nossos serviços.

O Ibis Novena está localizado perto do centro de Singapura, a 10 minutos a pé da United
Square e do Velocity Financial Center, a 15 minutos de carro da famosa Orchad Road e do
distrito financeiro. Oferece serviço de transporte gratuito para a estação MRT da Novena.
Dispõe de quartos modernos com ar condicionado, piso de madeira, comodidades para chá
e café e uma televisão de tela plana de 32 polegadas com canais por cabo. O Oopen Pasta &
Grill serve café buffet manhã internacional. O
bar oferece coquetéis e vinhos. Wi-Fi gratuito.

Ibis Styles Singapore On Macpherson 3*
Localizado na esquina da Macpherson e da
Aljunied Road, abriga o centro comercial Macpherson. Oferece piscina externa e acesso
Wi-Fi gratuito em todas as áreas. Possui serviço de transporte gratuito para a estação
MRT de Tai Seng, Orchard Road e Chinatown.
Os elegantes quartos dispõem de ar condicionado, piso em parquet, TV de tela plana,
cofre e colchão ultra-confortável com travesseiros macios. O banheiro tem chuveiro
de efeito chuva. O estabelecimento dispõe
de um centro de fitness totalmente equipado

Hotel Grand Chancellor 3*
Localizado entre a rua central de Orchar Road
e Cavenagh Road, a poucos minutos de lojas e
entretenimento. Fica a menos de 5 minutos a pé
das estações MRT de Somerset e Dhoby Ghaut.
Tem piscina externa na cobertura. Todos os quartos são elegantes e modernos, os banheiros têm
chuveiro e secador de cabelo, TV LED com tela
plana de 32 polegadas compatível com internet,
comodidades para fazer chá e café e conexão
internet de alta velocidade. O Bistro@Chancellor
Cafe do 2 º andar tem sala de jantar na parte interna e serve buffet de café da manhã ao ar livre

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Diárias
De Janeiro 2018 a Março 2019.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
			Supl.
Duplo		 Individual
Ibis Novena / Ibis Macpherson
Grand Chancellor
Park Alexander
Furama

500		
550		
620		
685		

255
300
370
440

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Hospedagem e café da manhã.
· Visita panorâmica em Singapura com guia local
falando espanhol em serviço privativo.
· Seguro de viagem.

NOTAS_______________________________________________
É necessário um mínimo de 2 passageiros.
Feiras/Eventos: Por favor, consulte os suplementos para
as datas indicadas:
Singapore Air Show 5 - 11 Fevereiro 2018* 		
Chinese New Year 16 - 17 Fevereiro 2018*		
Food & Hotel Asia 24 - 27 Abril 2018*
Communic Asia 26 - 28 Junho 2018*		
Singapore Grand Prix F1 13 – 16 Setembro 2018*		
ITB Asia 17 - 19 Outubro 2018*		
Natal 24 - 25 Dez 2018		
Fim de Ano 31 Dez 2018
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Park Hotel Alexandra 4*
Localizado na rua Alexandra Road, em Singapura, oferece piscina externa, um centro de fitness
e um restaurante. O hotel possui lojas e um
centro de beleza. A 2,8 km das lojas da Holland
Village, a 3 km do Centro Comercial VIVOCity e
a 3,3 km da discoteca Zouk Nightspot. O aeroporto de Changi fica a 21 km de distância. Os
quartos estão elegantemente decorados e têm
vista para a piscina e para a cidade. Possuem
ar condicionado, piso acarpetado, mini-bar,
mesa de trabalho e banheiro com banheira ou
chuveiro. Também oferecem kit dental, chinelos,
secador de cabelo e artigos de higiene pessoal

Hotel Furama River Front 4*
O Furama RiverFront está localizado entre o
colorido bairro de Chinatown a e a rua Orchard
Road, a 30 minutos de carro do aeroporto de
Changi. Oferece transporte gratuito para a rua
Orchad Road e ao píer de Clarke Quay, que
fica a 10 minutos de carro. Possui 2 opções
de refeições e uma piscina externa. O buffet
de café da manhã internacional inclui pratos
chineses e americanos. Os elegantes quartos dispõem de televisão a cabo, comodidades
para preparar chá e café e serviço de quartos
24 horas. O estabelecimento possui uma academia bem equipada e serviços de lavanderia.

BEIJING, XI’AN,
XANGAI
ÁSIA

Itinerário 8 dias
Beijing, Xi’an, Xangai

A partir de

1.350 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
2018
Mar.:
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:

27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Out.: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.: 06, 12, 19, 26
Dez.: 03, 10, 17, 24, 31
2019
Jan.: 07, 14, 21
Fev.: 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 19

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo/
Triplo
27 Mar - 20 Mai
21 Mai - 23 Ago
24 Ago - 08 Nov
09 Nov - 28 Jan19, 11 - 21 Fev19
22 Fev19 - 23 Mar19
Desconto datas em negrito*

1.370
1.350
1.425
1.380
1.410
30

Supl.
individual

555
490
600
415
445

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Trem-bala em classe turística: Beijing-Xi’an.
· Voo em classe econômica: Xi’an-Xangai.
· Hospedagem e café da manhã, 5 almoços e 1 jantar
de degustação de 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
2 Xi’an
2 Xangai

Nikko New Century
Jianguo Garden
Grand Noble,
Titan Central Park
Pullman Xangai Jing An,
Guoman Xangai

Luxo
Luxo
Luxo

NOTAS_______________________________________________
Para garantir a reserva, é necessário apresentar fotocópia do passaporte escaneada no momento da reserva.
Não há saídas durante o período do Ano Novo Chinês
2019; 29 Jan - 03 Fev 2019 e 05 - 10 Fev 2019.
As visitas a Xangai podem ser feitas no 7º dia, dependendo da situação concreta da hospedagem.
* O desconto para saídas em negrito é válido para reservas em quartos duplos/triplos feitas com mais de
50 dias antes da saída. Este desconto não é cumulativo
com outros descontos do folheto.

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 (Pequim), capital da República Popular da China.
Hospedagem.
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, visitaremos o Palácio Imperial, também conhecido
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. O conjunto é um exemplo de
arquitetura palaciana tradicional chinesa e agora
abriga o Museu do Palácio. Foi declarado 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, palacetes, esculturas. Almoço em restaurante. Hospedagem.
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 Pássaro” (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 (Pequim). Hospedagem.

Após o almoço, saída de avião ou trem de alta velocidade com destino a Xi’an. Chegada e traslado
ao hotel. Hospedagem.
5º Dia. XI’AN: Museu Guerreiros de Terracota
Meia pensão.
Hoje iremos visitar o famoso Museu dos Guerreiros e Corcéis de Terracota. Patrimônio da Humanidade desde 1984, os soldados de terracota
constituem uma coleção arqueológica de 8.000
figuras de barro em tamanho natural que representa o exército do primeiro imperador da China:
Qin Shihuang. À tarde, visita ao Pequeno Pagode
do Ganso Selvagem (sem subir) e à Grande Mesquita no bairro muçulmano. Hospedagem.
6º Dia. XI’AN - XANGAI: Visita 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 jardins de Xangai; o templo do Buda de Jade com
suas duas famosas esculturas em jade do Buda,
para finalizar com um passeio pelo histórico dique da cidade, onde você vai contemplar uma
fantástica vista do skyline da cidade com seus
arranha-céus. Almoço em restaurante. Hospedagem.
7º Dia. XANGAI
Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais, passear ou fazer compras de última hora. Hospedagem.
8º Dia. XANGAI
Café da manhã.
Na hora marcada, traslado ao aeroporto. Fim da
viagem e de nossos serviços.

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.
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BEIJING,
XANGAI
ÁSIA

Itinerário 6 dias
Beijing, Xangai

A partir de

925 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas, Terças e Quintas.
De Abril 2018 a Março 2019

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo/
Triplo
01 Abr - 20 Mai
21 Mai - 23 Ago
24 Ago - 08 Nov
09 Nov - 28 Jan19, 11 - 21 Fev19
22 Fev19 - 23 Mar19

960
940
985
925
955

Supl.
individual

385
325
445
315
355

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· ·Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Trem-bala em classe turística: Beijing-Xangai
· Hospedagem e café da manhã, 4 almoços e 1 jantar
de degustação de Pato Laqueado.
· Visitas com guia local falando espanhol em Beijing
e Xangai.
· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Beijing
2 Xangai

Nikko New Century,
Jianguo Garden
Pullman Xangai Jing An
Guoman Shanghaii

Luxo
Luxo

NOTAS_______________________________________________
Para garantir a reserva, é necessário apresentar fotocópia do passaporte escaneada no momento da reserva.
Saídas às segundas garantidas a partir de 2 pax. Saídas
Terças e Quintas de Nov18 a Março19 garantidas a partir de 4 pax. Menos de 4 passageiros, consultar.
Não há saídas durante o período do Ano Novo Chinês
2019; 29 Jan - 03 Fev 2019 e 05 - 10 Fev 2019.
As visitas a Xangai podem ser feitas no 7º dia, dependendo da situação concreta da hospedagem.
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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. Bem-vindos a Beijing (Pequim), capital da República Popular da China.
Hospedagem.
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, visitaremos o Palácio Imperial, também conhecido
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. O conjunto é um exemplo de
arquitetura palaciana tradicional chinesa e agora
abriga o Museu do Palácio. Foi declarado 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, palacetes, esculturas. Almoço em restaurante local. Hospedagem.
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 Pássaro” (Estádio Nacional) e do “Cubo d’Água” (Centro Nacional de Natação) para tirar fotos (exteriores). Concluiremos com a visita ao famoso
mercado de imitações, o Mercado da Seda. Tempo livre para fazer compras. À noite, jantar de
boas-vindas com degustação do delicioso Pato
Laqueado de Beijing. Hospedagem.
4º Dia. BEIJING - XANGAI
Meia pensão.
Na parte da manhã, no parque Tiantan Gongyuan, ao sul da cidade de Pequim, visitaremos
o Templo do Céu. Construído em 1420, é um dos
maiores recintos sagrados da China. Neste local,
o imperador realizaba sacrifícios e orava ao céu e
a seus antepassados durante o solstício de inver-

no. Desde 1998 é considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Almoço em restaurante local.
Após o almoço, viajaremos no trem-bala com
destino a Xangai, a metrópole mais internacional
da China. Traslado ao hotel. Hospedagem.
5º Dia. XANGAI
Meia pensão.
Faremos um passeio de dia completo visitando,
no bairro antigo, o jardim de Yuyuan, um dos
mais esplêndidos jardins de Xangai; o templo do
Buda de Jade com suas duas famosas esculturas
em jade do Buda, para finalizar com um passeio
pelo histórico dique, onde você vai contemplar
uma fantástica vista do skyline da cidade com
seus arranha-céus. Almoço em restaurante local.
Tarde livre. Hospedagem.
6º Dia. XANGAI
Café da manhã.
Na hora marcada, traslado ao aeroporto. Fim da
viagem e de nossos serviços.

PAISAGENS
DA CHINA
ÁSIA

Itinerário 10 ou 13 dias
Beijing, Xi’an, Xangai, Guilin, Cantão, Hong Kong

A partir de

2.080 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas, Terças e Quintas.
De Abril 2018 a Março 2019.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Itinerário 10 dias

Duplo/
Triplo

Supl.
Individual

01 Abr - 20 Mai
21 Mai - 23 Ago
24 Ago - 08 Nov
09 Nov - 28 Jan19, 11 - 21 Fev19
22 Fev19 - 23 Mar19

2.120		
2.080		
2.150		
2.045		
2.080		

600
540
645
510
540

Itinerário 13 dias
01 Abr - 20 Mai
21 Mai - 23 Ago
24 Ago - 08 Nov
09 Nov - 28 Jan19, 11 - 21 Fev19
22 Fev19 - 23 Mar19

3.080		
3.125		
3.200		
2.995		
3.120		

1.030
1.070
1.175
940
1.070

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Trem-bala em classe turística: Beijing-Xi’an e GuilinGuanzghou.
· Voo em classe econômica: Xi’an-Xangai e XangaiGuilin.
· Traslado de ferry de Guangzhou a Hong Kong.
· Hospedagem e café da manhã, 7 almoços e 1 jantar
de degustação de 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
2 Xi’an
2 Xangai
1 Guilin
1 Guanzghou
3 Hong Kong

Nikko New Century
Jianguo Garden
Grand Noble,
Titan Central Park
Pullman Xangai Jing An
Guoman Xangai
Lijiang Waterfall
Sheraton
Ásia International,
Ramada Plaza
Kimberley

Luxo
Luxo

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

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

2º Dia. BEIJING: Cidade Proibida, Palácio de
Verão
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, visitaremos o Palácio Imperial, também conhecido
como a “Cidade Proibida”, e o Palácio de Verão.
Almoço em restaurante. Hospedagem.

8º Dia. XANGAI - GUILIN
Café da manhã.
Voo a Guilin, cidade famosa por sua paisagem.
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

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 Pássaro” (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 (Pequim). Hospedagem.
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. Hospedagem.

Luxo
Luxo
Luxo
Primeira

NOTAS_______________________________________________
Para garantir a reserva, é necessário apresentar fotocópia do passaporte escaneada no momento da reserva.
Saídas às segundas garantidas a partir de 2 pax. Saídas
Terças e Quintas de Nov18 a Março19 garantidas a partir de 4 pax. Menos de 4 passageiros, consultar.
Não há saídas durante o período do Ano Novo Chinês
2019; 29 Jan - 03 Fev 2019 e 05 - 10 Fev 2019.
As visitas a Xangai podem ser feitas no 7º dia, dependendo da situação concreta da hospedagem.

5º Dia. XI’AN: Museu Guerreiros de Terracota
Meia pensão.
Hoje iremos visitar o famoso Museu dos Guerreiros 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 muçulmano. Hospedagem.
6º Dia. XI’AN - XANGAI: Visita cidade
Meia pensão.
Voo interno com destino Xangai. Faremos um
passeio completo visitando, no bairro antigo, o
jardim de Yuyuan, um dos mais esplêndidos jardins de Xangai; o templo do Buda de Jade com
suas duas famosas esculturas em jade do Buda,
para finalizar com um passeio pelo histórico dique, onde você vai contemplar uma fantástica
vista do skyline da cidade com seus arranhacéus. Almoço em restaurante. Hospedagem.

9º Dia. GUILIN - GUANGZHOU: Cruzeiro rio Li
Meia pensão.
Neste dia, faremos um cruzeiro no Rio Li. 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 Caverna da Flauta de Bambu. Saída em trem de alta
velocidade para Guangzhou. Traslado ao hotel.
Hospedagem.
10º Dia. GUANGZHOU - HONG KONG
Meia pensão.
Pela manhã visita a casa ancestral da família
Chen, uma maravilhosa joia arquitetônica de
esculturas, 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 píer de “LianHua Shan” para pegar a balsa
com destino a Hong Kong. Desembarque no píer
“China Hong Kong City”. Fim de nossos serviços.
• Passageiros com Itinerário 13 dias, assistência e traslado do píer ao hotel. Hospedagem.
11º Dia. HONG KONG: Visita cidade
Café da manhã.
Hoje visitaremos o píer de pescadores de Aberdeen, a espetacular Repulse Bay e o pico Vitória,
o ponto mais alto, com 552 metros de altitude,
um autêntico mirante de onde se descortinam
as melhores vistas panorâmicas da cidade. Tarde livre. Hospedagem.
12º Dia. HONG KONG
Café da manhã.
Dia livre. Hospedagem.
13º Dia. HONG KONG
Café da manhã.
Na hora marcada, traslado ao aeroporto. Fim da
viagem e de nossos serviços.

Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.
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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 _______________________________
2018
Mar.:
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

Nov.: 06, 12, 19, 26
Dez.: 03, 10, 17, 24, 31
2019
Jan.: 07, 14, 21
Fev.: 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 19

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Itinerário 13 dias

Duplo/
Triplo

Supl.
Individual

27 Mar - 20 Mai
21 Mai - 23 Ago
24 Ago - 08 Nov
09 Nov - 28 Jan19, 11 - 21 Fev19
22 Fev19 - 23 Mar19
Desconto datas em negrito*

2.350		925
2.285		860
2.410		1.030
2.395		630
2.425		680
60

Itinerário 15 dias
27 Mar - 20 Mai
21 Mai - 23 Ago
24 Ago - 08 Nov
09 Nov - 28 Jan19, 11 - 21 Fev19
22 Fev19 - 23 Mar19
Desconto datas em negrito*
Supl. Hotel Luxo em Hong Kong

3.510		1.320
3.360		1.170
3.685		1.555
3.470		940
3.500		985
60
140

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Trem-bala em classe turística: Beijing-Xi’an.
· Voo em classe econômica: Xi’an-Guilin, Guilin-Hangzhou e Xangai-Hong Kong.
· Hospedagem e café da manhã, 8 almoços e 1 jantar
de degustação de Pato Laqueado.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Beijing
2 Xi’an
1 Guilin
2 Hanzhou
1 Suzhou
2 Xangai
2 Hong Kong
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Nikko New Century
Jianguo Garden
Grand Noble,
Titan Central Park
Lijiang Waterfall Sheraton
Grand Metropark
Zhejiang International
Nan Lin
Pullman Xangai Jing An
Guoman Xangai
Harbour Plaza Metropolis
Harbour Grand Kowloon

Luxo
Luxo
Luxo
Luxo
Luxo
Luxo
Primeira
Luxo

1º Dia. BEIJING
Após as formalidades de alfândega e bagagem,
assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
Restante do dia livre. Hospedagem.
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, visitaremos o Palácio Imperial, também conhecido 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 declarado Patrimônio da Humanidade em 1987. Continuando o passeio pela cidade, iremos para o
antigo Palácio de Verão, originalmente denominado Jardins Imperiais, que 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 restaurante.
Hospedagem.
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 Pássaro” (Estádio Nacional) e do “Cubo d’Água”
(Centro Nacional de Natação) para tirar fotos
(exteriores). À jantar de boas-vindas com degustação do Pato Laqueado de Beijing (Pequim). Hospedagem.

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 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
velocidade com destino a Xi’an. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
5º Dia. XI’AN: Museu Guerreiros de Terracota
Meia pensão.
Hoje iremos visitar o famoso Museu dos Guerreiros e Corcéis de Terracota. Patrimônio da Humanidade desde 1984, os soldados de terracota
constituem uma coleção arqueológica de 8.000
figuras de barro em tamanho natural que representa o exército do primeiro imperador da China: Qin Shihuang. À tarde, visita ao Pequeno Pagode do Ganso selvagem (sem subir) e à Grande
Mesquita no bairro muçulmano. Hospedagem.
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.
Hospedagem.
7º Dia. GUILIN: Cruzeiro Rio Li
Meia pensão.
Neste dia, faremos um cruzeiro no Rio Li, que
goza de reputação mundial por sua “soberana
beleza cênica” cuja paisagem é formada por
colinas verticais cortadas por rios de água cristalina com fantásticas grutas. O emocionante
passeio nos levará à cidade de Yangshou, nave-
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gando entre belas paisagens onde predominam
florestas de bambu, densos caniçais e formações rochosas surpreendentes. Almoço a bordo. À tarde, visitaremos a Caverna da Flauta de
Bambu. Retorno ao hotel. Hospedagem.
8º Dia. GUILIN - HANGZHOU
Café da manhã.
Embarque no voo rumo a Hangzhou. Chegada e
traslado ao hotel. Hospedagem.
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
restaurante. Hospedagem.
10º Dia. HANGZHOU - SUZHOU: Jardim do
Pescador
Meia pensão.
Na parte da manhã, traslado a Suzhou, denominada 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. Hospedagem.
11º Dia. SUZHOU - XANGAI: Visita 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; o templo do Buda de Jade com suas
duas famosas esculturas em jade do Buda, para
finalizar com um passeio pelo histórico dique,
onde você vai contemplar uma fantástica vista
do skyline da cidade com seus arranha-céus.
Almoço em restaurante. Hospedagem.
12º Dia. XANGAI

Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.
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 Hong Kong. Chegada
e traslado ao hotel. Tempo livre. Hospedagem.

NOTAS_________________________________________
Para garantir a reserva, é necessário apresentar
fotocópia do passaporte escaneada no momento da
reserva.
Não há saídas durante o período do Ano Novo Chinês
2019; 29 Jan - 03 Fev 2019 e 05 - 10 Fev 2019. As
saídas de Nov18 a Março19 são garantidas a partir de
4 pax. Menos de 4 passageiros, consultar. As visitas
a Xangai podem ser feitas no 7º dia, dependendo da
situação concreta da hospedagem.
* O desconto para saídas em negrito é válido para
reservas em quartos duplos/triplos feitas com mais
de 50 dias antes da saída. Este desconto não é cumulativo com outros descontos do folheto.

14º Dia. HONG KONG: Visita cidade
Café da manhã.
City tour de meio dia visitando o típico e charmoso 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 redor, a espetacular Repulse Bay e o pico Vitória,
o ponto mais alto, com 552 metros de altitude,
um autêntico mirante de onde se descortinam
as melhores vistas panorâmicas da cidade. Tarde livre. Hospedagem.
15º Dia. HONG KONG
Café da manhã.
Na hora marcada, traslado ao aeroporto. Fim da
viagem e de nossos serviços.
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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 primavera, 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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EUA & CANADÁ

NOVA IORQUE
Itinerário 5 dias
Nova Iorque

A partir de

790 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Sábados.
De Janeiro a Dezembro.
(Exceto: 24/03, 15/09, 24/11, 01/12, 08/12, 29/12)

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Janeiro - Março

885
790
1.375

Duplo
Triplo
Individual

Abril - Junho

1.285
1.160
2.130

Duplo
Triplo
Individual

Julho - Agosto

1.225
1.085
2.010

Duplo
Triplo
Individual

Setembro - Dezembro

1.435
1.285
2.360

Duplo
Triplo
Individual

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Hospedagem em quartos duplos.
· Guia acompanhante falando espanhol durante as
visitas.
· Visita a Nova Iorque, Visita Noturna, One World
Observatory, MoMA.
· 4 cafés da manhã americanos, 1 brunch.
· Manipulação de 1 mala por pessoa.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
4 Nova Iorque
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Riu Times Square Plaza

Primeira

1º Dia. NOVA IORQUE
Chegada a Nova Iorque. Traslado ao hotel e hospedagem. Tempo livre.
2º Dia. NOVA IORQUE
Café da manhã americano.
Tour pela ciadade de Manhattan com guia em espanhol. Neste passeio vamos admirar os monumentos mais famosos e os edifícios desta metrópole. Rockefeller Center, Catedral de St. Patrick,
Times Square e Empire State Building em Midtown; Central Park, o pulmão verde de Manhattan
e primeiro parque urbano dos Estados Unidos,
que divide os lados leste e o oeste da cidade
(Upper East e Upper West Side). Seguiremos
para o centro da cidade, onde visitaremos o distrito financeiro, a Bolsa, Wall Street, para chegar
até o Ground Zero e Battery Park, onde podemos
contemplar a bela Estátua da Liberdade, o sonho
americano. Brunch americano incluído. Tarde livre. Hospedagem.
3º Dia. NOVA IORQUE
Café da manhã americano.
Seguiremos para o One World Observatory no
último andar do arranha-céu Freedom Tower,
ao lado de onde as Torres Gêmeas ficavam. O
observatório está localizado em uma das estruturas mais altas de todo o Hemisfério Ocidental. Em menos de 60 segundos chega-se ao
102º andar, onde se descortina uma deslumbrante vista panorâmica: durante a subida são

projetadas na parede do elevador imagens 3D
que retratam o nascimento da cidade de Nova
Iorque desde 1500 até o presente. Tarde livre.
À noite, passeio noturno pela cidade: você vai
deixar Midtown Manhattan, passar por Downtown Manhattan e depois atravessar a pé a Ponte
do Brooklyn para conhecer os dois bairros mais
famosos de toda a cidade de Nova Iorque, com
uma vista incrível da cidade: não se esqueça de
trazer a câmera! Restante da tarde livre. Hospedagem.
4º Dia. NOVA IORQUE
Café da manhã americano.
Visita ao MoMA: O Museu de Arte Moderna de NY
tem, sem dúvida, a maior e mais prestigiada coleção de arte moderna do mundo. A missão oficial da MoMa é divulgar a realização de obras de
arte intemporais, como a Noite Estrelada de Van
Gogh ou Les Demoiselles d’Avignon, que têm literalmente influenciado gerações inteiras de pintores e amantes da arte. Tarde livre. Hospedagem.
5º Dia.NOVA IORQUE
Café da manhã americano.
Dia livre. No horário marcado, traslado ao aeroporto para embarcar no voo internacional com
destino a sua cidade de origem.

TRIÂNGULO
DO LESTE
EUA & CANADÁ

Itinerário 7 dias
Nova Iorque, Niágara, Toronto,
Washington, Filadélfia

A partir de

1.295 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Terças.

1º Dia. NOVA IORQUE
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre. Hospedagem.

2018
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

2º Dia. NOVA IORQUE - CATARATAS NIÁGARA
Café da manhã.
Pela manhã, saída de Nova Iorque para Niágara.
Chegada à tarde e hospedagem.

05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 9, 16, 23, 30

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
1.515
1.295
2.370

Duplo
Triplo
Individual

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Assistência e traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
. Circuito em sistema de só hospedagem em Nova
Iorque, com 4 cafés da manhã durante o tour.
. Transporte em veículos com ar condicionado.
. Guia acompanhante multilingue falando espanhol
durante a viagem.
. Visitas inclusas descritas no itinerário.
. Manipulação de 1 mala por passageiro durante a viagem (malas adicionais serão cobradas no destino).
. Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
2 Nova Iorque
2 Niágara
2 Washington

Manhattan at Times Square Turística Sup
Riu Plaza Times Square
Primeira
Days Inn
Turística
Renaissance Hotel
Turística

3º Dia. NIÁGARA: visita Toronto e Cataratas do
Niágara
Café da manhã.
Saída para Toronto, uma cidade moderna com
gigantes arranha-céus de vidro: o Skydome e
a City Hall. Visita panorâmica. Retorno para
Niágara para embarcar no cruzeiro que nos
permitirá ver as Cataratas do Niágara, um dos
mais belos espetáculos naturais do mundo (o
cruzeiro é feito de maio a outubro e de novembro a abril: túneis panorâmicos atrás das quedas). Hospedagem
4º Dia. NIÁGARA - WASHINGTON
Café da manhã.
No início da manhã, saída para a capital dos Estados Unidos, Washington DC. Se as condições
do tempo forem favoráveis, vamos parar em um
dos mercados Amish, que ainda preservam elementos tradicionais do final do século XVII da
cultura europeia. O mercado fecha aos domingos. Chegada a Washington e hospedagem.
5º Dia. WASHINGTON
Café da manhã.
Visita à capital dos Estados Unidos. A Casa
Blanca (exterior), o Monumento a Washington, o

cemitério de Arlington e o Capitólio. Tarde livre.
Hospedagem.
6º Dia. WASHINGTON - FILADÉLFIANOVA IORQUE
Café da manhã.
Saída para o estado da Pensilvânia, para visitar a Filadélfia, um grande centro histórico,
cultural e artístico dos Estados Unidos. Hoje
em dia é um importante centro metropolitano
de negócios, cultura e turismo. A visita começa no famoso Sino da Liberdade e o Salão da
Independência, onde a Independência foi assinada e a Constituição Americana foi escrita.
Continuação para Nova Iorque. Chegada e hospedagem.
7º Dia. NOVA IORQUE.
Visita panorâmica na 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 Museum e outros edifícios famosos. O passeio continua, passando pelo Rockefeller 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, de onde podemos contemplar a
Estátua da Liberdade.
Na hora combinada, traslado ao aeroporto para
embarcar no voo de volta à sua cidade de origem. (O voo internacional tem que ter horário de
saída a partir das 17 horas.)
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EUA & CANADÁ

NOVA IORQUE
E COSTA LESTE
Itinerário 9 dias
Nova Iorque, Washington, Cataratas
Niágara, Boston

A partir de

1.850 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Quartas.

1º Dia. NOVA IORQUE
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

Ford e National Mall, onde se encontra o Capitólio. Tarde livre. Hospedagem.

2018
Mar.:
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

2º Dia. NOVA IORQUE
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 réplica do Arco do Triunfo
e a Universidade de Nova Iorque. Prosseguiremos atravessando Little Italy, Chinatown e
o distrito financeiro de Wall Street. O passeio
termina no Battery Park, de onde podemos
contemplar a Estátua da Liberdade. Hospedagem.

5º Dia. WASHINGTON - CATARATAS NIÁGARA
Café da manhã.
Saída para Niagara. Chegada e passeio de
barco a bordo do famoso Maid of the Mist.

21
11, 25,
02, 9, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
1.990
1.850
2.620

Duplo
Triplo
Individual

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Assistência pessoal e traslados aeroporto - hotel aeroporto em Nova Iorque.
· 5 cafés da manhã americanos.
· Transporte de ônibus com ar condicionado.
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda a
viagem.
· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Manipulação de 1 mala por passageiro durante a
viagem (Malas adicionais serão cobradas no destino).
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Nova Iorque
2 Washington
1 Niágara
2 Boston
(Wakefield)
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Skyline
Marriott Wardman Park
Quality Hotel & Suites
Comfort Inn The Pointe
Four Points By Sheraton

Turística
Primeira
Turística
Turística Sup.
Turística Sup.

INÍCIO DE CIRCUITO
3º Dia. NOVA IORQUE - FILADÉLFIAWASHINGTON
Saída para Filadélfia às 7 horas da manhã.
Berço da história americana, 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 Liberdade. Tempo livre. Continuação para Washington. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
4º Dia. WASHINGTON
Café da manhã.
Visita à capital dos Estados Unidos. A primeira parada é o cemitério de Arlington, onde
visitaremos as sepulturas dos quatro irmãos
Kennedy, os monumentos das vítimas do ônibus espacial e a homenagem ao Soldado Desconhecido. Também veremos os monumentos
à Lincoln, à Guerra do Vietnã e da Coreia, além
do National World War II Memorial. Passando
pelo Jefferson Memorial e pelo monumento a
Washington, chegaremos à Casa Branca (lado
de fora). Continuação passando pelo Teatro

6º Dia. CATARATAS NIÁGARA - BOSTON
Café da manhã.
Visita às famosas Cataratas do Niágara, 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.
7º Dia. BOSTON
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita panorâmica em
Boston, uma das cidades mais antigas do
país. Passeio pelas principais atrações. O tour
começa na Copley Square, onde poderemos
ver os contrastes arquitetônicos de Boston, a
Igreja da Trindade, com belos vitrais, a imponente 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. Hospedagem.
8º Dia. BOSTON - NOVA IORQUE
Café da manhã.
Na hora indicada, saída por estrada para voltar à cidade de Nova Iorque, parando no caminho no belo porto de Newport. Tempo livre.
Continuação para a a cidade de Nova Iorque.
FIM DE CIRCUITO
9º Dia. NOVA IORQUE.
Na hora programada, traslado ao aeroporto
para embarcar no voo de volta à sua cidade
de origem.

EUA & CANADÁ

NOVA IORQUE
E LESTE
CANADENSE
Itinerário 10 dias
Nova Iorque, Boston, Quebec, Montreal, Toronto, Cataratas Niágara

A partir de

1.985 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Quintas.

1º Dia. NOVA IORQUE
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

2018
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:
Nov.:

2º Dia. NOVA IORQUE
Visita panorâmica na 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 Museum e outros edifícios famosos. O passeio continua, passando
pelo Rockefeller 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, de onde
podemos contemplar a Estátua da Liberdade.
Restante do dia livre. Hospedagem.

03, 10, 17, 24, 31
14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 9, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Maio e Novembro
Duplo
Triplo
Individual

2.140
1.985
2.845

De Junho a Outubro
Duplo
Triplo
Individual

2.195
2.025
2.960

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Assistência pessoal e traslados aeroporto - hotel aeroporto em Nova Iorque.
· 6 cafés da manhã americanos.
· Transporte de ônibus com ar condicionado.
· Guia acompanhante falando espanhol durante todo o
circuito.
· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Manipulação de 1 mala por passageiro durante a viagem (malas adicionais serão cobradas no destino).
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Nova Iorque
1 Boston
(Woburn)
1 Quebec
(Ste. Foy)
2 Montreal
1 Toronto
1 Niágara

Skyline
Courtyard by Mariott

Turística Sup.
Turística Sup.

Le Classique Ste.Foy

Turística

Le Nouvel Hotel
Chelsea Toronto
The Oakes Hotel

Turística
Turística
Turística Sup.

3º Dia. NOVA IORQUE - BOSTON
Na parte da manhã, saída para Boston, uma
das cidades mais antigas do país. Passeio pelas principais atrações. Veremos os contrastes
arquitetônicos de Boston, a Igreja da Trindade,
com belos vitrais, a imponente 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. Chegada
ao hotel e hospedagem.
4º Dia. BOSTON - QUEBEC
Café da manhã.
Pela manhã, saída para a cidade de Quebec,
na companhia da bela paisagem dos montes
Apalaches. Chegada no meio da tarde e hospedagem.
5º Dia. QUEBEC - MONTREAL
Café da manhã.
Visita panorâmica na cidade. Detrás de suas altas muralhas, a capital da província do Quebec
parece um pequeno cantinho da França. Aproveitaremos a visita com guia pela cidade mais
antiga do Canadá para admirar a impressionante fortificação e a cidadela em forma de estrela.
Em seguida, parada no Parlamento antes do
Porto Velho, da Praça Real e do bairro de PetitChamplain. À tarde saída para Montreal. Chegada ao hotel e hospedagem.
6º Dia. MONTREAL
Café da manhã.
Visita com guia em Montreal, a segunda maior

cidade francófona do mundo, 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,
formados por edifícios modernos e uma rede
subterrânea para pedestres, com cafés, restaurantes, cinemas e lojas. Durante o passeio
em Montreal, descobriremos 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, contruído
para as Olimpíadas de verão de 1976. Restante da tarde livre. Hospedagem.
7º Dia. MONTREAL - OTTAWA - TORONTO
Café da manhã.
No início da manhã partida para Ottawa. Chegada e passeio panorâmico na capital nacional. Vamos ver o Canal Rideau e suas famosas
eclusas, os edifícios governamentais da colina
do Parlamento e sua torre principal: a Torre da
Paz de mais de 90 metros de altura, o símbolo
de Ottawa. Partida para Brockville para fazer
um cruzeiro em “Thousand Islands” (Mil Ilhas),
no rio São Lourenço. Continuação para Toronto.
Chegada e hospedagem.
8º Dia. TORONTO - CATARATAS DO NIÁGARA
Café da manhã.
Pela manhã, 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. Continuação 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 (outubro a maio). Hospedagem.
9º Dia. CATARATAS DO NIÁGARA - NOVA IORQUE
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para Nova Iorque.
Chegada na parte da tarde e hospedagem.
10º Dia. NOVA IORQUE
Tempo livre. Na hora combinada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo internacional
com destino à sua cidade de origem.
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TRIÂNGULO
DO OESTE
Itinerário 11 dias
Los Angeles, Las Vegas, Mammoth Lakes, Yosemite, São Francisco,
Santa Maria

A partir de

1.720 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas e Sextas.
2018
Abr.:
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:
Nov.:
Dez.:

2º Dia. LOS ANGELES
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, visitaremos o Downtown, seu distrito
financeiro, e o bairro mexicano. Hospedagem.

09, 23*, 30
04, 07, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11*, 15, 18, 22, 25*, 29
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30*
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 22, 29
05, 19
03, 17

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo
Triplo
Individual
Suplemento cafés da manhã

2.015
1.720
3.325
355

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
(O traslado de saída de Los Angeles será feito com o
transporte do hotel).
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Visitas descritas no itinerário
· Guia acompanhante multilingue durante a viagem.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Los Angeles

(2) MIllenium Biltmore
Primeira
(1) Hilton LA Airport
Primeira
2 Las Vegas
Excalibur
Turística
1 Mammoth Lakes Mammoth Mountain Inn
Turística
1 Yosamite
Yosemite Southgate
Turística
2 São Francisco
Holiday inn Golden GatewayTurística Sup.
1 Santa Maria
Santa Maria inn
Turística

NOTAS_______________________________________________
Nas saídas marcadas com um *, toda a estadia em Los Angeles será feita no hotel Hilton LA Airport.
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1º Dia. LOS ANGELES
Chegada a Los Angeles, traslado ao hotel e
hospedagem.

3º Dia. LOS ANGELES - LAS VEGAS
Saída para Las Vegas, a capital mundial dos
jogos de azar. Chegada, traslado ao hotel e
hospedagem. À noite, sugerimos dar uma volta na “Strip”, a avenida principal e mais famosa de Las Vegas. Nela se encontram 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 Luxor, ou os
vulcões em erupção do hotel Mirage. Hospedagem.
4º Dia. LAS VEGAS
Dia livre para realizar excursões opcionais.
Sugerimos a visita de dia completo para ver
o espetacular Gran Canyon do Colorado, uma
das grandes maravilhas naturais do mundo.
Hospedagem.
5º Dia. LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES
Começamos nossa viagem para o litoral, passando no caminho por Mammoth Lakes, cidade que se encontra no alto das montanhas da
Serra Leste da Califórnia, em meio a um cenário belo e majestoso, quase alpino. Chegada na
parte da tarde. Hospedagem.
6º Dia. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE
Visita ao Yosemite National Park, um dos mais
espetaculares parques nacionais do mundo,
para desfrutar de todas suas belezas cênicas, como os lendários picos do “Capitão” ou o
“Half Dome””, os prados e as diversas cachoeiras, entre as que se destaca a Yosemite Falls,
ou ainda, os famosos bosques de sequoias gigantes. Mariposa Grove. Hospedagem.

7º Dia. YOSEMITE - SÃO FRANCISCO
Saída para São Francisco atravessando o vale
de San Joaquin. Chegada e visita à cidade,
uma mistura sedutora de história e sofisticação moderna. Construída em colinas, a cidade
é a joia da magnífica baía ao pé 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
Francisco 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, pelo distrito financeiro, Union
Square, veremos o Fisherman’s Wharf, a área
do antigo porto e também a pitoresca localidade de Sausalito, do outro lado da baía, que se
caracteriza por seu porto pesqueiro e por suas
típicas casas flutuantes, que somam mais de
400 em toda sua zona costeira. Restante do
dia livre. Hospedagem.
8º Dia. SÃO FRANCISCO
Dia livre para realizar visitas opcionais.
9º Dia. SÃO FRANCISCO - MONTEREY - CARMEL - SANTA MARIA
Saída para o sul percorrendo a cênica rota
que transcorre ao longo da costa do Pacífico
e suas famosas praias, até Monterey. Parada
nesta bela cidade. Vía “17 Mile Drive” chegamos a Carmel, da qual Clint Eastwood, famoso
famoso ator de cinema, foi prefeito. Tempo livre para explorar as galerias de arte, restaurantes e lojas típicas desta zona pesqueira.
Continuação da viagem até Santa Maria. Chegada e hospedagem.
10º Dia. SANTA MARIA - LOS ANGELES
Nas primeiras horas da manhã, saída para Los
Angeles pasando por Santa Bárbara. Chegada
na parte da tarde e hospedagem.
11º Dia. LOS ANGELES
Traslado ao aeroporto com o transporte do hotel no harário indicado.
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GRANDES
PARQUES DO
OESTE
Itinerário 8 dias
Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon,
Page, Bryce Canyon, Las Vegas

A partir de

1.585 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas.
2018
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 24
01, 08, 15

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo
Triplo
Individual

1.760
1.585
2.495

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Assistência e traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Circuito com sistema de hospedagem e café da
manhã.
· Guia multilingue falando espanhol.
· Visitas e entradas descritas no itinerário.
· Manipulação de 1 mala por passageiro durante a
viagem.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
2 Los Angeles
1 Grand Canyon
1 Page
1 Bryce Canyon
2 Las Vegas

Millenium Biltmore
Primeira
Grand Canyon Railway Hotel Primeira
Quality Inn Page
Turística
Ruby´s Inn
Turística Sup.
SLS Las Vegas
Turística

1º Dia. LOS ANGELES
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia: LOS ANGELES
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, visitaremos o Downtown, seu distrito financeiro, e o
bairro mexicano. Tarde livre. Hospedagem.
3º Dia: LOS ANGELES - LAS VEGAS
Café da manhã.
Na parte da manhã seguiremos para o Grand
Canyon West Rim, terra sagrada para os nativos americanos Hualapai. O Grand Canyon
é resultado da ação constante da erosão, da
água e do vento durante milhões de anos, dando 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 (tratase de um transporte público, sem possibilidade
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 hospedagem.

6º Dia: LAKE POWELL - ANTELOPE CANYONBRYCE CANYON
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para Antelope
Canyon, um dos locais mais pitorescos da região. Veremos também o lago Powell, o maior
lago artificial dos Estados Unidos. Continuação
para Bryce Canyon, um dos Parques Nacionais
mais impressionantes de Utah. Este lugar foi
descoberto pelos mórmons no século XIX. As
formas e sombras deslumbrantes das pedras
do inesquecível Pink Cliffs variam constantemente do nascer ao pôr do sol. Chegada e hospedagem.
7º Dia: BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS
Café da manhã.
Visita ao Parque Nacional Zion, com suas impressionantes montanhas de granito. Continuação ao longo do deserto de Mojave para entrar
no estado de Nevada e chegar a Las Vegas. Hospedagem.
8º Dia: LAS VEGAS - LOS ANGELES
Café da manhã “Grab and Go”.
Na parte da manhã, saída para o aeroporto para
seguir para Los Angeles. (Chegada prevista
para as 13h30). Fim de nossos serviços.

4º Dia: LAS VEGAS - GRAN CANYON ( WILLIAMS)
Café da manhã “grab n go”.
Na parte da manhã, saída do Grand Canyon passando pela Represa Hoover. Visita ao Canyon,
único e extraordinário, um dos cenários mais
belos do mundo, e também o parque mais visitado dos Estados Unidos: Um enorme desfiladeiro criado pelo Colorado com 450 km de
comprimento e 29 km de largura. Hospedagem.
5º Dia: GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY-PAGE
Café da manhã.
Continuação para Monument Valley, em pleno
território dos índios Navajos. Tempo livre para
almoço e possibilidade de visitar a reserva de
dos Navajos. Chegada a Lake Powell. Hospedagem.
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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

2.120 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas.
2018
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

28
11, 25
09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 24
08

1º Dia. LOS ANGELES
Chegada a a cidade de Los Angeles, traslado ao
hotel e hospedagem.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo

Triplo

Indiv.

11 dias

2.335 2.120 3.405

12 dias

2.615 2.355 3.905

14 dias

3.090 2.800 4.520

N. extra Los Angeles*

170

130

310

N. extra São Francisco*

250

180

470

* 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-aeroporto.
· 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 Los Angeles
1 Laughlin
1Grand Canyon
1 Kanab
2 Las Vegas
1 Mammoth Lakes
1 Modesto
2 São Francisco
1 Santa Maria
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LA Airport
The Aquarius
Yavapai East Lodge
Parry Lodge
Luxor REsort &Casino
Sierra Nevada L.
BW Plus Villa
Da Vinci Villa
Radisson

Turística
Turística
Turística
Turística
Turística
Turística
Turística
Turística
Turística

2º Dia. LOS ANGELES
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, visitaremos o Downtown, seu distrito financeiro, e o
bairro mexicano. Tarde livre. Hospedagem.
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 ambiente
único. Seu nome vem de um tipo de árvores que
crescem na região. O parque abrange alguns
dos fenômenos geológicos mais interessantes
dos desertos da Califórnia. Íngremes montanhas
de rochas e monólitos do granito testemunham
como a força da natureza conformou estas terras.
Continuamos a viagem para Laughlin. Chegada e
hospedagem.
4º Dia. LAUGHLIN - GRAND CANYON/TUSAYAN
Café da manhã.
Saída pela manhã para o Grand Canyon, sem
dúvida, um dos dias mais memoráveisda viagem. Caminhando ao longo da costa sul, vamos
ver uma das maravilhas mais deslumbrantes do

mundo, resultado da ação da erosão,do vento e da
água durante milhões de anos, com uma paisagem deslumbrante de sombras e cores impenetráveis. Recomendamos um passeio opcional de
htelicóptero sobrevoando o canyon. Hospedagem
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 vermelhas,
protagonistas de vários westerns. Chegada a Kanab e hospedagem.
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 formas e sombras deslumbrantes das
pedras do inesquecível Pink Cliffs variam constantemente do nascer ao 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. Hospedagem.
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 avenida
de Las Vegas, onde se concentram os hotéis cassino mais famosos, como o Bellagio com suas impressionantes fontes d’água, o Venetian, o mundo
romano do Caesars Palace, os monumentos do
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antigo Egito no Luxor, ou os vulcões em erupção
do hotel Mirage. Hospedagem.
8º Dia. LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH
LAKES
Café da manhã.
Esta manhã, vamos atravessar o deserto de Nevada 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 abaixo
do nível do mar. Uma região tão desoladora, que
foi descrita dessa forma pelos primeiros cowboys
que lá chegaram: “Sem rios para matar a sede,
sem árvores para se pendurar”. Descobriremos
Badwater Point, o lugar mais baixo do vale; Furnace Creek, e as dunas de Stovepipe. Seguiremos
para para Mammoth Lakes, cidade que se encontra no alto das montanhas da Serra Leste da Califórnia, em meio a um cenário belo e majestoso,
quase alpino. Hospedagem.
9º Dia. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - MODESTO
Café da manhã.
Hoje seguiremos para o majestoso Yosemite National 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 muitas cachoeiras,
entre as que se destaca a Yosemite Falls; Bridalveil Fall, e um vilarejo fundado pelos primeiros
colonos no sul do parque. Na parte da tarde iremos para Modesto atravessando as terras férteis
de Central Valley. Hospedagem.
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 Francisco 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. Muitos famosos e
pessoas de alta classe social que preferem ficar
longe das grandes aglomerações escolhem essa
localidade para fixar residência. Tarde livre e hospedagem.

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 Pacífico e
suas famosas praias até Monterey, um lugar
único na história da Califórnia, com influências
mexicanas, construções de pedra e missões franciscanas. A chegada do Padre Junípero Serra e
do comandante Don Gaspar 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. Continuação da viagem para Santa
Maria. Chegada e hospedagem.

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 serviços.
Dia livre para continuar a desfrutar desta maravilhosa cidade, fazer compras ou passear por suas
belas ruas. Possibilidade de fazer visitas opcionais. Veja a famosa prisão de Alcatraz, localizada
na ilha da baía de San Francisco ou visite a região
vinícola mais famosa da Califórnia, a região de
Napa & Sonoma. Retorno ao hotel e hospedagem.

13º Dia. SANTA MARIA - LOS ANGELES
Café da manhã.
Nas primeiras horas da manhã, saída para Los
Angeles. No caminho, visitaremos Santa 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. Hospedagem.

12º Dia. SÃO FRANCISCO - MONTEREY CARMEL - SANTA MARIA
Café da manhã.
Para os passageiros da viagem de 12 dias: Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. As-

14º Dia. LOS ANGELES.
Café da manhã.
Tempo livre pela manhã. Na hora programada,
traslado ao aeroporto. Assistência no check-in e
fim de nossos serviços.
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EUA & CANADÁ

CANADÁ
CLÁSSICO
Itinerário 8 dias
Montreal, Quebec, Tadoussac,
Gananoque, Toronto

1.160 USD

A partir de

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas.
2018
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:

25
09, 30
06, 13, 20, 27
10

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo
Triplo
Individual
Supl. Meia Pensão

1.265
1.160
1.780
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.
· Manipulação de 1 mala por passageiro durante a viagem (malas adicionais serão cobradas no destino).
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
2 Montreal
2 Quebec
1 Gananoque
2 Toronto

Les Suites Labelle
Royal William
Colonial Resort
Toronto Don Valley Hotel

Turística
Turística
Turística
Turística

1º Dia. MONTREAL
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. A entrada nos quartos pode ser feita a partir das 16
horas. Restante do dia livre. Hospedagem.
2º Dia. MONTREAL
Café da manhã.
Visita com guia em Montreal, a segunda maior
cidade francófona do mundo e a segunda 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 formados por edifícios modernos
e uma rede subterrânea para pedestres, com
cafés, restaurantes, cinemas e lojas. Durante o
passeio em Montreal, descobriremos 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, contruído para
as Olimpíadas de verão de 1976. Restante da tarde livre. Hospedagem.
3º Dia. MONTREAL - QUEBEC
Café da manhã.
Pela manhã visitaremos a tradicional Reserva
dos índios Huronianos (ou Hurões), a restauração
mais autêntica de uma aldeia indígena do Quebec. Este passeio proporciona aos visitantes a
oportunidade única de aprender sobre a história,
a cultura e o estilo de vida dos índios Huronianos.
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 impressionante 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 hospedagem.
4º Dia. QUEBEC - TADOUSSAC - OBSERVAÇÃO
DE BALEIAS - QUEBEC
Café da manhã.
Esta manhã partiremos para Tadoussac pela estrada de Charlevoix, ao longo do rio São Lourenço. Parada no bonito vilarejo de Baie-Saint-Paul,
um paraíso para artistas. Em seguida, embarcaremos em um cruzeiro de 3 horas, durante o qual
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teremos a oportunidade de observar as baleias e
belugas que habitam as águas do São Lourenço.
Retorno para Quebec City. Hospedagem.
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
governamentais 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 hospedagem.
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 Toronto, onde chegaremos no meio da tarde. Em seguida, 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 independente mais alta do Hemisfério Ocidental,
com 553 metros, visitada por mais de 2 milhões
de pessoas a cada ano. Restante da tarde livre.
Hospedagem.
7º Dia. TORONTO - NIÁGARA - 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. Hospedagem.
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.

CANADÁ
ESPECIAL
EUA & CANADÁ

Itinerário 8 dias
Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto

A partir de

1.255 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Domingos.
2018
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

06, 13, 20, 27
03, 10, 17 ,24,
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
1.420
Triplo
1.255
Individual
2.185

Duplo

Suplementos comuns
Excursão opcional Costa de Beaupré 4 hrs
Excursão opcional Observação de Baleias 10 hrs
Noite extra Montreal
Noite extra Toronto

65
175
145
155

(Com base em quarto duplo. Preço não válido para a
saída de 10 de junho. Consultar).

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· 7 cafés da manhã americanos e 1 almoço piquenique
no parque Omega.
· Guia acompanhante falando espanhol durante toda
a viagem.
· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Manipulação de 1 mala por passageiro durante a
viagem (malas adicionais cobradas no destino).
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
2 Montreal
2 Quebec
1 Ottawa
2 Toronto

Gouverneurs
Le Lindbergh
Ottawa Embassy Hotel
Chelsea Toronto hotel

Primeira
Turística
Turística
Turística Sup.

1º Dia. MONTREAL
Chegada ao aeroporto de Montreal, Pierre Eliott
Trudeau, recepção e traslado ao nosso hotel.
Tempo livre, aconselhamos visitar a Velha Montreal e o bairro dos espetáculos. Hospedagem.
2º Dia. MONTREAL
Café da manhã.
Hoje, visita a esta vibrante cidade, a segunda
maior cidade de língua francesa do mundo: a rua
St-Laurent, a Mille Carré Doré (Milha Quadrada
Dourada), onde se encontra a famosa universidade McGill, o parque do Monte Royal, com o lago
dos Castores. Faremos uma pausa no mirante
dos apaixonados. No caminho para a Velha Montreal veremos o bairro Le Plateau Mont Royal, a
praça de Armas, onde se encontra a basílica de
Notre-Dame de Montreal; a praça Cartier e a Prefeitura de Montreal. Restante do dia livre.
3º Dia. MONTREAL - QUEBEC
Café da manhã.
Saída para Quebec, chegada e visita panorâmica
pela cidade mais antiga do país, com suas antigas muralhas em torno da Velha Quebec. Visitaremos a parte alta e baixa, os campos de batalha,
a praça de Armas, a praça Real e a colina parlamentar, onde fica o Parlamento da Província.
Restante do dia livre.
Recomendamos uma excursão opcional para a
Costa de Beaupré com seu caminho real e suas
antigas casas rurais, o magnífico Canyon Sainte-Anne e sua bela cascata em meio a um belo
cenário natural. Também veremos as Cataratas
de Montmorency, que, com seus 83 de altura,
são mais altas que as do Niágara. Hospedagem
e tempo livre.
4º Dia. QUEBEC
Café da manhã.
Aproveite o dia para visitar e descobrir por sua
conta esta cidade cheia de surpresas. Para o dia
de hoje aconselhamos uma aconsejamos excursão opcional de observação de baleias (em
inglês).
5º Dia. QUEBEC - PARQUE OMEGA - OTTAWA
Café da manhã.
Saída de manhã cedo para a capital do Canadá. Atravessaremos as montanhas Laurentinas,
repletas de lagos e rios, que são o paraíso das
atividades ao ar livre. No caminho visitaremos
o Parque Omega, ond vamos observar a fauna

canadense em seu habitat natural. Continuação
para Ottawa. Chegada e visita panorâmica pela
cidade. Veremos a Colina parlamentar, o Mercado
ByWard, a Catedral, passaremos pela residência
do Primeiro Ministro do Canadá e pela do Governador-Geral, que representa a rainha Elizabeth II,
e pelo Canal Rideau, cercado de belas mansões.
Hospedagem.
6º Dia. OTTAWA - MIL ILHAS - TORONTO
Café da manhã.
Continuamos visitando Ottawa. Durante os meses de julho e agosto assistiremos à troca da
guarda na Colina do Parlamento. Saída pela Rodovia Trans-Canadá rumo a Toronto. No caminho
passaremos pela região das Mil Ilhas (Thousand
Islands), onde faremos uma excursão de barco
pela parte mais bela e romântica do país. Seguimos para Toronto, capital econômica do país, que
surpreende por sua moderna arquitetura e sua
localização geográfica às margens do Lago Ontário. Visita panorâmica pela cidade. Hospedagem.
Tempo livre.
7º Dia. TORONTO: visita Toronto e Cataratas do
Niágara
Café da manhã.
Visita a Toronto, maior cidade do Canadá e capital
da província de Ontário: centro financeiro, Nova
e Velha Prefeituras (parada), Parlamento provincial, Universidade de Toronto, o elegante bairro de Yorkville, o bairro chinês - segundo mais
importante do Canadá, a Torre CN - a mais alta
estrutura independente hemisfério ocidental,
com seus altivos 553 metros de altura, visitada
por mais de 2 milhões de pessoas por ano. Saída
para Niágara-on-the-Lake, o vilarejo mais bonito
de Ontário, que foi originalmente povoado por colonos americanos. Visitaremos sua rua principal.
Continuação para Niágara ao longo do caminho
panorâmico do rio de mesmo nome. Neste local
nos esperam as majestosas cataratas que vão
deslumbrá-lo com seu impressionante caudal de
água e que são uma das principais atrações da
América no Norte. Passeio de barco Hornblower
(incluído) até o centro da ferradura formada pelas famosas cataratas. Almoço Opcional em Restaurante com vista para as cataratas. Na parte da
tarde, retorno a Toronto e hospedagem.
8º Dia. TORONTO
Café da manhã.
Tempo livre até a hora de saída para o aeroporto.
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EUA & CANADÁ

PAISAGENS
DAS ROCHOSAS
E VANCOUVER
Itinerário 7 dias
Calgary, Banff, Jasper, Kamloops,
Vancouver

A partir de

1.720 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Domingos.
2018
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:

06, 13 ,20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Maio
08, 15 de Julho
Outras datas

Duplo

Triplo

Indiv

1885
2.010
2.120

1.720
1.805
1.880

2.585
2.835
3.060

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-aeroporto•
· 6 cafés da manhã e 1 jantar no Rancho South
Thompson.
· 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_________
1 Calgary
2 Banff
1 Jasper
1 Kamloops
1 Vancouver

International hotel
Banff Aspen Lodge
Tonquin Inn
South Thompson Inn
Sheraton Wall Center

Primeira
Turística
Turística
Rancho
Primeira

1º Dia. CALGARY
Chegada. Recepção no aeroporto e traslado ao
hotel. Hospedagem.
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 passeio em Tunnel Mountain, durante o qual possivelmente iremos ver a típica
fauna selvagem desta região: alces, ursos negros
e grizzlies. Banff é um oásis alpino de atividade,
aventura e paisagens inspiradoras, com as Montanhas Rochosas formando um majestoso anel ao
seu redor. À tarde, tempo livre para caminhar pelo
parque, dar um voo de helicóptero ou fazer compras. Hospedagem.
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 Vitória, considerada uma das mais belas do mundo. Antes de
empreender o caminho de volta, veremos o lago
Esmeralda, que vai nos cativar com sua intensa
coloração. Hospedagem.
4º Dia. BANFF - CAMPOS DE GELO - JASPER
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para Castle Mountain. Vamos seguir ao longo da estrada das geleiras e admirar 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, localizada no Campo
de Gelo Columbia (Columbia Icefield), o maior campo
de gelo ao sul do Círculo Polar Ártico, onde vamos dar
um passeio no Ice Explorer. Continuação para Jasper.
Hospedagem.
5º Dia. JASPER - LAGO MALIGNE - KAMLOOPS
Café da manhã.
Saída para Maligne Lake, o mais belo dos lagos
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do Canadá. Suas águas azul-celeste e suas montanhas glaciais fazem deste local um dos pontos
mais emblemáticos das Montanhas Rochosas
canadenses. Durante o passeio, faremos um cruzeiro para Spirit Island, um pequeno ícone canadense 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. Continuação 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 seguiremos por um cenário de pradarias até chegar
ao hotel, um rancho ao estilo do oeste canadense.
Hospedagem.
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, chegaremos a Vancouver, considerada uma das cidades
mais bonitas do mundo por sua natureza e estilo de vida. Hospedagem.
7º Dia. VANCOUVER
Café da manhã.
De manhã terá início nossa visita completa pela
cidade. Começamos por Yaletown para, em seguida, passar pela exótica Chinatown. Passaremos pelo bairro mais antigo da cidade, Gastown,
onde veremos o relógio a vapor original e as pequenas lojas, galerias e restaurantes da melhor
categoria. Veremos também o Canada Place, um
dos símbolos da cidade. 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. Na
hora programada, traslado ao aeroporto. Fim da
viagem e de nossos serviços. O horário recomendável para o voo de saída é a partir das 16 horas.
Se o voo sair antes, não podemos garantir a correta realização da visão panorâmica.

EUA & CANADÁ

VANCOUVER
E JOIAS
DO OESTE
Itinerário 7 dias
Vancouver, Revelstoke, Banff,
Calgary

A partir de

1.730 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Terças.
2018
Jun.: 4, 18
Jul.: 2, 9, 16,23, 30
Ago.: 6, 13, 20, 27
Set.: 3, 17

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Duplo
Triplo
Individual
Suplemento saídas 02, 09 de Julho

1.930
1.730
2.895
105

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Assistência pessoal e traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Hospedagem e 7 cafés da manhã.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Guia acompanhante falando espanhol durante a
viagem.
· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Manipulação de 1 mala por passageiro durante a
viagem.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
3 Vancouver
1 Revelstoke
2 Banff
1 Calgary

Georgian Court
Sutton Place
The Mount Royal
International hotel

Primeira
Superior
Turística Sup.
Primeira

1º Dia. ESPANHA- VANCOUVER
Voo internacional. Chegada e traslado ao hotel.
Hospedagem.
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 veremos
o relógio a vapor original e as pequenas 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. Hospedagem.
3º 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. Percorreremos o interior da
província através de pequenas cidades como
Chase, Salmon Arm e Sicamous, ao longo do
rio Shuswap. Visita à cidade fantasma e continuação para Revelstoke. Hospedagem e tempo
livre.
4º Dia. REVELSTOKE - BANFF
Café da manhã.
Na parte da 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. Veremos o
lago Louise, de onde se observa a geleira Vitória, considerada uma das mais belas do mundo. Veremos também o belo lago Moraine (de
junho a setembro), emoldurado pelo vale dos

Dez Picos. Continuação para Banff. Chegada e
hospedagem.
5º 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 Mountain, durante o qual possivelmente iremos ver
a típica fauna selvagem desta região: alces, ursos negros e grizzlies. Banff é um oásis 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 coloração 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 Geleira Athabasca no Campo de Gelo Columbia, o
maior do ao sul do Círculo Polar Ártico. Neste
lugar iremos viver uma experiência única: subir no Ice Explorer para para dar um passeio
pela geleira. À tarde, tempo livre para caminhar pelo parque, dar um voo de helicóptero ou
fazer compras na Banff Avenue, a rua principal
da cidade. Hospedagem.
6º Dia. BANFF - CALGARY
Café da manhã.
Saída para Calgary. Esta cidade é a famosa capital do mundo “cowboy” com autênticas lojas
especializadas e o famoso Heritage Park . Tempo livre. Hospedagem.
7º Dia. CALGARY
Café da manhã.
Na hora combinada, traslado ao aeroporto para
embarcar no voo de volta à sua cidade de origem.

69

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 segunda 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 meados 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.

MAURÍCIO
Capital: Port Louis
Moeda: Rúpia de Maurício (MUR) 1USD = 33,5 MUR
Língua oficial: Apesar o idioma oficial da Ilha Maurício ser o inglês, os dois idiomas mais
populares são o francês e o crioulo. Pode-se mesmo afirmar que muitas pessoas conhecem
apenas algumas palavras em inglês.
Eletricidade: A corrente elétrica é de 230 volts a 50Hz. As tomadas são de 2 ou 3 pinos. É
recomendável levar adaptador.
Clima: A Ilha Maurício é um destino com clima relativamente ameno ao longo do ano. As
temperaturas são moderadas e as chuvas ocasionais.
O verão se desenvolve entre novembro e abril., quando as temperaturas são mais altas e as
chuvas mais abundantes. O inverno vai de maio a outubro com temperaturas mais frescas.
Documentação: É necessário um passaporte em vigor e com uma data de vencimento superior a 6 meses. Consulte os requisitos e as condições do visto antes de viajar, dependendo
da cidade de origem.
Vacinas: Não é necessária vacinação para viajar para a Ilha Maurício, embora seja sempre
aconselhável manter o calendário de vacinação atualizado. Se, antes de viajar para Maurício,
você visitou um país onde a febre amarela é endêmica, você terá que ser vacinado contra
esta doença para poder entrar no país.
Gorjetas: No que diz respeito a gratificações, como é costume no resto do mundo, em restaurantes e bares geralmente se deixa uma gorjeta de 10% do valor da conta, embora em
alguns hotéis e resorts já ela pode já estar inclusa na conta ou ser opcional.
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ÁFRICA DO SUL

AVENTURA NA
ÁFRICA DO SUL
Itinerário 7 dias
Johannesburgo, Parque Kruger,
Cidade do Cabo

A partir de

725 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas e Sextas.
De Janeiro a Dezembro de 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Select

Classic

725
240

865
330

Luxo

1.180
605
Supl. saída 1 Out-31 Dez 			 40
Exc. opcional 5º dia 			
165

Duplo

Supl. Individual

NOTA: Voo Johannesburgo-Cidade do Cabo não incluído. Consultar tarifa. Preços não válidos no período de
Natal e Semana Santa.

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência
em espanhol.
· 6 cafés da manhã e 2 jantares.
· Transporte terrestre em veículo com ar condicionado.
· Transporte em veículo 4x4 para o safári no Parque
Kruger.
· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário
com guias locais falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
1 Johannesburgo

2 Parque Kruger

3 Cidade do Cabo
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Peermont Metcourt
(Emperors Palace)
Park Inn, Indaba
De Oreale, Hilton
Ingwenyama
PH Winkler, Stillewoning,
Greenway
Country Boutique
Lady Hamilton
Fountain/Strand
The Hilton

Select
Classic
Luxo
Select
Classic
Luxo
Select
Classic
Luxo

1º Dia. JOHANNESBURGO
Chegada ao aeroporto de Johannesburgo e traslado ao hotel com guia/motorista falando espanhol. Restante do dia livre. Hospedagem.
2º Dia. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
Nas primeiras horas da manhã, saída para o Parque Kruger através da província de Mpumalanga.
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 terceiro canyon
mais profundo do mundo. (Visitas sujeitas à disponibilidade de tempo e condições meteorológicas).
Chegada ao hotel na parte da tarde. Hospedagem.
3º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
(Como a hora prevista de partida é às 5h30min,
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 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, tentaremos avistar os chamados
“Big Five”: leão, leopardo, elefante, rinoceronte e
búfalo. Retorno ao hotel na parte da tarde. Hospedagem.
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 aeroporto de Johannesburgo e saída para a Cidade
do Cabo (voo não incluso). Chegada e traslado
ao hotel com guia/motorista falando espanhol.
Hospedagem.
5º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Dia livre para atividades opcionais. Recomendamos fazer a excursão opcional de dia completo

pela Península, com almoço, para explorar as
belezas da Península do Cabo através da costa
atlântica. Faremos uma pausa na vila pesqueira
de Hout Bay. Chegaremos ao Cabo da Boa Esperança, visitando ao longo do caminho, a Ilha
das Focas e uma colônia de adoráveis pinguins.
No caminho para a Cidade do Cabo, atravessaremos a pequena cidade portuária de Simon’s
Town. Retorno ao hotel e hospedagem.
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 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. À tarde, retorno ao hotel. Hospedagem.
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.

ÁFRICA DO SUL

ÁFRICA DO SUL
COM CATARATAS
VITÓRIA
Itinerário 9 dias
Johannesburgo, Parque Kruger,
Cidade do Cabo, Cataratas Vitória

A partir de

1.140 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas e Sextas.
De Janeiro a Dezembro de 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Select

Classic

1.140
445

1.470
480

Luxo

1.855
Supl. Individual
1.055
Supl. saída 1 Out-31 Dez 			 40
Exc. opcional 5º dia 			
165
Exc. opcional 6º dia 			
165

Duplo

NOTA: Voo Johannesburgo-Cidade do Cabo, Cidade do
Cabo-Cataratas Vitória não incluído. 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. Consultar.

O PROGRAMA INCLUI____________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência
em espanhol.
· 8 cafés da manhã e 2 jantares.
· Transporte terrestre em veículo com ar condicionado.
· Transporte em veículo 4x4 para o safári no Parque
Kruger.
· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário
com guias locais falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
1 Johannesburgo

2 Parque Kruger

3 Cidade do Cabo

2 Cataratas Vitória
(Zimbabue)

Peermont Metcourt
(Emperors Palace)
Park Inn, Indaba
De Oreale, Hilton
Ingwenyama
PH Winkler, Stillewoning,
Greenway
Jatinga Lodge, Olivers
Lady Hamilton
Fountains/ Strand
The Hilton
Hotel Kingdom
Vitória Falls Safari Lodge
Vitória Falls

Select
Classic
Luxo
Select
Classic
Luxo
Select
Classic
Luxo
Select
Classic
Luxo

1º Dia. JOHANNESBURGO
Chegada ao aeroporto de Johannesburgo e traslado ao hotel com guia/motorista falando espanhol. Restante do dia livre. Hospedagem.
2º Dia. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
Saída para o Parque Kruger através da província de Mpumalanga. No caminho, contemplaremos algumas das maravilhas da região, como o
Bourke’s Luck Potholes no Blyde River Canyon
e a Janela de Deus (visitas sujeitas à disponibilidade de tempo e condições meteorológicas).
Chegada na parte da tarde ao hotel. Hospedagem.
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, falando 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. Hospedagem.
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 Square” e “Union Buildings” (parte exterior). Saída
em voo interno de Johannesburgo a Cidade do
Cabo (não incluso). Chegada a Cidade do Cabo
e traslado ao hotel com guia/motorista falando
espanhol. Hospedagem.

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. À tarde, retorno ao hotel. Hospedagem.
7º Dia. CIDADE DO CABO - CATARATAS VITÓRIA
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). Assistência de nossa equipe, em espanhol e traslado ao
hotel. Hospedagem.
8º Dia. CATARATAS VITÓRIA
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 desfiladeiro, uma evidência da força impressionante
deste poderoso rio. O restante da tarde é livre,
aproveite para participar de algumas das muitas
atividades opcionais oferecidas nesta região (por
conta própria). Hospedagem.
9º Dia. CATARATAS VITÓRIA
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto. Fim de nossos serviços.

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. À tarde,
retorno ao hotel. Hospedagem.
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
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ÁFRICA DO SUL

ÁFRICA DO SUL
COM MAURÍCIO
Itinerário 10 dias
Johannesburgo, Parque Kruger,
Cidade do Cabo, Ilha Maurício

A partir de

1.520 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas e Sextas.
De Janeiro a Outubro de 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
22 dez.-06 jan.
07 jan-09 fev.
10 fev-24 fev.
25 fev-04 mai.
05 mai-18 mai.
19 mai-08 set.
09 set-30 set.
01 out-20 out.
21 out-30 out.
Suplemento individual

Select

Classic

Luxo

2.395
1.675
1.710
1.675
1.600
1.520
1.600
1.675
1.710
785

2.535
1.815
1.850
1.815
1.740
1660
1.740
1.815
1.850
875

2.845
2.125
2.160
2.125
2.050
1.970
2.050
2.125
2.160
1150

NOTA: Voo Johannesburgo-Cidade do Cabo, Cidade do
Cabo-Maurício não incluído. 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 condicionado.
· Transporte em veículo 4x4 para o safári no Parque
Kruger.
· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário
com guias locais falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
1 Johannesburgo

2 Parque Kruger

3 Cidade do Cabo

3 Ilha Marício
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Peermont Metcourt
(Emperors Palace)
Select
Park Inn, Indaba
Classic
De Oreale, Hilton
Luxo
Ingwenyama
Select
PH Winkler, Stillewoning,
Greenway
Classic
Jatinga Lodge, Olivers
Luxo
Lady Hamilton
Select
Fountains/Strand
Classic
The Hilton
Luxo
Ambre Resort
Primeira

1º Dia. JOHANNESBURGO
Chegada ao aeroporto de Johannesburgo e traslado ao hotel com guia/motorista falando espanhol. Restante do dia livre. Hospedagem.
2º Dia. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
Nas primeiras horas da manhã, saída para o
Parque Kruger através da província de Mpumalanga. 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 terceiro canyon mais profundo do mundo. (Visitas
sujeitas à disponibilidade de tempo e condições
meteorológicas). Chegada ao hotel na parte da
tarde. Jantar e hospedagem.
3º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
(Como a hora prevista de partida é às 5h30min,
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 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, tentaremos avistar os chamados
“Big Five”: leão, leopardo, elefante, rinoceronte e
búfalo. Retorno ao hotel na parte da tarde. Jantar e hospedagem.
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 Square” e “Union Buildings” (parte exterior). Saída
em voo interno de Johannesburgo a Cidade do
Cabo (não incluso). Chegada a Cidade do Cabo
e traslado ao hotel com guia/motorista falando
espanhol. Hospedagem.
5º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Dia livre para atividades opcionais. Recomendamos fazer a excursão opcional de dia completo
pela Península, com almoço, para explorar as

belezas da Península do Cabo através da costa
atlântica. Faremos uma pausa na vila pesqueira
de Hout Bay. Chegaremos ao Cabo da Boa Esperança, visitando ao longo do caminho, a Ilha das
Focas e uma colônia de adoráveis pinguins. No
caminho para a Cidade do Cabo, atravessaremos
a pequena cidade portuária de Simon’s Town. Retorno ao hotel e hospedagem.
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 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. À tarde, retorno ao hotel. Hospedagem.
7º Dia. CIDADE DO CABO - MAURÍCIO
Café da manhã.
Na hora prevista, traslado com guia/motorista falando espanhol ao aeroporto da Cidade
do Cabo para embarcar no voo para Maurício.
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.
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 lendária 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.

ÁFRICA DO SUL
COMPLETA
ÁFRICA DO SUL

Itinerário 14 dias
Johannesburgo, Mpumalanga,
Parque Kruger, Durban, Shakaland,
Rota Jardim, Cidade do Cabo

A partir de

2.580 USD

DATAS DE INÍCIO _______________________________
Segundas.
Jan.:
Fev.:
Mar.:
Abr.:
Mai.:
Jun.:

01, 15, 29
12, 26
12, 26
9, 23
7, 21
4, 18

Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:
Nov.:
Dez.:

2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
10, 24
8, 22
5, 19
3, 17

PREÇOS POR PESSOA (USD)__________________
Select

Classic

Luxo

2.580
640
Supl. saídas 01 out-31 dez. 20

2.995
950
40

3.450
1325
85

Duplo

Individual

NOTA: Voo Johanessburgo-Durban, Durban-Port
Elizabeth não incluído. 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 condicionado.
· Transporte em veículo 4x4 para o safári no Parque
Kruger.
· Visitas e entradas inclusas descritas no itinerário
com guias locais falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES_________
1 Johannesburgo

2 Parque Kruger

1 Shakaland
3 Durban
1 Port Elizabeth

2 Rota Jardim/
Ouddtshoorn
3 Cidade do Cabo

Peermont Metcourt
(Emperors Palace)
Select
Indaba Hotel
Classic
De Oreale, Hilton
Luxo
Ingwenyama
Select
PH Winkler, Stillewoning,
Greenway
Classic
Country Boutique
Luxo
Shakaland
Select/Classic/Luxo
GC South Beach
Select
Southern Sun Elangeni Classic/Luxo
Brookes Hill Suites
Select
The Paxton Hotel
Classic
The Radisson
Luxo
The Graywood/The Turnberry Select
Knysna Quays/Hlangana Lodge Classic
The Rex Hotel/The Rosenhof
Luxo
Lady Hamilton
Select
Fountains/Strand
Classic
The Hilton
Luxo

1º Dia. JOHANNESBURGO
Chegada ao aeroporto de Johannesburgo e traslado ao hotel com guia/motorista falando espanhol. Restante do dia livre. Hospedagem.
2º Dia. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
Nas primeiras horas da manhã, saída para o Parque Kruger através da província de Mpumalanga.
No caminho, visita a Bourke’s Luck Potholes no
Parque Blyde River Canyon. (As visitas podem
variar em função do tempo e condições meteorológicas). Chegada na parte da tarde ao hotel.
Jantar e hospedagem.
3º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER
Meia Pensão.
(O hotel irá proporcionar caixas de piquenique
para o café da manhã). Safari fotográfico de dia
completo em veículos 4X4. Tentaremos avistar
os chamados “Big Five”: leão, leopardo, elefante,
rinoceronte e búfalo. Retorno ao hotel. Jantar e
hospedagem.
4º Dia. ÁREA DO PARQUE KRUGER-DURBAN
Café da manhã.
Saída para Johanessburgo. No caminho vamos
parar em Pretória. À tarde traslado ao aeroporto e saída para Durban (voo não incluso. Horário
recomendado por volta das 19 horas). Chegada
e traslado ao hotel com guia/motorista falando
espanhol. Hospedagem.
5º Dia. DURBAN - SHAKALAND
Meia pensão.
Pela manhã, traslado à Terra dos Zulus. Na parte
da tarde, assistiremos a um show cultural e visitaremos uma aldeia Zulu, onde conheceremos
suas danças e tradições. Jantar tradicional e
hospedagem.
6º Dia. SHAKALAND - DURBAN
Café da manhã.
Na hora programada, traslado de volta a Durban.
Chegada ao hotel. Tarde livre. Hospedagem
7º Dia. DURBAN
Café da manhã.
Dia livre para realizar atividades opcionais. Hospedagem.

No horário indicado, pick up (recolha) e traslado
ao aeroporto para embarcar no voo com destino
a Port Elizabeth. (Horário recomendado por volta
das 11 horas). Chegada, assistência e traslado ao
hotel. Hospedagem.
9º Dia. PORT ELIZABETH - KNYSNA: Rota Jardim
Café da manhã.
ANo início da manhã saída para o Parque Nacional Tsitsikamma e visita a Knysna: uma imensa
lagoa rodeada de florestas e montanhas. Sugerimos um cruzeiro na lagoa. Hospedagem.
10º Dia. KNYSNA - OUDTSHOORN: Rota Jardim
Meia Pensão.
Saída para Oudtshoorn, cidade especializada na
criação de avestruzes e conhecida como a ‘capital mundial das plumas’. Almoço incluído. Tour
numa fazenda de avestruzes. À tarde visita às famoas Cango Caves, uma das maravilhas naturais
mais incríveis da África do Sul. Hospedagem.
11º Dia. OUDTSHOORN - CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Saída para Cidade do Cabo. Durante a temporada
de baleias, viajaremos através do vilarejo costeiro de Hermanus, na esperança de observar
baleias-francas-austrais (de julho a novembro).
Fora de temporada, voltamos à cidade do Cabo
pela a estrada ‘Route 62’, a versão sul-africana
da ‘Route 66’ americana. Hospedagem.
12º Dia. CIDADE DO CABO: Península do Cabo
Café da manhã.
Dia livre. Recomendamos fazer a excursão de
dia completo à Península do Cabo, visitando Hout
Bay, Cabo da Boa Esperança, Simon’s Town. Hospedagem.
13º Dia. CIDADE DO CABO: Vinhedos do Cabo
Café da manhã.
Dia livre. Sugerimos excursão de dia completo de
à Cidade Mãe, “Bo Kaap” e seus museus. Hospedagem.
14º Dia. CIDADE DO CABO
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

8º Dia. DURBAN - PORT ELIZABETH
Café da manhã.
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