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3

MEDIO ORIENTE

AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA

ÁFRICA

* TRANSFERÊNCIA DE SUPLEMENTO REQUERIDA POR UMA NOITE EXTRA (EM INGLÊS)

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
DELHI €25 
SYDNEY €75
MELBOURNE €75
CAIRNS €75
AUCKLAND €75 
QUEENSTOWNS €60 
CHRISTCHURCH €50

ÁFRICA
NAIROBI €40
ARUSHA €30
JOHANNESBURGO €35
Cidade DEL CABO €30
VICTORIA FALLS €40

Preços por pessoa e transferência com motorista em inglês
Válido para a transferência de chegada do aeroporto para o hotel e vice-versa

ORIENTE

NOITES ADICIONAIS

Cidade CAT. HOTEL Duplo SINGLE

AUSTRALIA
SYDNEY* 01 ABR/30 SEP 2018

TS €120 €240
P/PS €185 €375
L €240 €480
01 OCT 2018/31 MAR 2019
TS €160 €320
P/PS €225 €450
L €315 €630

MELBOURNE* 01 ABR/30 SEP 2018
TS €120 €240
P/PS €140 €280
L €195 €390
01 OCT 2018/31 MAR 2019
TS €130 €260
P/PS €150 €300
L €285 €570

NOVA ZELÂNDIA

AUCKLAND* 01 ABR/30 SEP 2018
P/PS €160 €320
01 OCT 2018/31 MAR 2019
P/PS €200 €400

QUEENSTOWNS* 01 ABR/30 SEP 2018
P/PS €180 €360
01 OCT 2018/31 MAR 2019
P/PS €230 €460

CHRISTCHURCH* 01 ABR/30 SEP 2018
P/PS €135 €270
01 OCT 2018/31 MAR 2019
P/PS €175 €350

ISLAS FIJI
NADI A/B/C €230 €460

Cidade CAT. HOTEL Duplo SINGLE

ISRAEL

TEL AVIV A €110 €190
B €125 €220
C €135 €240
D €190 €360

JERUSALEM A €90 €170
B €95 €180
C €130 €235
D €165 €310

EGITO
EL CAIRO A €70 €110

B €90 €125
C €120 €160
D €130 €190

JORDÂNIA
AMMAN A-4* €105 €165

B-5* €135 €225
C-5*L €160 €275

EMIRADOS
ARABES UNIDOS
DUBAI A €80 €150

B €100 €195
C €115 €215
D €140 €275

ABU DHABI A €80 €150
B €100 €195
C €115 €215
D €140 €275

Cidade CAT. HOTEL Duplo SINGLE NOTAS

CHINA

PEKIM L €150 €300 01/SEP-30/NOV 2018
L €120 €240 RESTO DA TEMPORADA

SHANGHAI L €150 €300 01/SEP-30/NOV 2018
L €120 €240 RESTO DA TEMPORADA

HONG KONG P €210 €420 01/SEP-30/NOV 2018
P €160 €320 RESTO DA TEMPORADA

JAPON

TOQUIO TS €175 €280
P/PS €250 €425
L €315 €500

OSAKA TS €130 €215
P/PS €200 €300
L €305 €440

KYOTO P/PS €225 €375
KOBE P/PS €215 €360

INDIA

DELHI A €85 €165
B €65 €125

BOMBAY A €90 €180
B €75 €150

KATHMANDU A €90 €180
B €75 €150

CHENNAI A €85 €165
B €65 €125

COCHIN A €85 €165
B €65 €125

MYANMAR

YANGON TS/P €95 €180

INDONESIA

BALI TS €50 €100
P €80 €160
L €170 €340

YOGYAKARTA P €70 €140

TAILANDIA, VIETNAM Y 
CAMBOYA

BANGKOK TS/P €50 €100
PS/L €85 €170

HANOI TS €60 €120
P €85 €170
L €100 €200

HO CHI MINH TS €60 €120
P €85 €170
L €100 €200

SIEM REAP TS €60 €120
P €85 €170
L €100 €200

LUANG PRABANG TS €60 €120
P €85 €170
L €100 €200

Cidade CAT. HOTEL Duplo SINGLE

KENIA

NAIROBI* Sp/Cof €135 €235

TANZANIA

ARUSHA* Sp/Cof €165 €265

SUDAFRICA

JOHANNESBURGO* A €165 €300
B €115 €185
C €95 €165

Cidade DO CABO* A €175 €250
B €155 €215
C €80 €135

ZIMBABWE

VICTORIA FALLS* A €265 €490
B €250 €315
C €160 €260

Os preços indicados são por pessoa em apartamento duplo ou individual e aplicam-se apenas no máximo de 2 noites no início ou no final da sua estadia na Cidade solicitada. Caso as noites solicitadas coincidam com um 
evento especial, congresso internacional ou feira, o hotel pode rejeitar a reserva solicitada ou aplicar um preço mais alto. O pedido de noites Por conseguinte, devem ser solicitados encargos adicionais em cada caso de 
acordo com as datas exigidas e requerem o acordo do operador. No caso de um apartamento triplo, o preço aplicado é o mesmo indicado no duplo, tendo em conta que normalmente a terceira cama é uma cama extra 
ou sofá cama e o espaço do apartamento é muito pequeno. As cidades indicadas com um asterisco (*) requerem uma transferência extra para ter uma noite extra e o preço indicado abaixo se aplica.
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Jordânia
• CLIMA
É de estilo mediterrâneo, úmido de novembro a março 
e semi seco o resto do ano. Os invernos são frescos e 
úmidos com temperaturas média de 13ºC e vai de no-
vembro a março, sendo janeiro o mês mais frio, o resto 
do ano é considerado verão, temperaturas média de 
29ºC, com picos que ultrapssam os 32ºC, agosto é o mês 
mais quente.

• MOEDA LOCAL
É o dinar (JD). Estão divididos em 1000 fils.

• ELETRICIDADE
220 volts a 50 ciclos CA. Não necessárias tomadas de 2 
pinos. Os visitantes provenientes de EE. UU. Necessitarão 
de um transformador de corrente, disponível na maioria 
dos hotéis.

• POPULAÇÃO
Jordânia tem crescido rapidamente durante os últimos 50 
anos, mais ou menos a 6,249,000 milhões de pessoas. Ao 
redor de 82,6% da população vive em zonas urbanas.

• IDIOMA
O árabe é o idioma oficial da Jordânia, embora o inglês 

seja falando em todo o país.

• COMPRAS
Os turistas poderão comprovar que existe uma ampla 
gama de produtos criados artesanalmente pelos habi-
tantes da zona e outro tipo de produto disponível nos 
locais mais populares da cidade, assim como botiques 
em hotéis mais importantes e os diversos centros de vi-
sitantes. Você vai encontrar tapetes e almofadas, tecidos 
artesanais, itens Preçosos e roupas bordadas a mão, cerâ-
mica tradicional, porcelna, jóias de prata com pedras semi 
Preçosas, facas beduínas, jogos de café, cachimbos de 
água (tubulações de água), marchetaria, antiguidades e 
outros itens. A lista é interminável e incrivelmente variada. 

• GEOGRAFIA
É um país na Ásia; no Oriente Médio. Sua área é de 
89.342 km2 . O Jabal Umm al Dami com 1854 metros, o 
ponto mais alto do país.

• GASTRONOMÍA
É um país muçulmano e, portanto, os igredientes são 
regulados pelas regras do Islã. O prato nacional da Jor-
dânia é o Mansaf, embora seja comum ver o musakham 
ou maglouba.

Israel
• CLIMA
Goza dos longos verões quentes e secos (abril a outubro) 
e invernos geralmente leves (novembro a março) com um 
clima um pouco mais seco e fresco em regiões montan-
hosas, como Jerusalém e Safed.

• MOEDA LOCAL
É o Novo Shekel Israelí (NIS, por suas siglas em inglês) 
ou simplesmente shekel. Cada shekel se divide em 100 
agorot (agora no singular).

• ELETRICIDADE
É monofásica de 220 volts, 50 hertz. A maioria das toma-
das em Israel são de 3 entradas, mas muitos funcionam 
com dois plugues de pino europeu. 

• POPULAÇÃO
Tem uma população de 8 002 300 habitantes (março 
de 2013); 75,5% deles são judeus, 20,6% são árabes e os 
restantes 4%, inclui os cristãos não-árabes, muçulmanos 
não-árabes, familiares de judeus não registrados como tais 
e residentes sem filiação religiosa ou étnica.

• IDIOMA
Os idiomas oficiais são o hebraico e o árabe. Outra língua 
muito falada é o russo e o inglês.

• COMPRAS
Ao perambular os mercados, lojas e galerias você vai 

ver a incrível variedade de produtos, e aproveitar o mo-
mento. Algumas das memórias mais significativas são 
cerâmicas armênia decorada com chamativos azuis e 
brancos com motivos religiosos. Objetos de madeira de 
oliveira e nácar, antiguidades, caixas, broxes e muitos 
outros itens.

• GEOGRAFIA
A geográfia de Israel é muito diversificada, com re-
giões desérticas do sul e montanhas cobertas de neve 
no norte. Israel está localizado no extremo leste do 
Mar Mediterrâneo, no sudoeste da Ásia. Fronteira ao 
norte com Líbano (79km de fronteira), ao noroeste 
com a Siria (76km de fronteira), ao leste com a Jor-
dânia (238km de fronteira) e Palestina (CisJordânia) 
(330km de fronteira), ao sudoeste com Egito (255km 
de fronteira) e ao oeste com a Palestina (Faixa de 
Gaza) (59km de fronteira).

• GASTRONOMÍA
Culinária diversificada devido às diferentes in-
fluências culturais que a compõem. É composto 
por pratos locais pelos nativos de Israel e pratos 
trazidos a Israel por judeus da diáspora. A cozinha 
israelita, portanto, tem as suas raízes tanto na cu-
linária judaica e cozinha árabe. Alguns alimentos 
locais como falafel e homus, tornaram-se sinônimo 
de cozinha israelita.

Emirados Arabes
• CLIMA
O clima dos Emirados Árabes Unidos é subtropical e árido. 
A chuva é pouco frequente e irregular. O sol está presente 
durante todo o ano. Entre dezembro e fevereiro tempe-
ratura Dubai varia entre 14ºC e 25ºC, ainda muito bom 
tempo para viajar. Fevereiro é o mais chuvoso com uma 
média de quatro dias de chuvas no mês. Verão em Dubai 
pode ser entendido como o tempo de maio a outubro. 
Durante esses meses, a temperatura média varia entre 
25ºC a 40ºC, atingindo um alcance máximo de 48ºC nos 
dias mais quentes de julho a agosto. A chance de chuva 
é quase inexistente.

• MOEDA LOCAL
Moeda oficial de Dubai é o dirham (Dh, AED). Cada dir-
ham é divido em 100 fils. A taxa de câmbio aproximada é 
de 4,5 dirhams por Euro.

• ELETRICIDADE
As tomadas são do tipo europeu, com duas saídas re-
dondas e 220v.

• POPULAÇÃO
Emirados Árabes Unidos fechou 2013 com uma popu-
lação de 9 346 129 pessoas. A população masculina é 
maioria, com 70.07% do total, contra 29,92% de mulhe-
res. Emirados Árabes Unidos, com 112 habitantes por 
km2 está em 120º lugar quanto a densidade.

• IDIOMA
Embora a língua oficial seja o árabe, a maioria das pes-
soas falam inglês. No setor do turismo o espanho tam-
bém é bastante utilizado.

• COMPRAS
A maioria das lojas estão abertas das 9:00 às 13:00 e das 
16:00 às 21:00hs. Os shoppings estão abertos continua-
mente das 10:00 às 22:00hs. Você poderá encontrar esta-
belecimentos abertos 24 horas. A data limite é sexta-feira, 
embora muitas lojas não fechem e outras abrem ao meio-
dia. Se há algo que abunda em Dubai são os souks, lojas 
e shoppings.

• GEOGRAFIA
Dubai é o membro mais importante dos sete emirados 
que compõem os Emirados Árabes Unidos. Ele está lo-
calizado em Dubai Creek, uma entrada do Golfo Pérsico 
que divide Dubai em Deira, norte e Bur Dubai ao sul.

• GASTRONOMÍA
Embora a cozinha é bastante internacional, também é 
verdade que a maioria dos restaurantes servem vários 
pratos árabes originários do Oriente Médio. Os pratos 
libaneses, iranianos e sirios incluem receitas grelhadas, 
vários peixes e carnes (não porco) são cozinhados neste 
mundo.

ISRAEL EGITO

JORDÂNIA EMIRADOS ARABES

Egito
• CLIMA
No verão média de 28ºC. Passaremos bastante calor 
durante as visitas. A precipitação durante esses messes 
é de 0mm. A temperatura média de janeiro e fevereiro 
são 14ºC. É melhor do que no verão, embora a noite seja 
conveniente ter uma jaqueta. Os meses mais suaves são 
março, abril, outubro e novembro.

• MOEDA LOCAL
A moeda oficial é a Libra Egípcia (EGP). O Dólar Ameri-
cano também é aceito.

• ELETRICIDADE
Tomadas tipo europeu de 220v.

• POPULAÇÃO
Em 2013 a população foi estimada em 84 662 000 pes-
soas. E 90% dos egípcios estão concentrados na área 
fértil do Nilo, que ocupa 5% do território do país, 44% da 
população vive em áreas urbanas e a maioria em aldeias 
(4000 aldeias aprox.).

• IDIOMA
O idioma oficial é árabe. Se sabe inglês não terás pro-
blema já que a maioria das pessoas com quem teremos 

que falar o domina. Os guias e pessoas dedicadas ao 
turismo podem falar perfeitamente o espanhol.

• COMPRAS
Os objetos mais comuns são os chibalas, cartuchos, 
perfumes e os papiros. Os horários são geralmente das 
10:00 às 20:00hs. Aos DOMINGOSs poderá encontrar 
lojas fechadas.

• GEOGRAFIA
Com mais de 5 mil anos, a história do Egito é a mais 
longa e documentada do mundo. Os primeiros habitan-
tes do Egito se estabelizaram as margens do Nilo fugindo 
do deserto. Estes primeiros indígenas, isolados e sem 
inimigos por perto, era governados por seres “divinos” 
que seguiram dinastias semiheróicas, “os decendentes 
de Horus”. Essas pessoas foram se organizando em 
províncias (chamado Nomos) e com sua unificação dois 
reinos surgiram: o Alto e Baixo Egito.

• GASTRONOMÍA
É variada, devido à sua posição geográfica que faz a 
ponte entre a cozinha Áfricana e mediterrânea. Apesar 
de ser um país muçulmano, muitos hábitos alimentares 
são regidos pelas leis do Islã.
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5Oriente Médio
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Desde 595 €

8 Dias
Visitando:  Cairo / Luxor / Cruzeiro Pelo Nilo / Edfú / Kom Ombo / Aswan

Egito Karnak 

• Assistência e traslados indicados no itinerário.
• Cruzeiro pelo Nilo de 4 noites em regime de 

pensão completa.
• Programa de excursão no cruzeiro com guia 

local falando espanhol e entradas. 
• Acomodação e café da manhã no Cairo em 

hotel de categoria escolhida.
• Visitas à Cairo, as Pirâmides de Gizé e Esfi nge.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços IncluídosSI

• Gorjetas no cruzeiro, são obrigatórias aprox. 
35€ com pagamento direto no barco.

• Passagens aéreas domésticas Cairo/Luxor e 
Aswan/Cairo. 

• Suplemento. 300 € Neto por pessoa.

Não IncluiNO

Cidade Cat. A
Cairo Grand Piramids 5*/Barcelo 5*

Cruzeiro Ramadis II / Nile Dolphin

Hotéis previstos ou similares

Pacote Plus

EXTRAS
• Visita de dia unteiro ao museu egípcio, cida-

dela com almoço.
• Visita ao Vale dos Reis em Luxor.
• Excursão a Abu Simbel desde Aswan em 

ônibus

8 DIAS: CAIRO / CAIRO 
300 € INCLUI 1 REFEIÇÃO E 3 EXTRAS

2018-2019
De 08 de abril de 2018 à 31 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A CAIRO: DOMINGOS 

Dia 1º (Dom): Cairo
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 2º (Seg): Cairo / Luxor / Cruzeiro Pelo 
Nilo
Café da manhã e traslado ao aeroporto e saída 
em voo até Luxor. (VOO NÃO INCLUÍDO). Che-
gada e traslado diretamente ao barco. Acomo-
dação no barco em camarotes. Jantar e noite a 
bordo.

Dia 3º (Ter): Em Cruzeiro: Luxor
Depois do café da manhã, início do programa de 
visitas incluídas no barco. Visita do Templo de Luxor, 
onde se destaca a avenida das Esfi nges, o Obelisco, 
as estátuas de Ramsés II e a Naos. Posteriormente, 
visita do Templo de Karnak, onde foi descoberto 
mais de 18 000 mil estátuas. Opcionalmente cruza-
remos as margens ao oeste do Nilo para visitar o 
Vale dos Reis e conhecer as fabulosas estátuas dos 
Colosos de Memnon e também o Templo de Hats-
hepsut. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Almoço 
e jantar a bordo.

Dia 4º (Qua): Em Cruzeiro: Edfu / Kom 
Ombo
Chegada a Edfú. Visita do templo mais bem conser-
vado do Egito, dedicado ao deus Hórus. Navegamos 
até Kom Ombo para visitar seu templo, situado em 
uma plataforma rochosa em uma pequena curva do 
Nilo. Pensão completa a bordo.

Dia 5º (Qui): Em Cruzeiro: Aswan
Aswan, situada na fronteira sul do Egito. Embarcare-
mos em uma faluca para dar um passeio aos arredo-

res da ilha Elefantina. Visita ao Templo de Isis na ilha 
de Philae. Pensão completa a bordo.

Dia 6º (Sex): Em Cruzeiro: Cairo
Café da manhã e almoço a bordo. Excursão op-
cional em ônibus até Abu Simbel para visitar seus 
impressionantes templos de Ramsés II e Nefertari, 
resgatados das profundezas do Nilo. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Regresso à Aswan. Traslado ao 
aeroporto para sair em voo até Cairo. (VOO NÃO 
INCLUÍDO). Chegada e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 7º (Sáb): Cairo
Café da manhã. Durante este dia incluímos uma 

visita as mundialmente famosas pirâmides de Gizé 
e a Esfi nge com entrada ao recinto. Opcionalmente 
poderemos visita o Museu Egípcio, mesquitas e 
cidadela com almoço incluído. (Visita opcional e 
almoço incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel.

Dia 8º (Dom): Cairo
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima via-
gem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Com Cruzeiro de 4 dias pelo Nilo de Luxor a Aswan e 3 noites no Cairo

EGITO

El Cairo

Luxor

Vale dos 
Reis

Edfú
Kom Ombo
Aswan

Cidade Cat. B
Cairo  Meridien Pyramides 5*L 

Cruzeiro  Nile Premium / Amarco

Cidade Cat. C
Cairo Centro Ramses Hilton 5*L

Cruzeiro Nile Premium / Amarco

Cidade Cat. D
Cairo Centro Fairmont Nile 5*L

Cruzeiro Nile Premium (Cabina Premium) / Farah

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento
Duplo

Suplemento
Individual

Tour 8 dias Cairo / Cairo
Saídas de 08 Abril a 29 Abril 2018

Iti OR701

A 695 320
B 830 410
C 850 440
D 925 525

Tour 8 dias Cairo / Cairo
Saídas de 06 Maio a 23 Set. 2018 

Iti OR701

A 595 290
B 745 310
C 825 360
D 915 415

Tour 8 dias Cairo / Cairo
Saídas de 30 Setembro
 a 28 Outubro 2018 )

Iti OR701

A 650 380
B 860 400
C 930 520
D 1.095 540

€ Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento
Duplo

Suplemento
Individual

Tour 8 dias Cairo / Cairo
Saídas de 04 Nov. 2018 a

31 Mar. 2019
(Exceto datas de Nata/Fim de ano)

Iti OR701

A 730 400

B 875 425

C 940 530

D 1.115 560

Tour 8 dias Cairo / Cairo
Saídas de 16 Decembro 2018

a 06 Janeiro 2019
(Nata/Fim de ano)

Iti OR701

A 925 475

B 1.125 625

C 1.120 640

D 1.275 750

€

El Cairo

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

1+2

8
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6 Oriente Médio

Desde 635 €

8 Dias
Visitando:  Cairo / Aswan / Cruzeiro Pelo Nilo / Kom Ombo / Edfú

Egito Philae 

• Assistência e traslados indicados no itinerário.
• Cruzeiro pelo Nilo de 3 Noites em regime de 

pensão completa.
• Programa de excursão no cruzeiro com guia 

local falando espanhol e entradas. 
• Acomodação e café da manhã no Cairo em 

hotel da categoria escolhida.
• Visitas à Cairo, as Pirâmides de Gizé e Esfi nge.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços IncluídosSI

• Gorjetas no cruzeiro são obrigatórias aprox. 
35 € com pagamento direto no barco.

• Passagens aéreas domésticas Cairo/Luxor e 
Aswan/Cairo. 

• Suplemento. 250 € Neto por pessoa.

Não IncluiNO

Pacote Plus

EXTRAS
• Visita de dia unteiro ao museu egípcio, cida-

dela com almoço.
• Visita ao Vale dos Reis em Luxor.
• Excursão à Abu Simbel desde Aswan em 

ônibus.

8 DIAS: CAIRO / CAIRO 
300 € INCLUI 1 REFEIÇÃO E 3 EXTRAS

2018 - 2019
De 05 de abril de 2018 à 28 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A CAIRO: QUINTAS

Dia 1º (Qui): Cairo
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 2º (Sex): Cairo / Aswan / Cruzeiro Pelo 
O Nilo
Café da manhã e traslado ao aeroporto para em-
barcar no avião com destino à Aswan. (VOO NÃO 
INCLUÍDO). Chegada e traslado ao barco. Aco-
modação no barco em camarotes. Jantar e noite a 
bordo.

Dia 3º (Sáb): Em Cruzeiro: Aswan
Acomodação e pensão completa a bordo. Possibi-
lidade de fazer uma excursão opcional em ônibus à 
Abul Simbel para visitar seus impressionantes tem-
plos de Ramsés II e Nefertari, resgatado das profun-
dezas do Nilo. (Visita incluída no Pacote Plus P+). 
Visita da presa alta de Aswan.

Dia 4º (Dom): Em Cruzeiro: Kom Ombo / 
Edfu
Visita do templo Kom Ombo, situado em uma pla-
taforma rochosa em uma pequena curva do Nilo. 
Chegada à Edfú. Visita do templo mais bem con-
servado do Egito, dedicado ao deus Hórus. Pensão 
completa a bordo.

Dia 5º (Seg): Em Cruzeiro: Luxor / Cairo
Depois do café da manhã, visita do Templo de 
Luxor, dedicado ao deus Amón-Ra onde se destaca 
a avenida das Esfi nges, o Obelisco, as estátuas de 
Ramsés II e Naos. Visita do Templo de Karnak, onde 
foi descoberta 18 000 mil estátuas. Opcionalmente 
cruzaremos as margens do Nilo ao oeste para visitar 
o Vale dos Reis e conhecer as fabulosas estátuas 

dos Colosos de Memnon, e também o Templo 
de Hatshepsut. (Visita ao Vale dos Reis incluída 
no Pacote Plus P+). Almoço a bordo. Traslado ao 
aeroporto para embarcar em voo até Cairo. (VOO 
NÃO INCLUÍDO). Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação no hotel.

Dia 6º (Ter): Cairo
Café da manhã. Durantes este dia incluímos uma 
visita as mundialmente famosas Pirâmides de Gizé 
e Esfi nge, com entrada ao recinto. Opcionalmente 
sugerimos fazer uma visita ao Museu Egípcio, Mes-
quitas e Cidadela, com almoço. (Visita e almoço in-
cluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 7º (Qua): Cairo
Café da manhã. Dia livre para poder seguir desfru-
tando da cidade ou fazer uma visita opcional. Aco-
modação no hotel.

Dia 8º (Qui): Cairo 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima via-
gem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Com Cruzeiro de 3 dias pelo Nilo de Aswan a Luxor e 4 Noites no Cairo

Cidade Cat. A
Cairo  Grand Piramids 5*/Barceló 5*

Cruzeiro Ramadis II/ Nile Dolphin

Hotéis previstos ou similares

Cidade Cat. B
Cairo Meridien Pyramides 5*L 

Cruzeiro Nile Premium / Amarco

Cidade Cat. C
Cairo Centro Ramses Hilton 5* Luxo

Cruzeiro Nile Premium / Amarc

Cidade Cat. D
Cairo  Fairmont Nile City / 

Cruzeiro  Nile Premium (Cabina Premium) / Farah

Luxor

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

+

5

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento
Duplo

Suplemento
Individual

Tour 8 dias Cairo / Cairo
Saídas de 05 Abr. a 26 Abr. 2018

Iti OR702

A 675 315
B 795 410
C 840 440
D 940 540

Tour 8 dias Cairo / Cairo
Saídas de 03 May.a 20 Set. 2018 

Iti OR702

A 635 310
B 750 375
C 815 380
D 960 470

Tour 8 dias Cairo / Cairo
Saídas 27 Set. a 25 Out.2018 

Iti OR702

A 740 325
B 860 385
C 940 520
D 1.075 530

€ Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento
Duplo

Suplemento
Individual

Tour 8 dias Cairo / Cairo
Saídas de 01 Nov. 21 

a 28 Mar., 2019
(Exceto datas de Nata/Fim de ano)

Iti OR702

A 750 350

B 875 440

C 940 530

D 1.080 570

Tour 8 dias Cairo / Cairo
Saídas de 20 Dic. 2018

 a 03 Jan. 2019 
(Nata/Fim de ano)

Iti OR702

A 860 425

B 1.050 440

C 1.090 620

D 1.275 770

€

EGITO

El Cairo

Luxor
Valle de los Reyes

Edfú
Kom Ombo
Aswan

1+3

6
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7Oriente Médio

10

Desde 1.975 €
8 Dias
Visitando:  Jerusalém / Belém / Vale Do Jordão / Safed / Galiléia / Nazaré / Tiberíades / Acre /Haifa / Cesárea / Haifa 

/ Eilat / Petra

Israel Inesquecível e Petra

• Traslados de chegada e saída.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de 

categoria elegida. 
• 2 jantares durante o passeio, segundo itinerário.
• A meia pensão com o correspondente suple-

mento inclui sempre todas os jantares exceto 
o jantar do primeiro dia de estadia.

• Transporte durante todo o passeio com guia 
acompanhante falando espanhol.

• Visitas e entradas tal como se indicam no 
itinerário.

• Voos Tel Aviv / Eilat / Tel Aviv.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços IncluídosSI

• Vistos de Israel e Jordânia
• Taxa de saída de Israel - Fronteira de Arava e 

taxa de saída da Jordânia: Fronteira de Arava 
65 € por passageiro (sujeito a troca sem aviso 
prévio).

Não IncluiNO

Cidade Cat. A
Jerusalem Jerusalém Gate / Jerusalém Gold
Galilea Kibbutz Hotel 
Tiberiades Prima Too / Prima Galil / Arcadia 
Eilat Adi / Arcadia Eilat

Hotéis previstos ou similares

2018-2019
De 01 de março de 2018 à 28 de fevereiro de 2019

Saídas 2018 / 2019
A JERUSALÉM: QUINTAS

Dia 1º (Qui): Jerusalém
Recepção e traslado do aeroporto de Bem Gurión 
até Jerusalém. Acomodação no hotel. 

Dia 2º (Sex): Jerusalém (Cidade Nova) / 
Belém / Jerusalém
Café da manhã. Saída para visitar a Cidade Nova de 
Jerusalém. Visita do Santuário do Livro no Museu de 
Israel, onde estão expostos os manuscritos do Mar 
Morto e o modelo que representa a Cidade de Je-
rusalém nos tempos de Jesus. Vista da Universidade 
Hebrea de Jerusalém seguindo até Ein Karem, pito-
resco bairro da periferia de Jerusalém para visitar o 
Santuário de São João Batista. Continuaremos até 
o Memorial Yad Vashem, monumento em memória 
dos 6 milhões de judeus vítimas do Holocausto. 
Pela tarde, viagem até Belém. Visita da Igreja da 
Natividade e Gruta do Nascimento, Capelas de São 
Jerônimo e São José. Regresso à Jerusalém e aco-
modação no hotel.

Dia 3º (Sáb): Jerusalém (Cidade Antiga)
Café da manhã. Saída via Monte Scopus até o Monte 
dos Olivos. Panorama da cidade Santa amuralhada. 
Continuação até Gethsemani e Basílica da Agonia. 
Saída até a Cidade Antiga. Visita do Muro Ocidental 
(Muro das Lamentações). Continuaremos com a vi-
sita da Via Dolorosa e Igreja do Santo Sepulcro. Con-
tinuaremos até o Monte Sião para visitar a Tumba 
do Rei David, o Cenáculo (Sala da Última Ceia) e a 
Abadia da Dormição. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Dom): Jerusalém / Vale Do Jordão / 
Safed / Galiléia
Café da manhã. Saída de Jerusalém via Deserto 
da Judéia, cercando a cidade de Jericó podendo 
apreciar durante o caminho o Monte das Tentações. 
Viajaremos pelo Vale do Jordão até Beit Shean. Vi-
sita das escavações. Continuamos até Yardenit (lugar 

do batismo), as margens do rio Jordão. Seguiremos 
nosso passeio até Golán com destino a Safed, ci-
dade da Cabala com visita das antigas sinagogas e a 
Colônia dos Artistas. Jantar e acomodação no hotel 
na Galiléia (Hotel ou Kibutz).

Dia 5º (Seg): Galiléia / Nazaré / Tiberíades
Café da manhã. Saída via Canais de Galiléia até Na-
zaré para visitar a Basílica da Anunciação e também 
a carpintaria de São José. Continuamos em rota até 
Tabgha, lugar da multiplicação dos pães e peixes, 
em seguida a Capernahum, o ministério mais impor-
tante dos últimos quatro anos de Jesus, visita das 
ruinas de uma antiga sinagoga do segundo século. 
Seguiremos rumo a cidade de Tiberíades. Breve vi-
sita a Fábrica de Diamantes, segunda maior indús-
tria de importância do país. Jantar e acomodação 
no hotel na Galiléia (Hotel ou Kibutz).

Dia 6º (Ter): Acre / Haifa / Caesárea / Aero-
porto De Tel-Aviv / Eilat
Café da manhã. Saída até Acre para visitar a cidade 
fortifi cada dos Cruzados, onde poderemos apreciar 
as muralhas da antiga cidade. Continuaremos com o 
passeio pela cidade de Haifa, localizada na ladeira 
do Monte Carmel, onde poderemos desfrutar de 
uma charmosa vista do Templo Bahai e seus jar-
dins persas. Saída até à Cesárea, cidade romana da 
época do Rei Herodes, famosa por sua grande ar-
quitetura e seu porto, cuja sua importância perdurou 
até a época das cruzadas. Visita do teatro romano, 
cidade cruzada e aqueduto. Continuação até o ae-
roporto de Tel-Aviv para embarcar em voo interno a 
cidade de Eliat. Chegada e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel em Eilat.

Dia 7º (Qua): Eilat / Petra / Eilat
Café da manhã. Saída até a fronteira de Arava para 

cruzarmos a Jordânia, viajando pelo maravilhoso 
deserto jordano passando por Wadi Rum, entrada 
a Cidade Rosa (Petra), através do seu estreito des-
fi ladeiro onde poderemos contemplar de incríveis 
monumentos, tumbas e o espetacular anfi teatro para 
mais de 3 mil telespectadores. Seguiremos viagem 
para visitar o Moses Spring, antes de partir à Wadi 
Musa (nova cidade de Petra). Regresso a fronteira de 
Arava através de Aqaba. Depois dos procedimentos 
na fronteira traslado ao hotel em Eilat e acomodação 
no hotel.

Dia 8º (Qui): Eilat / Aeroporto Ben Gurión
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao aero-
porto de Eilat para embarcar em voo interno a Tel-
Aviv. Chegada ao aeroporto Ben-Gurion de Tel-Aviv 
e fi m dos nossos serviços. (Seu voo de saída deve ser 
a partir das 13:00 horas). Até uma próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Jerusalém

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Cidade Cat. B
Jerusalem Prima Park / Rimonin Jerusalém
Galilea Kibbutz Hotel
Tiberiades Royal Plaza / Golan 
Eilat Vista

Cidade Cat. C
Jerusalem Grand Court / Leonardo
Galilea Kibbutz Hotel (Hab. Superior)
Tiberiades Rimonin Mineral / Leonardo Club
Eilat Leonardo / Caesar Eilat

Cidade Cat. D
Jerusalem Crown Plaza 
Galilea Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Tiberiades Caesar
Eilat Crowne Plaza Eila

* Durante períodos de alta temporada ou de 
alta demanda, a acomodação na Galiléia poderá 
ser substituída por acomodação na cidade de 
Nazaré ou de Naharya.

ISRAEL

Cesarea

Haifa

Nazareth

Tel Aviv
Jerusalem

JORDÂNIA

Eilat

2

2

2

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Supl.
Apto. Ind.

Supl.
Meia Pensão

Supl Saídas
05/Abr, 02Ago, 

09/Ago, 16/Ago, 23/Ago

Tour 8 dias 
Jerusalém / Eilatl

Iti OR703

A 1.975 575 100 100

B 2.075 625 100 100

C 2.260 715 100 100

D 2.475 1.025 150 125

€

O suplemento de meia pensão inclui sempre 6 jantares. A primeira noite inclui somente acomodação e café da manhã
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8 Oriente Médio

Desde 1.225 €
8 Dias
Visitando:  : Tel-Aviv / Jaffa / Cesárea / Haifa / Acre / Galiléia / Nazaré / Tiberíades / Vale Do Jordão / Belém / Jerusalém

Israel: Fonte de Culturas

• Traslados de chegada e saída.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis da 

categoria selecionada. 
• 2 jantares durante o passeio, segundo itine-

rário.
• Meia Pensão com o correspondente suple-

mento, inclui todos os jantares exceto da 
primeira noite de hospedagem. 

• Transporte durante todo o passeio com guia 
acompanhante falando espanhol.

• Visitas e entradas tal como se indicam no 
itinerário.

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços IncluídosSI

2018-2019
De 04 de março de 2018 a 24 de fevereiro de 2019

Saídas 2018 / 2019
A TEL AVIV: DOMINGOS

Dia 1º (Dom): Tel-Aviv
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 2º (Seg): Tel-Aviv
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Mas-
sada e Mar Morto. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Ter): Tel Aviv / Jaffa / Cesárea / Haifa 
/ Acre / Galiléia
Café da manhã. Saída para uma breve visita da ci-
dade de Tel-Aviv - Jaffa. Continuação até à Cesárea, 
cidade romana da época do Rei Herodes, famosa 
por sua grandiosa arquitetura e seu porto, cuja im-
portância perdurou até a época das cruzadas. Visita 
do Teatro Romano, cidade cruzada e o aqueduto. 
Seguimos viagem até Haifa, situada na ladeira do 
Monte Carmel para poder desfrutar de uma vista 
panorâmica da cidade, do Templo Bahai e seus 
famosos jardins persas. Continuação até Acre para 
visitar a cidade fortifi cada dos Cruzados da época 
medieval, onde poderemos apreciar as muralhas 
da cidade antiga. Seguimos viagem até à Galiléia. 
Jantar e acomodação no hotel na Galiléia (Hotel ou 
Kibutz).

Dia 4º (Qua): Galiléia / Nazaré / Tiberíades
Café da manhã. Saída via Canal da Galiléia até Na-
zaré. Visita da Basílica da Anunciação e carpintaria 
de São José. Continuação da visita às margens do 
Mar da Galiléia até Tiberíades. Pela tarde, conti-
nuação até Tabgha para visitar o lugar das multi-
plicações dos pães e peixes. Seguimos viagem até 
Capernahum, o ministério mais importante dos últi-
mos quatro anos de Jesus. Visita da antiga sinagoga 
e a casa da São Pedro. Seguiremos até o Monte das 
Bem-Aventuranças, cenário do Sermão da Mon-
tanha. Por último uma breve visita da Fábrica de 
Diamantes, segunda indústria de maior importância 

do país. Jantar e acomodação no hotel na Galiléia.

Dia 5º (Qui): Tiberíades / Vale Do Jordão 
/ Jerusalém
Café da manhã. Sairemos de Tiberíades em rota 
até Yardenit (lugar do batismo), às margens do rio 
Jordão. Seguiremos viagem pelo Vale do Jordão 
até Beit Shean. Visita das escavações arqueológicas. 
Continuamos viagem pelo deserto da Judéia até 
Jerusalém, cercando a cidade de Jericó onde po-
deremos apreciar durante o caminho o Monte das 
Tentações. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sex): Jerusalém (Cidade Nova E 
Belém)
Café da manhã. Saída a Cidade Nova de Jerusalém. 
Visita do Santuário do Livro no Museu de Israel, 
onde estão expostos os manuscritos do Mar Morto 
e o modelo que representa a cidade de Jerusalém 
nos tempos de Jesus. Vista da Universidade Hebreia 
de Jerusalém seguindo viagem até Ein Karem, pito-
resco bairro da periferia de Jerusalém para visitar o 
Santuário de São João Batista. Continuaremos até 
o Memorial Yad Vashem, monumento em memória 
dos 6 milhões de judeus vítimas do Holocausto. 
Pela tarde continuaremos viagem até Belém. Visita 
da Igreja da Natividade e a Gruta do Nascimento 
e também as Capelas de São Jerônimo. Regresso à 
Jerusalém. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sáb): Jerusalém (Cidade Antiga)
Café da manhã. Saída via Monte Scopus até o Monte 
dos Olivos. Panorama da cidade Santa amuralhada. 
Continuação até Getsemani e Basílica da Agonia. Em 
seguida o Muro Ocidental (Muro das Lamentações), 
via Dolorosa e a Igreja do Santo Sepulcro. Seguimos 
viagem até o Monte Sião para visitar a tumba do Rei 
David, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. Acomo-
dação no hotel.

Dia 8º (Dom): Jerusalém / Tel-Aviv
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo de regresso. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Jaffa

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

9

Massada e Mar Morto 
Por pessoa (mínimo 2 pessoas)

130

Excursão Opcional

Cidade Cat. A
Jerusalém Jerusalem Gate / Jerusalem Gold
Galilea Kibbutz Hotel
Tiberiades Prima Too / Prima Galil / Arcadia 
Tel Aviv Sea Net / Deborah 

Hotéis previstos ou similares

Cidade Cat. B
Jerusalém Prima Park / Rimonin Jerusalem
Galilea Kibbutz Hotel
Tiberiades Royal Plaza / Golan 
Tel Aviv Grand Beach / Mercure

Cidade Cat. C
Jerusalém Grand Court / Leonardo
Galilea Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Tiberiades Rimonin Mineral / Leonardo Club Metropolitan
Tel Aviv Grand Beach / Mercure

Cidade Cat. D
Jerusalém Crown Plaza 
Galilea Kibbutz Hotel (hab. Superior)
Tiberiades Caesar
Tel Aviv Crowne Plaza

* Durante períodos de alta temporada ou de 
alta demanda, a acomodação na Galiléia poderá 
ser substituída por acomodação na cidade de 
Nazaré ou de Naharya. 

2

ISRAEL

Cesarea

Haifa

Nazareth

Tel Aviv
Jerusalem

2

3

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento
Duplo

Suplemento
Apto. Indiv.

Supl.
Meia Pensão

Supl Saídas
25/Mar, 15/Abr, 05/Ago, 12/Ago, 

19/Ago, 16/Dez, 23/Dez

Supl Saídas
01/Abr, 23/Set

Tour 8 dias:
Tel Aviv / Tel Aviv

Iti OR704

A 1.225 570 100 85 320

B 1.350 610 100 90 320

C 1.525 700 100 105 320

D 1.750 995 150 125 320

€

O suplemento de Meia Pensão sempre inclui 6 jantares. A primeira noite inclui somente acomodação e café da manhã
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9Oriente Médio

Desde 685 €
3 e 5 Dias
Visitando:  Jerusalém / Jerash / Ponte Allenby / Amman / Petra / Madaba / Monte Nebo

Jerusalém: Extensão a Jordânia

• Traslados de chegada e saída.
• Visitas e excursões tal como indicadas com 

guias locais falando espanhol.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis indi-

cados ou similares na categoria escolhida.
• Nota: Suplemento de meia pensão não inclui o 

jantar no primeiro dia de hospedagem

Serviços IncluídosSI

• Traslados de chegada e saída desde Jerusa-
lém ou Tel-Aviv e traslado de saída ao aero-
porto de Amman ou Jerusalém ou Tel-Aviv.

• Transporte e visitas incluídas na Jordânia 
de acordo com itinerário com guia falando 
espanhol.

• Acomodação e café da manhã no hotel de 
categoria escolhida

Serviços IncluídosSI

• Taxas de fronteiras: 50 € por pessoa. Paga-
mento direto na fronteira.

Não IncluiNO

Cidade Cat. Hotéis
Jerusalém A Jerusalem Gate / Jerusalem Gold
Jerusalém B Prima Park / Rimonin Jerusalem
Jerusalém C Grand Court / Leonardo 
Jerusalém D Crowne Plaza

Hotéis previstos ou similares

Cidade Cat. Hotéis
Amman

 “A” Turista Sup.
Larsa / Liwan

Petra Petra Palace / Amra

Amman
“B” Primera Sup.

Grand Palace / Ramada

Petra Petra Panorama / Kings Way Inn

Amman
“C” Semi-Luxo

Regency Palace

Petra Beith Zaman / Nabatean Castle

Amman
“D” Luxo

Marriot Amman

Petra Marriot Petra

Hotéis previstos ou similares

2018-2019
De 28 de fevereiro de 2018 à 27 de fevereiro de 2019

Saídas 2018 / 2019
A JERUSALÉM: QUARTAS

2018 - 2019
De 04 de março 2018 à 24 de fevereiro de 2019

Saídas 2018 / 2019
A TEL AVIV: DOMINGOS

Dia 1º (Qua): Jerusalém
Recepção no aeroporto e traslado de chegada até 
Jerusalém. Acomodação no hotel. 

Dia 2º (Qui): Jerusalém
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Mas-
sada e Mar Morto. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sex): Jerusalém (Cidade Nova E 
Belém)
Café da manhã. Saída até a Cidade Nova de Jerusa-
lém. Visita do Santuário do Livro no Museu de Israel, 
onde estão expostos os manuscritos do Mar Morto e 
o modelo que representa a cidade de Jerusalém nos 
tempos de Jesus. Vista da Universidade Hebreia de 
Jerusalém seguindo até Ein Karem, pitoresco bairro 
da periferia de Jerusalém para visitar o Santuário de 

Dia 1º (Dom): Tel-Aviv Ou Jerusalém / Je-
rash / Ponte Allenby / Amman
Saída de Tel-Aviv ou Jerusalém até a fronteira 
para entrarmos na Jordânia. Em seguida camin-
har aos arredores das fronteiras. Continuação a 
Jerash, cidade de Decapolis situada a 45km ao 
norte de Amman nas alturas de Gilead. Visita da 
antiga cidade romana e suas ruas cheias de colu-
nas, o teatro antigo, arco do triunfo, etc. Conti-
nuação em rota até Amman, capital da Jordânia, 
onde realizaremos uma breve visita aos lugares 

São João Batista. Continuaremos viagem ao Memo-
rial Yad Vashem. Pela tarde viagem até Belém para 
visitar a Igreja da Natividade, a Gruta do Nascimento 
e Capelas de São Jerônimo. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Sáb): Jerusalém (Cidade Antiga) 
Café da manhã. Saída via Monte Scopus até o Monte 
dos Olivos. Panorama da cidade Santa amuralhada. 
Continuação até Getsemani e Basílica da Agonia. Em 
seguida ao Muro Ocidental (Muro das Lamentações), 
via Dolorosa, a Igreja do Santo Sepulcro, seguiremos ao 
Monte Sião para visitar a tumba do Rei David, o Cená-
culo e a Abadia da Dormição. Acomodação no hotel. 

Dia 5º (Dom): Jerusalém
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao 
aeroporto de Bem Gurion e fi m dos nossos serviços. 

Petra

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Suplemento
Apto. Indiv.

Supl.
Meia Pensão (3 jantares)

Supl Saídas
28/Mar e 18/Abr

Supl Saídas
04 Abr e 26/Set

Tour 5 dias:
Jerusaén / Jerusaén

OR705

A 685 340 85 70 190

B 725 360 85 70 190

C 895 460 90 100 245

D 995 625 110 115 260

€

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Apartamento Duplo Supl. Apto. 
Indiv.

Supl.
Meia Pensão

Supl Saídas 01/Abr, 30/Set, 07/Out, 14/Out,
21/Out, 28/Out, 23/Dez, 30/Dez

Tour 3 dias:
Jordânia Esencia

OR706

Cat. Turista Superior “A” 750 100 40 40
Cat. Primera Superior “B” 850 115 50 50

Cat. Semi-Luxo “C” 915 160 75 75
Cat. Luxo “D” 970 170 90 80

€

NOTA IMPORTANTE:
• Em caso de que a saída de Amman não seja realizada 

desde o mesmo aeroporto de Amman sendo que se 
realize à Jerusalém ou Tel-Aviv, é importante comprovar 
que seu visto a Israel permita está segunda entrada e o 
voo de saída teria que ser pela tarde/noite.

de maior relevância. Acomodação no hotel em 
Amman.

Dia 2º (Seg): Amman / Petra
Café da manhã e saída bem cedo pela rodovia do 
deserto até Wadi Musa para chegarmos a Petra. 
Passeio a pé por um desfi ladeiro entrando na ci-
dade antiga dos Nabateos do terceiro século A.C. 
Visita dos impressionantes monumentos esculpidos 
em rocha rosa como por exemplo o tesouro “El 
Khazne” (tumba de um rei nabateo), as tumbas, os 
obeliscos e o altar (Al Madhbah). Acomodação no 
hotel em Petra.

Dia 3º (Ter): Petra / Madaba / Monte Nebo / 
Ponte Allenby / Jerusalém / Tel-Aviv
Café da manhã e saída a Madaba para visitar a an-
tiga cidade bizantina, apreciar o antigo mosaico, 

mapa da Terra Santa e ruínas dos lugares mais 
históricos. Continuação até o Monte Nebo, lugar 
onde Moisés admirou a terra prometida. Neste 
ponto desfrutaremos de uma magnífi ca vista pa-
norâmica do Vale do Jordão, Jericó e Mar Morto. 
Continuação até a Ponte Allenby e regresso a Je-
rusalém ou Tel-Aviv. (Seu voo de saída deve ser a 
partir das 21:00 horas). Fim dos nossos serviços. Até 
uma próxima viagem!

Até uma próxima viagem!
OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

EXTENSÃO JORDÂNIA ESSENCIAL 

ISRAEL
JORDÂNIA

Petra

AmmanTel Aviv

Jerusalem
4
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10 Oriente Médio

Desde 775 €

7 Dias
Visitando:  Amman / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Shobak / Petra / Wadi Rum / Castelos Do Deserto / Mar Morto

Jordânia Fascinante 

• Traslados de chegada e saída.
• Acomodação nos hotéis indicados na catego-

ria selecionada e em regime de meia pensão.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus se-

gundo o número de passageiros com guia 
acompanhante falando espanhol.

• Visita e entradas a monumentos tal como se 
descrevem no itinerário com guias falando 
espanhol.

• Visita de Petra a cavalo até a entrada do 
desfi ladeiro.

• Excursão em veículo 4x4 pelo Deserto de 
Wadi Rum.

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços IncluídosSI

2018-2019
De 21 de março de 2018 à 24 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A AMMAN: QUARTAS E DOMINGOS 

Dia 1º: Amman
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 2º Amman / Visita Panorâmica / Jerash 
/ Ajlun / Amman 
Café da manhã e saída para realizar uma visita panorâ-
mica da cidade de Amman. Suas importantes aveni-
das, a cidadela, o centro urbano e o teatro romano. 
Continuaremos em rota até Jerash, uma das cidades 
das Decápolis, situada ao norte de Amman. Durante 
a excursão, visitaremos o arco do triunfo, a praça ova-
lada, o cardo, a colunata, o Templo de Afrodite e o 
teatro romano com sua maravilhosa acústica. Depois 
visitaremos o Castelo de Ajlun, fortaleza construída 
em 1185 e reconstruída mais tarde no século XIII pelos 
mamelucos depois de ser destruída pelos mongóis. É 
um castelo da época dos cruzados, situado no alto da 
montanha onde podemos contemplar uma charmosa 
vista. Ao fi nal da visita regressaremos à Amman. Jan-
tar e acomodação no hotel.

Dia 3º: Amman / Madaba / Nebo / Shobak 
/ Petra 
Café da manhã e saída até Madaba para visitar a 
Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde encontra-se o 
primeiro mapa mosaico da Palestina. Continuação 
até o Monte Nebo onde admiraremos uma preciosa 
vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto. 
Este lugar é historicamente importante por ter sido o 
último lugar visitado por Moisés onde avistou a terra 
prometida, a qual nunca chegaria. Visita do Castelo 
de Shobak denominado por algum motivo como 
“Mont Real”, está entre uma ladeira na montanha. 
O exterior do castelo de Shobak é impressionante, 
com uma imponente porta e enormes paredes aos 

arredores. Apesar das precauções tomadas pelo cons-
trutor, a fortaleza caiu em mãos saladinas somente 75 
anos depois. Continuação a Petra, chegada a cidade 
de Nabatea descoberta no século XIX pelo suíco 
Ludwing Burckhardt. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 4º: Petra 
Café da manhã. Dia completo dedicado a visita 
da cidade rosa, capital dos Nabateos. Desceremos 
a cavalo até a entrada do desfi ladeiro. Durante a 
visita a pé, conheceremos os mais importantes e 
representativos monumentos esculpidos em rocha 
pelos Nabateos. O tesouro, famoso e internacional 
monumento levado ao cinema em um dos fi lmes do 
Indiana Jones, as Tumbas Coloridas, as Tumbas Reais 
e o monastério. Petra é um dos lugares do que ao 
menos uma vez na sua vida terá que ir. Ao fi nalizar a 
visita pela tarde regresso ao hotel. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 5º: Petra / Little Petra / Wadi Rum / 
Amman 
Café da manhã. Visita a Little Petra (Pequena Petra) 
foi habitada pelos Nabateos e tem muitas tumbas, 
recipientes de água e canais, por um estreito ca-
minho, seguiremos até o interior de Siq Al Bared. 
Saída até Wadi Rum, atravessando o deserto de 
Lawrence da Arabia. A visita será realizada em pe-
culiares veículos 4x4 conduzidos por um beduíno, 
consiste em uma pequena incursão nas paisagens 
lunares deste deserto, observaremos as maravilhas 
que naturais, com rochas e areia, o povoado de Wadi 
Rum, a fonte de Lawrence, as inscrições de Alamele, 
os 7 pilares e as dunas de areia. Ao fi nal da visita 
continuaremos à Amman. Jantar e acomodação no 
hotel.

Dia 6º: Amman / Castelos Do Deserto / Mar 
Morto / Amman 
Café da manhã. Saída até o leste da cidade para visi-
tar os três mais representativos Castelos do Deserto: 
Harranah, Amra e Hallabat. Estes castelos, construí-
dos entre os séculos VII a XI, eram utilizados como 
Caravançarais e outros como pavilhões de descanso 
e alguns deles como fortes militares para defesa de 
territórios. Estes que visitamos são os mais represen-
tativos, especialmente o de Amra, por seu interior 
fresco que recobre a parede e que foi obra de artis-
tas sírios durante o período califal. Saída até o Mar 
Morto. O ponto mais baixo da Terra, situado a 400 
metros abaixo do nível do mar. Sua salinidade e seus 
minerais, oferecem possibilidades curativas para di-
ferentes enfermidades assim como para fabricação 
de produtos de beleza. Possibilidade de banho. 
Regresso à Amman. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 7º: Amman
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo de regresso. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Meia Pensão durante todo o itinerário

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Supl. Indiv.
Tour 7: dias Aman / Aman

De 21 de Março a 01 de Abril 2018
Iti OR707

Categoria Primera (4*) 875 375
Categoria Semi-Luxo (5*Moderado) 1.125 550

Categoria Luxo (5*L) 1.325 725
Tour 7: dias Aman / Aman

De 04 de Abril a 30 de Maio de 2018
Iti OR707

Categoria Primera (4*) 825 350
Categoria Semi-Luxo (5*Moderado) 1.075 510

Categoria Luxo (5*L) 1.250 675
Tour 7: dias Aman / Aman

De 03 de Junhio a 29 de Agosto de 2018
Iti OR707

Categoria Primera (4*) 775 350
Categoria Semi-Luxo (5*Moderado) 1.050 510

Categoria Luxo (5*L) 1.175 675
Tour 7: dias Aman / Aman

De 02 de Sept. de 2018 a 24 de Mar. de 2019
Iti OR707

Categoria Primera (4*) 825 350
Categoria Semi-Luxo (5*Moderado) 1.075 510

Categoria Luxo (5*L) 1.250 675
Tour 7: dias Aman / Aman / Navidad/Fin de año

De 19 de Dez. 2018 a 06 de Janeiro 2019
Iti OR707

Categoria Primera (4*) 925 400
Categoria Semi-Luxo (5*Moderado) 1.250 575

Categoria Luxo (5*L) 1.475 750

€

Mar Morto

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

9

Cidade Categoria 4* (primera)
Amman Rojina / Arena Space 4*

Petra  Panorama / Golden Tulip 4*

Hotéis previstos ou similares

Cidade Categoria 5* (Luxo moderado)
Amman  Bristol / Regency Palace 5*

Petra  Nabatean Palace / Beit Zaman / Taybet Zaman 5*

Cidade Categoria 5* L (Luxo)
Amman Le Meridien / Marriott 5*L

Petra  Marriott 5* L

NOTAS IMPORTANTES
• As ordens das visitas poderão ser alteradas respei-

tando em todo momento a realização de todas às 
visitas e excursões programadas no itinerário.

• Em caso de chegada no primeiro dia posteriormente 
às 20hs o jantar não estará incluído

• Consultar suplemento para a Ceia de Natal e Fim 
de Ano

Suplemento Pensão Completa
Inclui 5 Almoços

Por pessoa 150

€

JORDÂNIA
Petra

Kerak

Wadi Rum

Amman

Mar Morto
Madaba

2

2+2

6
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12 Oriente Médio

Desde 840 €
8 Dias
Visitando: Dubai / Abu Dhabi / Sharjah / Costa Este

Emirados Árabes Unidos Dubai

• Acomodação em apartamentos com banheiro 
privativo. 

• Café da manhã buffet durante todo o pro-
grama. 

• 2 Almoços e 2 jantares segundo itinerário.
• Traslados de chegada e saída no aeroporto. 

Segundo disponibilidade, em alguns casos 
poderá ser em inglês.

• Visitas e excursões segundo itinerário. 
• Guias locais falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços IncluídosSI

Cidade Categoria A
Dubai Fortuna Pearl / City Max Bur Dubai 3*Sup.

Hotéis previstos ou similares

2018-2019
De 01 de abril de 2018 à 31 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A DUBAI: QUINTAS E DOMINGOS 

Dia 1º: Dubai 
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º: Dubai 
Café da manhã. Manhã livre para descobrir os en-
cantos desta cidade. Pela tarde saída ao “Safari do 
Deserto” (no transporte, não inclui assistência de 
língua espanhola). Saída em veículos 4x4 até a “en-
trada” do deserto. Passeio de aproximadamente 2 
horas pelas dunas do Al Aweer para um excitante 
trajeto pelas fantásticas dunas. Poderemos tirar 
algumas fotos do PÔR DO SOL ÁRABE, o sol des-
aparece por trás das dunas de areias douradas. O 
cheiro das iguarias e o relaxante som da MÚSICA 
ÁRABE nos proporcionará uma tarde inesquecível. 
Jantar oriental a base de churrasco com música. 
Camelos a disposição para quem quiser desfrutar 
de um pequeno passeio. Regresso à Dubai e aco-
modação no hotel.

Dia 3º: Dubai 
Café da manhã. Visita da cidade de Dubai de dia 
completo, a mais cosmopolita do Golfo Pérsico 
onde o ultramoderno se mistura com os encan-
tos tradicionais. O tour começa desde Deira, 
passando pelo Zoco das especiarias e o Zoco 
de Ouro. Atravessaremos o canal e visitaremos o 
Museu de Dubai. Posteriormente nossa rota con-
tinuará pela rodovia de Jumeirah passando pela 
mesquita. Parada para tirar fotos no Burj AL ARAB, 
o único hotel 7 estrelas do mundo. Continuação 
a Palmeira Jumeirah. O tour continua com uma 
experiência única de compras no centro comer-
cial de Dubai com vistas ao Burj Khalifa (edifício 
mais alto de Dubai com 828 metros). Possibilidade 
opcionalmente de entrar em seu interior. (suple-
mento segundo indicado mais abaixo). Regresso 
e acomodação no hotel.

Dia 4º: Dubai / Sharjah / Dubai 
Café da manhã e saída em excursão para visitar o 
emirado de Sharjah, situado a somente 20 minutos 
do centro de Dubai e foi estabelecido como o cen-
tro cultural do Oriente Médio. Nosso passeio co-
meça na Rotonda Monumental da Cultura, iremos 
para CORNICHE, com o Zoco de ouro de Al Majara 
e no coração do distrito do patrimônio, onde en-
contra-se a Câmara Al Noboodah e o zoco Al Asa, 
que dá uma ideia de como se vivia antigamente. O 
tour terminar no zoco Central, com sua típica ar-
quitetura Árabe e grande variedade de produtos, 
como tapetes, antiguidades e objetos curiosos. Re-
gresso a Dubai e tarde livre. A noite embarcaremos 
no “Dhow” (no transporte, não se inclui assistência 
de língua espanhola), tradicional barco de madeira 
que nos oferece uma impressionante vista onde 
desfrutaremos de um jantar com música. Acomo-
dação no hotel.

Dia 5º: Dubai / Abu Dhabi / Dubai 
Café da manhã. Saída até Abu Dhabi. Na chegada 
começaremos com a visita de Jebel Ali, a maior 
criação portuária do mundo feita pelo homem. 
Realizaremos uma parada para tirar fotos na re-
sidência JAZIRRA, ex residência do Jeque Zayed. 
Admiraremos a terceira maior mesquita do mundo, 
a MESQUITA DE JEQUE ZAYED, assim como a 
tumba do mesmo, antigo presidente de UAE e 
pai da nação. Continuaremos até a Ponte de Al 
Mata, passando por uma das áreas mais ricas de 
Abu Dhabi, a ÁREA DOS MINISTROS, com impres-
sionantes vilas. Chegaremos até a mais bela das 
ruas, a CORNICHE, comparada a Manhattan em 
New York. Almoço em restaurante local. Parada 
para tirar fotos no EMIRATES PALACE HOTEL. O 
hotel tem seu próprio porto e heliporto. Segundo 
o jornal New York Times, o Emirates Palace é o 
hotel mais caro já construído. O passeio continua 

até AL BATEEN AREA, onde encontra-se os pa-
lácios da Família Real. Teremos um breve tempo 
livre para realizar compras em um dos maiores 
centros comerciais, o MARINA MALL. Regresso e 
acomodação no hotel.

Dia 6º: Dubai / Costa Leste / Dubai 
Café da manhã e excursão a costa leste sobre o 
Oceânico Indico. A excursão começa com um pas-
seio pela paisagem do deserto através do Oasis AL 
DAID A MASAFI, antes conheceremos o mercado 
local “MERCADO DAS SEXTAS”, que foi criado 
pelos comerciantes antigos. Nossa viagem continua 
através das montanhas de Hajar e seus picos, onde 
baixa as águas azuis do Golfo de Oman, até poder 
avistar a pitoresca população de DIBBA. Parada para 
almoço em um hotel 4* da praia, onde poderemos 
desfrutar da praia. Opcional MERGULHO COM 
SNORK. Antes de regressar ao hotel visitaremos a 
Mesquita BIDIYAH que é reconhecida como a maior 
mesquita de UAE construída antes de 1446. Conti-
nuação ao longo da costa de Khorr Fakkan que no 
caminho de volta passaremos por Fujairah, o único 
emirado na costa leste. Regresso e acomodação no 
hotel.

Dia 7º: Dubai 
Café da manhã e dia livre para dedicar a compras, 
já que está cidade está repleta de ofertas, com mui-
tos centros comerciais de todo tipo. Acomodação 
no hotel.

Dia 8º: Dubai 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo de regresso. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!
OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Dubai

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

6

EMIRADOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah

Dubai

Cidade Categoria B
Dubai Somewhere Tecom / Holiday Inn Al Barsha 4* 

Cidade Categoria C
Dubai Copthorne / Raintree / Sheraton Deira 4*Sup.

Cidade Categoria D
Dubai Asiana / Crown Plaza Dubai 5*

• Preços não válidos: durante salões e eventos espe-
ciais (Estas datas podem mudar, por favor reconfi r-
mar) Datas previstas: 13-21 JUN, 21-27 AGO, 05-14 
OUT, 11-16 NOV, 25-30 NOV, 27 JAN/02 FEV 2019, 
18-23 FEV 2019 

• Cat A 55
• Cat B 75
• Cat C 80
• Cat D 90
• Preços NETOS por Acomodação (1 ou 2 pessoas) e 

por cada noite que coincida a feira com estadia do 
passageiro.

• *** O hotel confi rmado será informado com reserva 
garantida, reservamo-nos o direito de adicionar 
novos hotéis similares ou deixar de confi rmar algum 
dos mencionados anteriormente e não é possível 
solicitar um hotel determinado. Se desejar um hotel 
em particular e que não possa ser confi rmado nesta 
contratação, deverá cotar o itinerário completo em 
privativo segundo cada caso. ***

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Suplemento Individual

Tour 8 dias Dubai
Saídas de 01 Abril a 13 Maio 2018

Iti OR710

A 950 425
B 1.050 535
C 1.140 625
D 1.325 800

Tour 8 dias Dubai
Saídas de 17 Maio a 09 Setembro 2018

Iti OR710

A 840 425
B 935 535
C 960 625
D 1.050 800

Tour 8 dias Dubai
Saídas de 13 Sep. 2018 a 31 de Março 2019

(Excepto Saídas de Natal/Fim de Ano)
Iti OR710

A 950 425
B 1.050 535
C 1.140 625
D 1.325 800

Tour 8 dias Dubai
Saídas de 16 Decembro 2018

a 03 de Janeiro 2019
Iti OR710

A 1.265 725
B 1.375 850
C 1.635 1.080 
D 1.945 1.375

€

7

4

Suplementos

Entrada ao Burj Khaifa, por pessoa NETO 60 €
Tentaremos deixar os passageiros no Burj Khaifa ao fi na 
da visita da cidade, sempre que possível e depois o re-
gresso ao hotel é por sua conta, não inclui os traslados.
VISTO, por pessoa NETO 90 €
VISA multiple NETO 225 €
Caso a viagem seja cancelada depois que o visto for 
concedido, o gasto será de 100% e ainda é cobrado 
por parte da imigração loca mais 225 € por este can-
celamento.

€
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13Oriente Médio

6

Desde 750 €
6 Dias
Visitando: Dubai / Sharjah / Abu Dhabi / Diva.

Os 7 Emirados Árabes

• Acomodação em habitações com banheiro 
privativo. 

• Café da manhã buffet durante todo o pro-
grama. 

• 2 Almoços e 2 jantares segundo detalhado no 
programa.

• Traslados de chegada e saída no aeroporto. 
Segundo disponibilidade em alguns casos po-
derá ser em inglês.

• Visitas e excursões segundo detalhado no 
programa. 

• Guias locais falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços IncluídosSI

Cidade Categoria A
Dubai Fortuna Pearl / City Max Bur Dubai 3*Sup.

Hotéis previstos ou similares

Dia 1º: Dubai 
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º: Dubai 
Café da Manhã. Visita de meio dia a cidade. O tour 
começa em Deira e passaremos pelos Mercados das 
Especiarias e do Ouro. Posteriormente continuare-
mos pela autoestrada de Jumeirah passando pela 
Mesquita. Faremos uma parada para fotos diante 
do Burj Al Arab, o único hotel 7 estrelas no mundo. 
Continuação até o centro comercial de Dubai com 
vista ao Burj Kalifa (edifício mais alto do mundo, com 
828 metros). Possibilidade opcionalmente de visitar 
seu interior (suplemento indicado mais abaixo). Re-
torno ao hotel e no fi nal da tarde faremos o safari no 
deserto em veículos 4x4. Serão aproximadamente 
duas horas pelas dunas Aweer num excitante pas-
seio pelas fantásticas e altas dunas. Poderemos tirar 
algumas fotos do Pôr do Sol Árabe, o sol desaparece 
por trás das dunas de areias douradas. Logo após 
o sol desaparecer, vamos degustar um jantar com 
espetos na brasa e um cordeiro tudo acompanhado 
por música árabe. Será uma tarde/noite inesquecí-
vel. Camelos a disposição para quem quiser des-
frutar de um pequeno passeio. Regresso à Dubai e 
acomodação no hotel.

Dia 3º: Dubai / Sharjah / Dubai 
Café da manhã no hotel. Saída em excursão para 
visitar os emirados de Sharjah, situado a somente 
20 minutos do centro de Dubai e foi estabelecido 
como o centro cultural do Oriente Médio. Nosso 
percurso começa na Rotonda Monumental da Cul-
tura, seguiremos a CORNICHE, com o mercado de 
Ouro de Al Majara e no coração do distrito se en-
contra a Câmara Al Naboodah e o mercado Al Arsa. 

A visita fi naliza no mercado Central. Com sua típica 
arquitetura Árabe e grande variedades de produtos 
como tapetes, antiguidades e objetos curiosos. Re-
gresso a Dubai e tarde livre. À noite, embarcaremos 
em um “Dhow”, tradicional barco de madeira, que 
oferece uma impressionante vista sobre o complexo 
de arranha céus, enquanto desfrutamos de um jantar 
buffet com música. Acomodação no hotel.

Dia 4º: Dubai / Abu Dhabi / Dubai 
Café da manhã. Saída até Abu Dhabi. Na chegada 
começaremos com a visita de Jebel Ali, a maior 
criação portuária do mundo feita pelo homem. Con-
tinuaremos até a terceira maior mesquita do mundo, 
a MESQUITA DE JEQUE ZAYED, assim como a 
tumba do mesmo, antigo presidente de UAE e pai 
da nação. Chegaremos até a mais bela das ruas, a 
CORNICHE, comparada a Manhattan em New York. 
Almoço em restaurante local. Parada para tirar fotos 
no EMIRATES PALACE HOTEL. O hotel tem seu 
próprio porto e heliporto. Teremos um breve tempo 
livre para realizar compras em um dos maiores cen-
tros comerciais, o MARINA MALL. Regresso e aco-
modação no hotel.

Dia 5º: Dubai / Costa Leste / Dubai 
Café da manhã e excursão a costa leste sobre o 
Oceânico Indico. A excursão começa com um pas-
seio pela paisagem do deserto através do Oasis AL 
DAID A MASAFI, antes conheceremos o mercado 
local “MERCADO DAS SEXTAS”, que foi criado 
pelos comerciantes antigos. Nossa viagem continua 
através das montanhas de Hajar e seus picos, onde 
baixa as águas azuis do Golfo de Oman, até poder 
avistar a pitoresca população de DIBBA. Parada para 
almoço em um hotel 4* da praia, onde poderemos 
desfrutar da praia. Opcional MERGULHO COM 

SNORK. Antes de regressar ao hotel visitaremos a 
Mesquita BIDIYAH que é reconhecida como a maior 
mesquita de UAE construída antes de 1446. Conti-
nuação ao longo da costa de Khorr Fakkan que no 
caminho de volta passaremos por Fujairah, o único 
emirado na costa leste. Regresso e acomodação no 
hotel.

Dia 6º: Dubai 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo de regresso. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Abu Dhabi

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

2018-2019
De 26 de março de 2018 à 29 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A DUBAI: SEGUNDAS E SEXTAS 

Cidade Categoria B
Dubai Somewhere Tecom / Holiday Inn Al Barsha 4* 

Cidade Categoria C
Dubai Copthorne / Raintree / Sheraton Deira 4*Sup.

Cidade Categoria D
Dubai Asiana / Crown Plaza Dubai 5*

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Suplemento Individual

Tour 6 dias Dubai
Saídas de 26 Março a 14 Maio 2018

Iti OR711

A 825 300
B 910 385
C 950 400
D 1.050 600

Tour 6 dias Dubai
Saídas de 18 Maio a 10 Setembro 2018

Iti OR711

A 750 300
B 825 385
C 835 400
D 870 600

Tour 6 dias Dubai
Saídas de 14 Setembro 2018 a 29 de Marzo 2019

(Excepto Saídas de Natal/Fim de Ano)
Iti OR711

A 825 300
B 910 385
C 950 400
D 1.050 600

Tour 6 dias Dubai
Saídas de 17 Decembro 2018 a 04 de Janeiro 2019

Iti OR711

A 1.045 565
B 1.125 630
C 1.275 775
D 1.395 925

€

• Preços não válidos: durante salões e eventos espe-
ciais (Estas datas podem mudar, por favor reconfi r-
mar) Datas previstas: 13-21 JUN, 21-27 AGO, 05-14 
OUT, 11-16 NOV, 25-30 NOV, 27 JAN/02 FEV 2019, 
18-23 FEV 2019 

• Cat A 55
• Cat B 75
• Cat C 80
• Cat D 90
• Preços NETOS por Acomodação (1 ou 2 pessoas) e 

por cada noite que coincida a feira com estadia do 
passageiro.

• *** O hotel confi rmado será informado com reserva 
garantida, reservamo-nos o direito de adicionar 
novos hotéis similares ou deixar de confi rmar algum 
dos mencionados anteriormente e não é possível 
solicitar um hotel determinado. Se desejar um hotel 
em particular e que não possa ser confi rmado nesta 
contratação, deverá cotar o itinerário completo em 
privativo segundo cada caso. ***

EMIRADOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah

Dubai
5

4

Suplementos

Entrada ao Burj Khaifa, por pessoa NETO 60 €
Tentaremos deixar os passageiros no Burj Khaifa ao fi na 
da visita da cidade, sempre que possível e depois o re-
gresso ao hotel é por sua conta, não inclui os traslados.
VISTO, por pessoa NETO 90 €
VISA multiple NETO 225 €
Caso a viagem seja cancelada depois que o visto for 
concedido, o gasto será de 100% e ainda é cobrado 
por parte da imigração loca mais 225 € por este can-
celamento.

€
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14 Oriente Médio

Desde 680 €
6 Dias
Visitando:  Dubai / Abu Dhabi

Combinado Dubai-Abu Dhabi

• Acomodação em habitações com banheiro 
privado. 

• 5 noites em regime de acomodação e café da 
manhã buffet no hotel.

• 3 noites em Dubai e 2 noites em Abu Dhabi.
• Traslados de entrada e saída no aeroporto. 

Segundo disponibilidade em alguns casos 
poderá ser inglês.

• Safári pelo deserto com jantar churrasco, com 
assistência de língua espanhola (sujeito a dis-
ponibilidade) ou inglês.

• Visita meio dia de Dubai com guia falando 
espanhol.

• Visita Abu Dhabi dia completo com almoço em 
restaurante local e guia local falando espanhol.

• Seguro de assistência MAPAPLUS

Serviços IncluídosSI

2018-2019
De 01 de abril de 2018 à 31 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A DUBAI: QUINTAS E DOMINGOS 

Dia 1º: Dubai 
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º: Dubai 
Café da manhã. Visita de meio dia a cidade, a mais 
cosmopolita do Golfo Pérsico. O tour começa desde 
Deira passando pelos Mercados de Especiarias e do 
Ouro. Continuaremos pela rodovia através da Jumei-
rah passando pela Mesquita. Parada para realizar 
fotos no Burj AL ARAB, o único hotel 7 estrelas do 
mundo. Continuação a Palmeira Jumeirah e tempo 
livre no Centro Comercial de Dubai com vistas ao 
Burj Khalifa (edifício mais alto do mundo com 828 
metros). Tempo livre e acomodação no hotel.

Dia 3º: Dubai 
Café da manhã. Manhã livre para descobrir os en-
cantos da cidade. Pela tarde saída ao “Safári do De-
serto” (em transporte, não inclui assistência de fala 
espanhola). Saída em veículos 4x4 até “a entrada” 
do deserto. Passeio de aproximadamente 2 horas 
pelas dunas do Al Aweer para um emocionante tra-

jeto pelas fantásticas dunas. Poderemos tirar algumas 
fotos do Pôr do Sol Árabe, o sol desaparece por trás 
das dunas de areias douradas. Logo após o sol des-
aparecer, nos dirigiremos ao nosso acampamento no 
deserto. O cheiro de cordeiro no espeto e grelhados 
frescos, os fogos, o cheiro dos cachimbos de água tra-
dicionais e suaves músicas árabes nos convidam para 
uma tarde inesquecível. Jantar buffet oriental a base 
de churrasco com música. Camelos a sua disposição 
para aqueles que querem desfrutar de um pequeno 
passeio ou pintar partes do corpo com Henna. Re-
gresso à Dubai e acomodação no hotel.

Dia 4º: Dubai / Abu Dhabi 
Café da manhã. Saída até Abu Dhabi. Na chegada 
começaremos com a visita de Jebel Ali, o maior 
porto do mundo feito pelo homem. Continuaremos 
até a terceira mesquita mais grande do mundo, a 
Mesquita de Jeque Zayed, assim como a tumba 

do mesmo, antigo presidente de UAE e padra da 
nação. Chegaremos até a rua mais bela, a CORNI-
CHE, a qual é comparada com Manhattan em Nova 
York. Almoço. Traslado ao hotel em Abu Dhabi e 
acomodação no hotel.

Dia 5º: Abu Dhabi 
Café da manhã e dia livre em Abu Dhabi. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 6º: ABU DHABI 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao 
aeroporto de Abu Dhabi para embarque em voo de 
regresso. (Possibilidade de traslado ao aeroporto de 
Dubai com o suplemento indicado mais abaixo). Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Dubai

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

3

Suplementos

Entrada a Burj Khaifa, por pessoa NETO 60 €
Tentaremos deixar os pax no Burj Khaifa ao fi na da visita 
da cidade, sempre que possível e depois o regresso ao 
hotel é por sua conta, não inclui os traslados.
VISTO, por pessoa NETO 90 €
VISA multiple NETO 225 €
Caso a viagem seja cancelada depois que o visto for 
concedido, o gasto será de 100% e ainda é cobrado por 
parte da imigração loca mais 60 €por este cancelamento

Saída pelo aeroporto de Dubai no dia 6 do tour por 
pessoa 65 €
Tenha em mente que a viagem de Abu Dhabi ao aero-
porto de Dubai é de aproximadamente de 2 horas. O 
check out será cerca de 4 ou 5 horas antes da partida do 
voo. (O guia confi rmará a hora exata). 

€

• Preços não válidos: durante salões e eventos espe-
ciais (Estas datas podem mudar, por favor reconfi r-
mar) Datas previstas: 13-21 JUN, 21-27 AGO, 05-14 
OUT, 11-16 NOV, 25-30 NOV, 27 JAN/02 FEV 2019, 
18-23 FEV 2019 

• Cat A 55
• Cat B 75
• Cat C 80
• Cat D 90
• Preços NETOS por Acomodação (1 ou 2 pessoas) e 

por cada noite que coincida a feira com estadia do 
passageiro. 

• *** O hotel confi rmado será informado com reserva 
garantida, reservamo-nos o direito de adicionar 
novos hotéis similares ou deixar de confi rmar algum 
dos mencionados anteriormente e não é possível 
solicitar um hotel determinado. Se desejar um hotel 
em particular e que não possa ser confi rmado nesta 
contratação, deverá cotar o itinerário completo em 
privativo segundo cada caso. ***

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Suplemento Individual

Tour 8 dias Dubai
Saídas de 01 Abril a 13 Maio 2018

Iti OR712

A 740 290
B 790 350
C 895 440
D 1.075 575

Tour 8 dias Dubai
Saídas de 17 Maio a 09 Setembro 2018

Iti OR712

A 680 290
B 710 350
C 775 440
D 910 575

Tour 8 dias Dubai
Saídas de 13 Sept. 2018 a 31 de Março 2019

(Excepto Saídas de Natal/Fim de Ano)
Iti OR712

A 740 290
B 790 350
C 895 440
D 1.075 575

Tour 8 dias Dubai
Saídas de 16 Decembro 2018

a 03 de Janeiro 2019
Iti OR712

A 1.045 565
B 1.125 630
C 1.275 775
D 1.395 925

€

Cidade Categoria A
Dubai Fortuna Pearl / City Max Bur Dubai 3*Sup.
Abu Dhabi One to One Village 3* Sup

Hotéis previstos ou similares

Cidade Categoria B
Dubai Somewhere Tecom / Holiday Inn Al Barsha 4* 
Abu Dhabi Ramada Corniche / Hawthorn Suites 4*

Cidade Categoria C
Dubai Copthorne / Raintree / Sheraton Deira 4*Sup. 
Abu Dhabi Ramada Corniche 4*

Cidade Categoria D
Dubai Asiana / Crown Plaza Dubai 5*
Abu Dhabi Grand Millennium Al Wahda 5*

EMIRADOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Dubai
3

2

2
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15Oriente Médio

Desde 1.445 €
10 Dias
Visitando:  Tel-Aviv / Jerusalém / Nazaré / Monte Tabor / Tiberíades / Belém / Dubai / Abu Dhabi

Israel e Dubai

• Traslados de chegada e saída. Dependendo 
da disponibilidade em alguns casos pode ser 
em inglês.

• Acomodação e café da manhã nos hotéis da 
categoria selecionada. 

• 1 jantar tipo buffet e 1 almoço em Dubai 
durante a viagem, segundo itinerário (sem 
bebidas). 

• Transporte durante todo o passeio com guia 
acompanhante falando espanhol.

• Visitas e entradas tal como se indicam no 
itinerário.

• Seguro de assistência MAPAPLUS

Serviços IncluídosSI

2018-2019
De 27 de março de 2018 à 26 de fevereiro de 2019

Saídas 2018 / 2019
A TEL-AVIV: TERÇAS

Jerusalem

8

Suplementos

Entrada a Burj Khaifa, por persona Neto € 60
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khaifa a fi na de la 
visita de la Cidade, siempre que sea posible y después 
el regreso a hotel es por su cuenta, no están incluidos 
los traslados.
VISTO, por pessoa NETO 90 €
VISA multiple NETO 225 €
Caso a viagem seja cancelada depois que o visto for con-
cedido, o gasto será de 100% e ainda é cobrado por parte 
da imigração loca mais $XX por este cancelamento.

€

• Preços não válidos: durante salões e eventos espe-
ciais (Estas datas podem mudar, por favor reconfi r-
mar) Datas previstas: 13-21 JUN, 21-27 AGO, 05-14 
OUT, 11-16 NOV, 25-30 NOV, 27 JAN/02 FEV 2019, 
18-23 FEV 2019 

• Cat A 55
• Cat B 75
• Cat C 80
• Cat D 90
• Preços NETOS por Acomodação (1 ou 2 pessoas) e 

por cada noite que coincida a feira com estadia do 
passageiro

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento
Duplo

Supl.
Indiv.

Supl Media
pension Israel

Tour 10 dias Israel y Dubai
Saídas de 27 Março a 17 Abril 2018

Iti OR713

A 1.725 760 100
B 1.825 875 100 
C 2.095 1.050 100 
D 2.395 1.340 125 

Tour 10 dias Israel y Dubai
Saídas de 24 Abril a 08 Maio 2018

Iti OR713

A 1.495 630 100
B 1.595 750 100 
C 1.850 940 100
D 2.095 1.200 125

Tour 10 dias Israel y Dubai
Saídas de 15 Maio a 04 Setembro 2018

Iti OR713

A 1.445 625 100
B 1.525 730 100 
C 1.750 950 100 
D 1.925 1.195 125

€ Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento
Duplo

Supl.
Indiv.

Supl Meia 
Pensão Israel

Tour 10 dias Israel y Dubai
Saídas de 11 Sept. a 25 Sept. 2018

Iti OR713

A 1.750 760 100
B 1.850 870 100 
C 2.095 1.050 100 
D 2.415 1.340 125

Tour 10 dias Israel y Dubai
Saídas de 02 Oct. 2018 a 26 de Febr.2019

(Excepto Saídas de Natal/Fim de Ano)
Iti OR713

A 1.495 630 100
B 1.595 750 100 
C 1.850 950 100 
D 2.095 1.200 125

Tour 10 dias Israel y Dubai
Saídas de 16 Dici.2018 a 03 de Janeiro 2018

(Natal/fi m de ano)
Iti OR713

A 1.655 825 100
B 1.775 920 100
C 2.120 1.190 100
D 2.395 1.520 125

€

Cidade Categoria A
Jerusalem Jerusalém Gate / Jerusalém Gold
Dubai Fortuna Pearl / City Max Bur Dubai 3*Sup.

Hotéis previstos ou similares

Cidade Categoria B
Jerusalem Prima Park / Rimonin Jerusalém
Dubai Somewhere Tecom / Holiday Inn Al Barsha 4*

Cidade Categoria C
Jerusalem Grand Court / Leonardo
Dubai Copthorne / Raintree / Sheraton Deira 4*Sup.

Cidade Categoria D
Jerusalem Crown Plaza 
Dubai Asiana / Crown Plaza Dubai 5*

Dia 1º (Ter): Tel-Aviv / Jerusalém 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 2º (Qua): Jerusalém
Café da manhã. Dia livre com a possibilidade de fazer 
um passeio opcional a Massada e Mar Morto: Descida 
através do Deserto da Judéia pela planície de Jericó. 
Descida a Massada de teleférico, visita da magnífi ca 
fortaleza construída pelo Rei Herodes há 2.000 anos. 
Pela Ein Gedi, continuação ao Mar Morto para apro-
veitar de suas águas terapêuticas e ricas em minerais. 
Acomodação em Jerusalém. 

Dia 3º (Qui): Nazaré / Monte Tabor / Tibe-
ríades / Jerusalém
Café da manhã. Saída até Nazaré para visitar a Igreja 
da Anunciação e a Igreja de São José. Logo após saída 
até Monte Tabor, de onde teremos um magnífi co pano-
rama da Baixa Galiléia, visita a Igreja da Transfi guração. 
Continuamos à Tiberíades, localizada nas margens do 
Mar da Galiléia. Visitaremos Capernahum, as ruínas da 
cidade de Jesus e a antiga Sinagoga e Tabgha, a Igreja 
das Multiplicações dos pães e peixes. Acomodação em 
Jerusalém.

Dia 4º (Sex): Jerusalém (Cidade Nova E 
Belém) / Belém /Jerusalém
Café da manhã. Saída para visitar a Cidade Nova de 
Jerusalém. Visita do Santuário do Livro no Museu de 
Israel, onde estão expostos os manuscritos do Mar 
Morto e o modelo que representa a Cidade de Je-
rusalém nos tempos de Jesus. Vista da Universidade 
Hebrea de Jerusalém seguindo até Ein Karem, pito-
resco bairro da periferia de Jerusalém para visitar o 
Santuário de São João Batista. Continuaremos até 
o Memorial Yad Vashem, monumento em memória 
dos 6 milhões de judeus vítimas do Holocausto. 
Pela tarde, viagem até Belém. Visita da Igreja da 
Natividade e Gruta do Nascimento, Capelas de São 
Jerônimo e São José. Regresso à Jerusalém e aco-
modação no hotel.

Dia 5º (Sáb): Jerusalém (Cidade Antiga)
Café da manhã. Saída via Monte Scopus até o Monte 
dos Olivos. Panorama da cidade Santa amuralhada. 
Continuação até Gethsemani e Basílica da Agonia. 
Saída até a Cidade Antiga. Visita do Muro Ocidental 
(Muro das Lamentações). Continuaremos com a vi-
sita da Via Dolorosa e Igreja do Santo Sepulcro. Con-
tinuaremos até o Monte Sião para visitar a Tumba 
do Rei David, o Cenáculo (Sala da Última Ceia) e a 
Abadia da Dormição. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Dom): Jerusalém / Tel-Aviv / Dubai
Café da manhã. Na hora marcada traslado de saída 
ao aeroporto Bem Gurión em Tel-Aviv e saída em 
voo até Dubai (VOO NÃO INCLUÍDO). Chegada à 
Dubai e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Seg): Dubai
Café da manhã. Visita da cidade de Dubai de dia com-
pleto, a mais cosmopolita do Golfo Pérsico onde o 
ultramoderno se mistura com os encantos tradicionais. 
O tour começa desde Deira, passando pelos Mercados 
das Especiarias e do Ouro. Atravessaremos o canal e 
visitaremos o Museu de Dubai. Posteriormente nossa 
rota continuará pela rodovia de Jumeirah passando 
pela mesquita. Parada para tirar fotos no Burj Al Arab, 
o único hotel 7 estrelas do mundo. Continuação a Pal-
meira Jumeirah. O tour continua com uma experiência 
única de compras no centro comercial de Dubai com 
vistas ao Burj Khalifa (edifício mais alto de Dubai com 
828 metros). Possibilidade opcionalmente de entrar 
em seu interior. (suplemento segundo indicado mais 
abaixo). Regresso ao hotel e acomodação no hotel.

Dia 8º (Ter): Dubai
Café da manhã. Manhã livre para descobrir os en-
cantos desta cidade. Pela tarde saída ao “Safari do 
Deserto” (no transporte, não inclui assistência de 
língua espanhola). Saída em veículos 4x4 até a “en-
trada” do deserto. Passeio de aproximadamente 2 
horas pelas dunas do Al Aweer para um excitante 
trajeto pelas fantásticas dunas. Poderemos tirar al-

gumas fotos do Pôr do Sol Árabe, o sol desaparece 
por trás das dunas de areias douradas. O cheiro das 
iguarias e o relaxante som das músicas árabes nos 
proporcionará uma tarde inesquecível. Jantar orien-
tal a base de churrasco com música. Camelos a dis-
posição para quem quiser desfrutar de um pequeno 
passeio. Regresso à Dubai e acomodação no hotel.

Dia 9º (Ter): Dubai / Abu Dhabi / Dubai
Café da manhã. Saída até Abu Dhabi. Na chegada 
começaremos com a visita de Jebel Ali, a maior 
criação portuária do mundo feita pelo homem. Rea-
lizaremos uma parada para tirar fotos na residência 
JAZIRRA, ex residência do Jeque Zayed. Admirare-
mos a terceira maior mesquita do mundo, a MES-
QUITA DE JEQUE ZAYED, assim como a tumba do 
mesmo, antigo presidente de UAE e pai da nação. 
Continuaremos até a Ponte de Al Mata, passando 
por uma das áreas mais ricas de Abu Dhabi, a ÁREA 
DOS MINISTROS, com impressionantes vilas. Che-
garemos até a mais bela das ruas, a CORNICHE, 
comparada a Manhattan em New York. Almoço em 
restaurante local. Parada para tirar fotos no EMIRA-
TES PALACE HOTEL. O hotel tem seu próprio porto 
e heliporto. Regresso à Dubai passando pelo circuito 
da Fórmula 1 de Yas Marina. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Ter): Dubai
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo de regresso. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

• Voo Tel-Aviv / Dubai no sexto dia do roteiro 
(Domingo).

• Seguro de assistência MAPAPLUS

Não IncluiNO

Massada y Mar Morto Por pessoa (mínimo 2 pessoa) 130

Excursión Opcional

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

NOVIDADE

ISRAEL

Tel Aviv

Jerusalem

EMIRADOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Dubai

5

4

2
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18 Oriente Médio

Desde 2.195
+

14-2314 ou 22 Dias
Visitando:   Cairo / Cruzeiro De 4 Dias Pelo Nilo De Luxor A Aswan / Amman / Madaba / Nebo / Kerak / Mar Morto / 

Petra / Deserto De Wadi Rum.

Egito e Jordânia 

2018-2019
De 25 de março de 2018 à 17 de fevereiro de 2019

Saídas 2018 / 2019
A CAIRO: DOMINGOS

Haifa

Cruzeiro de 4 Dias pelo Nilo e Extensão a Terra Santa
14-20

Dia 1º (Dom): Cairo
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º (Seg): Cairo / Luxor / Cruzeiro 
Nilo (Aéreo Incluído)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída 
em voo até Luxor. Chegada e traslado direta-
mente ao barco. Acomodação no hotel em ca-
marotes. Jantar e noite a bordo.

Dia 3º(Ter): Cruzeiro Pelo Nilo
Depois do café da manhã, início do programa 
de visita incluídas no barco. Visita do Templo de 
Luxor, onde se destaca a avenida das Esfi nges, 
o Obelisco, as estátuas de Ramsés II e a Naos. 
Posteriormente, visita do Templo de Karnak, 
onde foi descoberto mais de 18 000 mil estátuas. 
Opcionalmente cruzaremos as margens ao oeste 
do Nilo para visitar o Vale dos Reis e conhecer 
as fabulosas estátuas dos Colosos de Memnon e 
também o Templo de Hatshepsut. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Pensão completa a bordo.

Dia 4º (Qua): Cruzeiro Pelo Nilo
Chegada a Edfú. Visita do templo mais bem con-
servado do Egito, dedicado ao deus Hórus. Na-
vegamos até Kom Ombo para visitar seu templo, 
situado em uma plataforma rochosa em uma pe-
quena curva do Nilo. Pensão completa a bordo.

Dia 5º (Qui): Cruzeiro Pelo Nilo
Aswan, situada na fronteira sul do Egito. Embar-
caremos em uma faluca para dar um passeio aos 
arredores da ilha Elefantina. Visita ao Templo de 
Isis na ilha de Philae. Pensão completa a bordo.

Dia 6º (Sex): Cruzeiro Pelo O Nilo / Cairo 
(Aéreo Incluído)
Café da manhã e almoço a bordo. Excursão op-
cional em ônibus até Abu Simbel para visitar seus 
impressionantes templos de Ramsés II e Nefertari, 
resgatados das profundezas do Nilo. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Regresso à Aswan. Traslado ao 
aeroporto para sair em voo até Cairo. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sáb):  Cairo
Café da manhã. Durante este dia incluímos uma 

visita as mundialmente famosas pirâmides de 
Gizé e a Esfi nge com entrada ao recinto. Op-
cionalmente poderemos visita o Museu Egípcio, 
mesquitas e cidadela com almoço incluído. (Vi-
sita opcional e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Dom): Cairo / Amman (Aéreo 
Incluído)
Café da manhã. Tempo livre em função do 
horário de saída do voo e traslado ao aeroporto 
para sair em seu voo até Amman. Chegada e 
traslado ao hotel. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 9º (Seg): Amman / Visita Panoramia 
/ Jerash - Ajlun / Amman 
Café da manhã. Saída para realizar uma visita 
panorâmica da cidade de Amman. Suas impor-
tantes avenidas, a cidadela, o centro urbano e 
o teatro romano. Continuaremos até a cidade 
de Jerash, uma das cidades de Decapolis, si-
tuada ao norte de Amman, durante a excursão 
visitaremos o arco do triunfo, a praça ovalada, 
o cardo, a colunata, o Templo de Afrodite e o 
teatro romano com a sua maravilhosa acústica. 
Em seguida visitaremos o Castelo de Ajlun, forta-
leza construída em 1185 e reconstruída no século 
XIII, pelos mamelucos depois da destruição dos 
mongóis. É um castelo da época dos cruzados, 
situado no alto da montanha onde poderemos 
contemplar uma bela vista. Ao fi nal da visita re-
gresso à Amman. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 10º (Ter): Amman / Madaba / Nebo 
/ Shobak / Petra 
Café da manhã e saída até Madaba para visitar a 
Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde encontra-se 
o primeiro mapa mosaico da Palestina. Conti-
nuação até o Monte Nebo onde admiraremos 
uma preciosa vista panorâmica do Vale do Jor-
dão e do Mar Morto. Este lugar é historicamente 
importante por ter sido o último lugar visitado 
por Moisés onde avistou a terra prometida, a 
qual nunca chegaria. Visita do Castelo de Sho-
bak denominado por algum motivo como “Mont 
Real”, está entre uma ladeira na montanha. O 
exterior do castelo de Shobak é impressionante, 
com uma imponente porta e enormes paredes 
aos arredores. Apesar das precauções tomadas 

pelo construtor, a fortaleza caiu em mãos sala-
dinas somente 75 anos depois. Continuação a 
Petra, chegada a cidade de Nabatea descoberta 
no século XIX pelo suíco Ludwing Burckhardt. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 11º (Qua): Petra 
Café da manhã. Dia completo dedicado a visita 
da cidade rosa, capital dos Nabateos. Desce-
remos a cavalo até a entrada do desfi ladeiro. 
Durante a visita a pé, conheceremos os mais 
importantes e representativos monumentos es-
culpidos em rocha pelos Nabateos. O tesouro, 
famoso e internacional monumento levado ao 
cinema em um dos fi lmes do Indiana Jones, as 
Tumbas Coloridas, as Tumbas Reais e o monas-
tério. Petra é um dos lugares do que ao menos 
uma vez na sua vida terá que ir. Ao fi nalizar a 
visita pela tarde regresso ao hotel. Jantar e aco-
modação no hotel.

Dia 12º (Qui): Petra / Little Petra / Wadi 
Rum / Amman 
Café da manhã. Visita a Little Petra (Pequena 
Petra) foi habitada pelos Nabateos e tem muitas 
tumbas, recipientes de água e canais, por um es-
treito caminho, seguiremos até o interior de Siq 
Al Bared. Saída até Wadi Rum, atravessando o 
deserto de Lawrence da Arabia. A visita será rea-
lizada em peculiares veículos 4x4 conduzidos por 
um beduíno, consiste em uma pequena incursão 
nas paisagens lunares deste deserto, observa-
remos as maravilhas que naturais, com rochas 
e areia, o povoado de Wadi Rum, a fonte de 
Lawrence, as inscrições de Alamele, os 7 pilares 
e as dunas de areia. Ao fi nal da visita continua-
remos à Amman. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 13º (Sex): Amman / Castelos Do De-
serto / Mar Morto / Amman 
Café da manhã. Saída até o leste da cidade para 
visitar os três mais representativos Castelos do 
Deserto: Harranah, Amra e Hallabat. Estes cas-
telos, construídos entre os séculos VII a XI, eram 
utilizados como Caravançarais e outros como 
pavilhões de descanso e alguns deles como 
fortes militares para defesa de territórios. Estes 
que visitamos são os mais representativos, espe-
cialmente o de Amra, por seu interior fresco que 

recobre a parede e que foi obra de artistas sírios 
durante o período califal. Saída até o Mar Morto. 
O ponto mais baixo da Terra, situado a 400 me-
tros abaixo do nível do mar. Sua salinidade e 
seus minerais, oferecem possibilidades curativas 
para diferentes enfermidades assim como para 
fabricação de produtos de beleza. Possibilidade 
de banho. Regresso à Amman. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 14º (Sáb): Amman
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Extensão Terra Santa

Dia 14º (Sáb): Amman / Tel-Aviv
Café da manhã. Saída até a Ponte Allemby para 
cruzar a fronteira com Israel. Chegada ao hotel 
de Tel-Aviv. Acomodação no hotel.

Dia 15º (Dom): Tel-Aviv
Café da manhã. Dia livre para desfrutar da ci-
dade. Acomodação no hotel. 

Dia 16º (Seg): Tel-Aviv
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a 
Massada e Mar Morto. Jantar e acomodação 
no hotel.

Dia 17º (Ter): Tel-Aviv / Jaffa / Cesarea / 
Haifa / Acre / Galiléia
Café da manhã. Saída para uma breve visita da 
cidade de Tel-Aviv - Jaffa. Continuação até à Ce-
sárea, cidade romana da época do Rei Herodes, 
famosa por suas grandiosas arquiteturas e seu 
porto, cuja importância perdurou até a época 
das cruzadas. Visita ao teatro romano, cidade 
cruzada e aqueduto. Seguiremos rota até Haifa, 
situada em uma ladeira do Monte Carmel, para 
desfrutarmos de uma visita panorâmica da ci-
dade, do Templo Bahai e seus famosos jardins 
persas. Continuaremos até Acre para visitar a 
cidade fortifi cada dos Cruzados da época me-
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20 Oriente Médio

Desde 2.295 €
+

10-19

12 ou  18 Dias
Visitando:   Cairo / Cruzeiro De 3 Dias Pelo Nilo De Aswan A Luxor / Jerusalém / Tiberíades / Tel Aviv / Amman / Mar 

Morto / Petra

Egito, Israel e Jordânia

Dia 1º (Qui): Cairo
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 2º (Sex): Cairo / Aswan / Cruzeiro Pelo 
O Nilo (Aéreo Incluído)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para embar-
car no avião com destino à Aswan. Chegada e tras-
lado ao barco. Acomodação no barco em camarotes. 
Jantar e noite a bordo.

Dia 3º (Sáb): Em Cruzeiro: Aswan
Acomodação e pensão completa a bordo. Possibi-
lidade de fazer uma excursão opcional em ônibus à 
Abul Simbel para visitar seus impressionantes tem-
plos de Ramsés II e Nefertari, resgatado das profun-
dezas do Nilo. (Visita incluída no Pacote Plus P+). 
Visita da presa alta de Aswan.

Dia 4º (Dom): Em Cruzeiro: Kom Ombo / 
Edfu
Visita do templo Kom Ombo, situado em uma pla-
taforma rochosa em uma pequena curva do Nilo. 
Chegada à Edfú. Visita do templo mais bem con-
servado do Egito, dedicado ao deus Hórus. Pensão 
completa a bordo.

Dia 5º (Seg): Em Cruzeiro: Luxor / Cairo
Depois do café da manhã, visita do Templo de 
Luxor, dedicado ao deus Amón-Ra onde se destaca 
a avenida das Esfi nges, o Obelisco, as estátuas de 
Ramsés II e Naos. Visita do Templo de Karnak, onde 
foi descoberta 18 000 mil estátuas. Opcionalmente 
cruzaremos as margens do Nilo ao oeste para visitar 
o Vale dos Reis e conhecer as fabulosas estátuas dos 
Colosos de Memnon, e também o Templo de Hats-
hepsut. (Visita ao Vale dos Reis incluída no Pacote 
Plus P+). Almoço a bordo. Traslado ao aeroporto 
para embarcar em voo até o Cairo. Chegada e tras-
lado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Ter):  Cairo
Café da manhã. Durantes este dia incluímos uma 
visita as mundialmente famosas Pirâmides de Gizé 
e Esfi nge, com entrada ao recinto. Opcionalmente 
sugerimos fazer uma visita ao Museu Egípcio, Mes-
quitas e Cidadela, com almoço. (Visita e almoço 
incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 7º (Qua): Cairo
Café da manhã. Dia livre para poder seguir desfru-
tando da cidade ou fazer uma visita opcional. Aco-
modação no hotel.

Dia 8º (Qui): Cairo / Tel-Aviv / Jerusalém 
(Aéreo Incluído)
Café da manhã. Tempo livre em função do horário 
de saída do voo e traslado ao aeroporto para em-
barcar em seu voo de saída com destino à Tel-Aviv. 
Chegada e traslado ao nosso hotel em Jerusalém. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sex): Jerusalém (Cidade Nova E 
Belém)
Café da manhã. Saída até a Cidade Nova de Jerusa-
lém. Visita do Santuário do Livro no Museu de Israel, 
onde estão expostos os manuscritos do Mar Morto e 
o modelo que representa a cidade de Jerusalém nos 
tempos de Jesus. Vista da Universidade Hebreia de 
Jerusalém seguindo até Ein Karem, pitoresco bairro 
da periferia de Jerusalém para visitar o Santuário de 
São João Batista. Continuaremos viagem ao Memo-
rial Yad Vashem. Pela tarde viagem até Belém para 
visitar a Igreja da Natividade, a Gruta do Nascimento 
e Capelas de São Jerônimo. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Sáb): Jerusalém (Cidade Antiga) 
Café da manhã. Saída via Monte Scopus até o Monte 
dos Olivos. Panorama da cidade Santa amuralhada. 
Continuação até Getsemani e Basílica da Agonia. Em 
seguida ao Muro Ocidental (Muro das Lamentações), 
via Dolorosa, a Igreja do Santo Sepulcro, seguiremos 
ao Monte Sião para visitar a tumba do Rei David, o 
Cenáculo e a Abadia da Dormição. Acomodação no 
hotel. 

Dia 11º (Dom): Jerusalém / Vale Do Jordão 
/ Safed / Galiléia
Café da manhã. Saída pelo deserdo da Judéia cer-
cando a cidade de Jericó onde podemos apreciar 
durante o caminho o Monte das Tentações. Viajare-
mos através do Vale do Jordão até Beit Shean. Visita 
das escavações. Continuação em rota até Yadernit 
(lugar do batismo), às margens do Jordão. Seguire-
mos nosso passeio até as alturas de Golán com des-
tino a Safed, cidade da Cabala, com visita da Cabala, 
antigas sinagogas e a Colônia dos Artistas. Jantar e 
acomodação no hotel na Galiléia (Hotel ou Kibutz).

Para os passageiros que optam pelo tour de 12 
dias: Dia livre em Jerusalém com café da manhã, 
jantar e acomodação no hotel.

Dia 12º (Seg): Galiléia / Nazaré / Tiberíades
Café da manhã. Saída via Canal da Galiléia até Na-
zaré. Visita da Basílica da Anunciação e a carpintaria 
de São José. Continuação às margens do Mar da 
Galiléia até Tiberíades. Pela tarde continuaremos 
viagem até Tabgha para visitar o lugar da multipli-
cação dos pães e peixes.  Em seguida seguiremos 
rota até Capernahum, o ministério mais importante 
dos últimos quatro anos de Jesus. Visitando a antiga 
sinagoga e a casa de São Pedro. Prosseguimos até 
o Monte das Bem-Aventuranças, cenário do Sermão 
da Montanha. Por último uma breve visita a uma 
Fábrica de Diamantes, segunda indústria de maior 
importância do país. Jantar e acomodação no hotel 
na Galiléia.

Para os passageiros que optam pelo tour de 12 
dias: Café da manhã e traslado ao Aeroporto de Tel-
Aviv para embarcar no seu voo de regresso.

Dia 13º (Ter): Acre / Haifa / Cesárea / Jaffa 
/ Tel Aviv
Café da manhã. Saída até a cidade de Acre para 
visitar a antiga fortaleza dos cruzados, em seguida 
prosseguimos até Haifa, passando pela cidade, o 
Templo Bahai e os jardins persas. Saída até à Cesá-
rea para visitar o teatro romano, cidade cruzada e 
o aqueduto da época. Continuaremos em rota até 
Tel-Aviv via costeira. Breve visita da cidade antiga 
de Jaffa e Tel-Aviv. Jantar e acomodação no hotel 
em Tel-Aviv.

Dia 14º (Qua): Tel-Aviv 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta inte-
ressante cidade. Jantar e acomodação no hotel em 
Tel-Aviv.

Dia 15º (Qui): Tel Aviv / Jerash / Amman
Café da manhã. Saída até a ponte Allenby ou Sheikh 
Hussein para entrar na Jordânia. Continuação a Je-
rash, cidade do Decapolis situada a 45km ao norte 
de Amman nas alturas do Gilead. Visita dos restos 
da antiga cidade romana com suas ruas repletas de 
colunas, o teatro, arco do trinfo, etc. Continuação 
em rota até Amman, capital da Jordânia, onde rea-

lizaremos uma breve visita em um dos lugares mais 
importantes. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 16º (Sex):  Amman / Petra
Café da manhã. Visita de Petra. Passeio a pé por um 
desfi ladeiro para entrar na antiga cidade dos Naba-
teos. Visita dos impressionantes monumentos escúl-
pidos em rocha rosa como o tesouro “El Khazne”, as 
tumbas, os obeliscos e o altar. Regresso a Amman. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 17º (Sáb): Petra / Wadi Rum / Madaba / 
Monte Nebo / Amman
Café da manhã. Saída até Madaba para visitar a 
cidade antiga bizantina e ver o mosáico em mapa 
da Terra Santa. Continuação ao Monte Nebo, lugar 
onde Moisés avistou a terra prometida. Poderemos 
desfrutar de uma magnífi ca vista panorâmica do Vale 
do Jordão, Jericó e o Mar Morto. Continuação a al-
deia de Wadi Musa (a moderna Petra) e o Castelo 
Shobak. Chegada à Petra. Jantar e acomodação no 
hotel.

Dia 18º (Dom): Amman / Puente Allenby / 
Jerusalém / Tel Aviv
Depois do café da manhã saída de Amman até a 
Ponte Allenby. Regresso a Jerusalém e Tel-Aviv para 
embarcar em voo de regresso. Fim dos nossos ser-
viços. Até uma próxima viagem!

2018-2019
De 22 de fevereiro de 2018 à 21 de fevereiro de 2019

Saídas 2018 / 2019
A CAIRO: QUINTAS

Wadi Rum

9-15
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Índia
• CLIMA
De junho a setembro ocorrem as monções com 
chuvas abundantes. O inverno é seco e fresco e 
a primavera quente, especialmente em maio e 
junho.

• MOEDA LOCAL
Rupia. Os cartões de crédito (em especial Visa e 
Mastercard) são aceitos em quase todos os centros 
turísticos. Leve Euros e Dólares americanos.

• ELETRICIDADE
220 volts, tomadas de 2 e 3 pinos.

• HORÁRIOS BANCOS E COMÉRCIOS
Os horários oficiais de abertura dos comércios e es-
critórios governamentais são de 9:30 às 17:30 horas, 
de segunda à sexta-feira. Os bancos abrem de se-
gunda à sexta-feira, das 10:00 às 14:00 horas, alguns 
abrem aos sábados. 

• COMPRAS
Grandes possibilidades de adquirir artesanatos de 
todos os tipos: tecidos Índianos, jóias, roupas, pin-
turas, etc.

• VACINAS
Segundo à OMS não é necessária nenhuma vacina, 
porém na época de chuvas é recomendável tomar 
contra cólera e malária.

• RECOMENDAÇÕES
É recomendável levar roupas de algodão, meias e um 
lenço grande para entrar aos templos (é obrigatório 
entrar descalço e com os ombros cobertos), boné 
e óculos de sol. Recomenda-se bebe água mineral 
engarrafada e descascar a fruta antes de comer. 
Leve com você um repelente contra insetos e pro-
tetor solar. É aconselhável levar algum medicamento 
contra resfriado e infecções intestinais. Não abuse 
das comidas apimentadas, coma alimentos do tipo 
mediterrâneo.

• NOTAS MUITO IMPORTANTES
Voos internos na Índia: advertimos expressamente 
que os voos domésticos sofrem frequentes atrasos, 
troca de horários e cancelamentos, diante disso nos 
vemos obrigados a informar que a organizadora 
declina de todas as responsabilidades nestes casos 
e não fará reembolsos pela utilização de qualquer 
outro meio de transporte alternativo ou pela perca 
de alguma visita.

ÍNDIA
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Laos
• CLIMA
O clima local é tropical caracterizado por monções; 
há uma estação chuvosa entre os meses de maio à 
novembro, seguido por uma estação seca, de dezem-
bro à abril.

• MOEDA LOCAL
A moeda local é o Kip (LAK), que é dividido em 100 
att. Os laocianos utilizam mais frequentemente o 
baht tailandês ou dólar americano (é aconselhável 
trazer pequenos valores de dólares).

• ELETRICIDADE
220 volts. Os adaptadores para plugues do padrão 
Europeu estão prontamente disponíveis em lojas de 
Vietiane. Os “apagões”são comuns durante a es-
tação chuvosa e em pequenas cidades. É altamente 
recomendável, portanto uma boa lanterna.

• POPULAÇÃO
O Laos tem uma população de 6 677 534 milhões 
(2008) para uma densidade de 29 habitantes/km2 . 
Cerca de um quarto da população vive nas regiões 
montanhosas, o resto ao longo do rio Mekong e seus 
afluentes. Mais de 78% vivem em aldeias rurais.

• IDIOMA
A línguia dominante é Lao. Em região montanhosa 
existe uma grande variedade de dialetos tribais. Fa-
la-se também sobre o francês e inglês.

• GEOGRAFIA
O Laos é um país encravado no sudeste da A’sia e 
a paisagem densamente arborizada consiste, acima 
de tudo, em terrenos irregulares, montanhas. A mais 
alta é a PhuBia com 2 820 mil metros de altitude, com 
algumas planícies e planaltos. O rio Mekong é uma 
parte da fronteira ocidental com a Tailândia, conside-
rando que as montanhas da Cordilheira Annamita for-
mam a maior parte do leste da fronteira com o Vietnã.

• GASTRONOMIA
Como a comida é a marca registrada de cada canto 
do planeta, é interessante para conhecer o paladar 
de Laos. O “pão”inevitável na mesa é o khaoniau 
(arroz aglutinado), é o acompanhamento de pratos, 
tais como: tammakhung (papaya salada), o mok 
(broto bambu grosso e a carne de porco, envolto em 
folha de bananeira), lap (salada beff / lapcin / peixe 
/ lappa / camarão / lap kung), cinlot (pedaços de 
carne fritos) ou ping kai (frango grelhado), todos os 
pratos com aromas característicos. No que diz res-
peito aos pratos doces faz-se presente o Khauniau, 
acompanhado por leite de coco, açúcar e frutas; 
Khausanakanaa (preparado com coco, arroz, acom-
panhado de pedaços de manga ou de coco, pudim), 
Khauniaukapmakthuadam (arroz preto com frijoless), 
Makkuaithogt (bananas fritas), luom mix (leite de coco 
com frutas) para maiores especificações é recomen-
dável ir ao jantar.

Vietnã
• CLIMA
Nenhuma época pode ser considerada melhor 
ou pior para visita o Vietnã. Quando uma região é 
chuvosa, frita e úmida, existe outra zona com calor 
e sol. O clima do Vietnã é muito variável. No norte o 
inverno ocorre nos meses de novembro à abril com 
temperatura média de 16ºC e um clima úmido e frio. 
No verão de março a outubro as temperaturas são de 
30ºC na média. O centro oferece uma combinação 
de dois tipos de clima. No sul as temperaturas são 
constantes todo o ano e oscilam entre 25 e 30ºC. A 
estação seca vai de novembro a abril a estação das 
chuvas de maio à outubro. O mês mais frio em Hanói 
é janeiro e o mais quente é junho. Entre julho e no-
vembro costumam se formar tufões.

• IDIOMA
Vietnãita.

• MOEDA LOCAL
Vietnã Dong

• ROUPA RECOMENDADA
Roupa cômoda de algodão estilo esporte. Uma capa 
de chuva é recomendada.

• GORJETAS
Uma pequena gorjeta será sempre apreciada nos ho-
téis, restaurantes, assim como para os guias.

• ELETRICIDADE
220/110 volts.

• NOTAS MUITO IMPORTANTES
Recomendamos beber somente líquidos engarrafa-
dos. Fora dos hotéis e restaurantes aconselhamos 
não comer nenhum alimento cru nem usar gelo nas 
bebidas. Recomendamos ainda óculos de sol, prote-
tor solar e um repelente.

LAOS VIETNÃ TAILÂNDIATailândia
• CLIMA
Tailândia goza de um clima tropical úmido devido a 
ação dos ventos e monções, que variam de direção 
segundo a estação do ano. De abril a outubro, os 
ventos sopram do sudeste e chegam carregados de 
umidade; o resto do ano esses ventos sopram do 
noroeste. As temperaturas são elevadas, oscilando 
entre 25 e 36ºC sob influência de ventos do sudeste, 
enquanto o resto do ano as temperaturas oscilam 
entre 18 e os 33ºC.

• MOEDA LOCAL 
Baht, 1 Euro equivale a 40 bhts aproximadamente.

• ELETRICIDADE
220 volts.

• POPULAÇÃO
65 milhões de habitantes.

• COMPRAS
Em nenhum lugar do sudeste asiático está mais en-
raizado que na Tailândia o costume de presentear. 
As sedas e os algodões são de ótima qualidade com 
profusão de cores. No terreno do artesanato, os tra-
balhos de povos do norte são muito bons; bordados, 
entalhe em madeira e trabalhos em bambu ou papel 
de arroz, pedras Preçosas, em especial, safira e rubi, 
importados do Camboja e Myanmar, peças de porce-
lana chinesa, pinturas, etc.

• IDIOMA
“Thai” é uma das línguas mais antigas, diferente de 

qualquer outra do sudeste asiático. Fala-se também 
o inglês.

• GEOGRAFIA
A Tailândia tem forma de cabeça de elefante e a 
tromba seria uma parte da península da Malásia. A 
cabeça representa o centro da Indochina de norte ao 
sul tem 2 000km. A parte mais tem 800km. A zona 
norte é a mais montanhosa com altitudes de 2 500 
metros. Aqui se concentram a maioria das tribos indí-
genas, conhecidas como Chiang Mai ou Chian Rai. O 
nordeste é a região mais pobre, mais virgem, menos 
desenvolvida e mais tranquila. A região ao sul é ban-
hada em ambos os lados pelos mares Andaman e o 
Golfo da Tailândia contando com mais de 2 500km 
de costas.

• GASTRONOMIA
As especialidades gastronômicas mais comuns são 
o “Ka Phat Tai Kaphrao” espécie de um mexido de 
frango com alho e pimenta verde; o “Khao Phat”, 
prato a base de arroz frito com diversos ingredien-
tes: pepino, pimentão, ovos e pimenta. A cerveja é 
de boa qualidade, é servida em qualquer lugar. Tem 
grandes variedades de frutas frescas ou em suco. 
No entanto pode se provar todo o tipo da cozinha 
oriental e européia, já que existe uma variedade de 
restaurantes especializados.

• NOTAS MUITO IMPORTANTES
A visita de Bankok incluída em todos os programas 
da Tailândia tem início às 9 horas.
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24 Extremo Oriente: Índia 

Desde 650 €
7

7, 10 e 13 Dias
Visitando:   Delhi / Jaipur / Agra / Khajuraho / Benarés / Kathmandu

Índia: O Triângulo de Ouro 

2018-2019
De 31 de março de 2018 a 30 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A DELHI: SEGUNDA E SÁBADO 

Dia 1º: Delhi
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia 
livre e acomodação no hotel. A moderna capi-
tal da Índia também é uma antiga cidade cujas 
origens se perdem em lendas. Centenas de mo-
numentos à adornam com sua história milenar.

Dia 2º: Delhi
Café da manhã. Visita a antiga e a nova Delhi 
que nos permitirá descobrir o Qutab Minar 
(século XII), graciosamente esculpida a mão. 
Perto está a coluna de ferro. Conheceremos o 
memorial de Mahatma Gandhi, porta da Índia, a 
Jama Masyd, construída pelo Imperador Mogo 
Shah Jahan no século XVII. Ao redor encontra-se 
Chandni Chowk, antiga avenida imperial que o 
Shan Jahan gostava de cavalgar. Passeio em bi-
ci-rickshaw pelas ruas do centro antigo. Jantar e 
acomodação no hotel. 

Dia 3º: Delhi / Jaipur
Café da manhã. Pela manhã, saída pela rodovia 
com destino a Jaipur, a cidade rosa do Rajasthan. 
Jaipur é talvez uma das cidades mais pitorescas 
do mundo. Foi construída pelos cânones do 
Shilpa Shastra, o antigo tratado hindu de arqui-
tetura. Dividida em sete setores retangulares, 
com ruas bem traçadas, ângulos retos, seu pla-
nejamento é uma maravilha do urbanismo do sé-
culo XVIII, rodeada de colinas em três dos seus 
pontos cardiais, a cidade está guardada por um 
poderoso muro fortifi cado com sete portas. Pela 
tarde, visita panorâmica da cidade de Jaipur, 

onde poderemos passear pela cidade rosada e 
conhecer seus bazares, poderemos contemplar 
o Albert Hall (palácio construído pelo marajá de 
Jaipur para comemorar a visita do rei Jorge da 
Inglaterra), hoje se transformou em um museu. 
Continuaremos visitando o Templo Birla da re-
ligião hindu, visita com o chofer, entradas não 
incluídas. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 4º: Jaipur / Amber / Jaipur
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte 
Amber, antiga capital do estado até 1728. Uma 
experiência única, subiremos nas costas de um 
elefante para chegar até o alto da colina onde se 
ergue o forte. Continuaremos com uma visita pa-
norâmica de Jaipur (que tem o nome do marajá 
Jai Singh, príncipe e astrônomo, que desenhou e 
fundou a cidade em 1727). Conheceremos o ob-
servatório astronômico que o próprio monarca 
construiu, dotados de instrumentos desenha-
dos por ele mesmo, de tamanho considerável, 
e cuja precisão é difícil comparar nos dias de 
hoje. Também visitaremos o Palácio do Marajá, 
antiga residência real e hoje em dia museu de 
manuscritos, pinturas Rajput e Mongol e armas. 
Conduziremos através das zonas residenciais e 
de negócios da “cidade rosa”, passando em 
frente ao Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um 
dos monumentos mais conhecidos de Jaipur. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º: Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Café da manhã. Pela manhã, saída até Agra visi-

tando em rota Fatehpur Sikri. FATEHPUR SIKRI: 
A mais de 40km de Agra encontra-se a cidade 
morta, construída pelo Imperador Akbar em 
1569 e abandonada por sua incapacidade em 
fornecer o abastecimento de água. Os edifícios 
da cidade se conservam de forma incrível, nota-
damente a mesquita Jama Masjid, a tumba de 
Salim Chisti, o Panch Mahal e outros lugares. 
Chegada a Agra e check-in no hotel. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 6º: Agra
Café da manhã. Logo cedo, visita panorâmica 
incluindo um dos monumentos mais importan-
tes do mundo, o Taj Mahal, um canto ao amor 
construído pelo Imperador Shah Jehan em 
1630 para servir como mausoléu de sua rainha, 
Mumtaj Mahal. Esta maravilha arquitetônica é 
uma obra mestra, totalmente erguida em már-
more branco. Artesanatos vindos de Pérsia, o 
Império Otomano, França e Itália, ajudados 
por 20 000 mil obreiros, culminou em 17 anos. 
Continuaremos visitando a Fonte de Agra, em 
pleno centro da cidade. Refl exo da arquitetura 
Índiana baixo três imperadores Mongóis: Akbar, 
Jehangir e Shah Jahan. Dentro do complexo 
encontram-se interessantes estruturas, como o 
Jehangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal 
e a mesquita Moti Masjid. Tarde livre. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 7º: Agra / Delhi
Café da manhã. Pela tarde, saída pela rodovia 

com destino a Delhi. Chegada e traslado ao 
aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima via-
gem!

Extensão a Khajuraho e Varanasi (Bena-
rés)

Dia 1º: Agra / Jhansi / Orcha / Khajuraho 
Café da manhã. Saída em trem para viajar no 
Agra-Jahnsi Shatapdi Express. Partida para Kha-
juraho, visitando Orcha, uma cidade que pouco 
mudou com a passagem do tempo, realizando 
um tour guiado pela cidade, incluindo uma visita 
à Jehangir Mahal Palace, o templo Shatrah Bhuj 
e Cenotaphs, iremos até o rio para tirar fotos. 
Continuaremos pela estrada até Khajuraho. Che-
gada e acomodação no hotel.

Dia 2º: Khajuraho / Varanasi (Benarés) 
Café da manhã. Pela manhã visita dos templos 
eróticos de Khjuraho. Em horário apropriado, 
traslado ao aeroporto para embarque em voo 
com destino a Benarés. Chegada e traslado ao 
hotel. Tarde livre em Benarés. Acomodação no 
hotel.

Dia 3º: Varanasi (Benarés) 
Ao amanhecer, passeio de barco pelo Gan-
ges “o rio sagrado da Índia” para admirar os 
“Ghats” de incineração e contemplar o impres-
sionante espetáculo que os hindus oferecem 
praticando seus ritos religiosos nas águas do 

Extensão a Khajuraho e Varanasi / Extensão ao Nepal

Jaipur

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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26 Extremo Oriente: Índia 

Desde 2.025 €
1515 Dias

Visitando:   Delhi / Agra / Jaipur / Pushkar / Jodhpur / Ranakpur / Udaipur / Aurangabad / Bombay

Jóias e Templos da Índia

2018-2019
De 01 de março de 2018 a 30 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A DELHI: SEGUNDA, QUINTA E SÁBADO 

Dia 1º: Delhi
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia 
livre e acomodação no hotel. A moderna capi-
tal da Índia também é uma antiga cidade cujas 
origens se perdem em lendas. Centenas de mo-
numentos à adornam com sua história milenar.

Dia 2º: Delhi
Café da manhã. Visita a antiga e a nova Delhi 
que nos permitirá descobrir o Qutab Minar 
(século XII), graciosamente esculpida a mão. 
Perto está a coluna de ferro. Conheceremos o 
memorial de Mahatma Gandhi, porta da Índia, a 
Jama Masyd, construída pelo Imperador Mogo 
Shah Jahan no século XVII. Ao redor encontra-se 
Chandni Chowk, antiga avenida imperial que o 
Shan Jahan gostava de cavalgar. Passeio em bi-
ci-rickshaw pelas ruas do centro antigo. Jantar e 
acomodação no hotel. 

Dia 3º: Delhi / Agra
Café da manhã. Logo cedo, visita panorâmica 
incluindo um dos monumentos mais importan-
tes do mundo, o Taj Mahal, um canto ao amor 

construído pelo Imperador Shah Jehan em 1630 
para servir como mausoléu de sua rainha, Mum-
taj Mahal. Está maravilha arquitetônica é uma 
obra mestra, totalmente erguida em mármore 
branco. Artesanatos vindos de Pérsia, o Império 
Otomano, França e Itália, ajudados por 20 000 
mil obreiros, culminou em 17 anos. Continuare-
mos visitando a Fonte de Agra, em pleno centro 
da cidade. Refl exo da arquitetura Índiana baixo 
três imperadores Mongóis: Akbar, Jehangir e 
Shah Jahan. Dentro do complexo encontra-se 
algumas interessantes estruturas, como o Je-
hangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a 
mesquita Moti Masjid. Tarde livre. Jantar e aco-
modação no hotel.

Dia 4º: Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Café da manhã e saída até Jaipur (229km) visi-
tando em rota Fatehpur Sikri. FATEHPUR SIKRI: 
A mais de 40km de Agra encontra-se a cidade 
morta de Fatehpur Sikri, construída pelo Impera-
dor Akbar em 1569 e abandonada por sua inca-
pacidade em fornecer o abastecimento de água. 
Os edifícios da cidade são conservados de forma 

incrível, notadamente a mesquita Jama Masjid, a 
tumba de Salim Chisti, o Panch Mahal e outros 
lugares. Chegada a Jaipur e traslado ao hotel. 
Tarde livre para atividades pessoais. Jaipur é tal-
vez uma das cidades mais pitorescas do mundo. 
Foi construída pelos cânones do Shilpa Shastra, 
o antigo tratado Hindu de arquitetura. Dividida 
em sete setores retangulares, com ruas bem pla-
nejadas, ângulos retos, seu planejamento é uma 
maravilha do urbanismo do século XVIII. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 5º: Jaipur / Amber / Jaipur 
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte 
Amber, antiga capital do estado até 1728. Uma 
experiência única, subiremos nas costas de um 
elefante para chegar até o alto da colina onde se 
ergue o forte. Continuaremos com uma visita pa-
norâmica de Jaipur (que tem o nome do marajá 
Jai Singh, príncipe e astrônomo, que desenhou e 
fundou a cidade em 1727). Conheceremos o ob-
servatório astronômico que o próprio monarca 
construiu, dotados de instrumentos desenha-
dos por ele mesmo, de tamanho considerável, 
e cuja precisão é difícil comparar nos dias de 
hoje. Também visitaremos o Palácio do Marajá, 
antiga residência real e hoje em dia museu de 
manuscritos, pinturas Rajput e Mongol e armas. 
Conduziremos através das zonas residenciais e 
de negócios da “cidade rosa”, passando em 
frente ao Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um 
dos monumentos mais conhecidos de Jaipur. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º: Jaipur / Pushkar
Café da manhã. Saída pela rodovia até Pushkar. 
Chegada e check-in no hotel. Pela tarde, visita 
guiada dos templos em Pushkar, onde se destaca 
o único templo dedicado a deus Brama (o deus 
criador segundo a mitologia Hindu) e os sagra-

dos ghats do lago sagrado de Pushkar. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 7º: Pushkar / Jodhpur
Café da manhã. Saída pela rodovia até Jodhpur. 
Deixando pouco a pouco o deserto pedregoso 
com chegada a Jodhpur, a cidade azul. Pela 
tarde, visita da cidade onde se destaca o Forte, 
o mais importante de Rajasthan, o Palácio do 
Marajá e o Museu Mehrangarh. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 8º: Jodhpur / Ranakpur
Café da manhã. Visitaremos o centro da cidade 
com a torre do relógio, mercado, etc. Na conti-
nuação, saída pela rodovia até Ranakpur para vi-
sitar o Templo Jainista de Adinath, construído no 
século XV, onde se encontra impressionantes pe-
dras de mármore. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 9º: Ranakpur / Udaipur
Café da manhã. Saída até Udaipur, chamada de 
“cidade branca”. Pela tarde tomaremos o ferry 
para cruzarmos as águas do Lago Pichola, ve-
remos o entardecer e visitaremos o Palácio-Isla 
de Jag Mandir, onde segundo uma lenda viveu 
o imperador Mughal Shah Jehan e se inspirou 
para mais tarde construir o Taj Mahal. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 10º: Udaipur
Café da manhã. Excursão a Eklingj e Nagda, a 
uns 20km de Udaipur, para visitar os famosos 
templos dedicados ao deus Shiva. Visitaremos o 
City Palace, o palácio-museu com maior riqueza 
de todo o Rajasthan. Depois veremos o jardim 
de donzelas, Sahelion Ki Bari, onde o Maharana 
Sangram Sigh construiu um complexo de jardins 
com fontes e lagos para sua bela fi lha. Jantar e 
acomodação no hotel.

Delhi

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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30 Extremo Oriente: Índia 

Desde 2.750 €

19

17 Dias
Visitando:  Delhi / Jaipur / Abhaneri / Fatehpur Sikri / Agra / Varanasi / Mumbai / Cochin / Allepey / Kumarakom / 

Periyar / Madurai / Chennai

Índia Completa

2018-2019
De 06 de abril de 2018 a 29 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A DELHI: SEXTA 

Dia 1º (Sex): Nova Delhi
Chegada a Nova Delhi, assistência e traslado 
ao hotel. A cidade abriga alguns Patrimônios 
da Humanidade como a Tumba de Humayun, 
Qutb Minar e o Forte Red.  Acomodação no 
hotel.

Dia 2º (Sáb): Delhi
Café da manhã e tempo livre para descansar. Por 
volta das 15:00, excursão ao templo de Aksha-
rdham, um complexo de monumentos e arqui-
tetura espetacular de cultura e espiritualidade 
hindu.  Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º (Dom): Delhi
Café da manhã. Visita a antiga e nova Delhi. Co-
meçaremos a visita com o forte vermelho para 
foto, e próximo se encontra o mercado Chandni 
Chowk, avenida imperial e em seguida iremos 
até Jama Masyid, uma das maiores mesquitas da 
Índia. Na continuação visita a tumba de Ghandi 
e iremos passar pelas áreas de Nova Delhi para 
vermos a Porta da Índia, o Palácio Presidencial 
e o Parlamento. Visitaremos o templo da região 
de Sikh e nos sentaremos por aprox. 10 minutos 
no salão de orações para   observar os visitantes 
e escutar a oração. Descobriremos Qutab Minar 
(séc. XII), graciosamente canelado e totalmente 
esculpido a mão. Próximo encontraremos a co-
luna de ferro, que é famosa por sua composição 
resistente à  ferrugem dos metais utilizados na 
sua construção. O pilar tem atraído a atenção de 
arqueólogos e metalúrgicos e tem sido classifi -
cado como “um testemunho da habilidade dos 
antigos ferreiros Índianos” por causa de sua alta 
resistência à corrosão. Jantar e acomodação no 
hotel.

Dia 4º (Seg): Delhi / Jaipur
Café da manhã. Pela manhã, saída pela rodovia com 
destino a Jaipur, a cidade rosa do Rajasthan. Jaipur é 
talvez uma das cidades mais pitorescas do mundo. 
Foi construída pelos cânones do Shilpa Shastra, o 
antigo tratado hindu de arquitetura. Dividida em 
sete setores retangulares, com ruas bem traçadas, 
ângulos retos, seu planejamento é uma maravilha 
do urbanismo do século XVIII, rodeada de colinas 
em três dos seus pontos cardiais, a cidade está guar-
dada por um poderoso muro fortifi cado com sete 
portas. Pela tarde, visita ao Albert Hall, hoje con-
vertido em museu, e ao templo de Birla da religião 
hindu. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Ter): Jaipur / Forte Amber / Jai-
pur
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte 
Amber, antiga capital do estado até 1728. Uma 
experiência única, subiremos nas costas de um 
elefante para chegar até o alto da colina onde se 
ergue o forte. Continuaremos com uma visita pa-
norâmica de Jaipur (que tem o nome do marajá 
Jai Singh, príncipe e astrônomo, que desenhou e 
fundou a cidade em 1727). Conheceremos o ob-
servatório astronômico que o próprio monarca 
construiu, dotados de instrumentos desenha-
dos por ele mesmo, de tamanho considerável, 
e cuja precisão é difícil comparar nos dias de 
hoje. Também visitaremos o Palácio do Marajá, 
antiga residência real e hoje em dia museu de 
manuscritos, pinturas Rajput e Mongol e armas. 
Conduziremos através das zonas residenciais e 
de negócios da “cidade rosa”, passando em 
frente ao Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um 
dos monumentos mais conhecidos de Jaipur. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º (Qua): Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra
Café da manhã. Pela manhã, saída até Agra visi-
tando em rota Fatehpur Sikri. FATEHPUR SIKRI: 
A mais de 40km de Agra encontra-se a cidade 
morta, construída pelo Imperador Akbar em 
1569 e abandonada por sua incapacidade em 
fornecer o abastecimento de água. Os edifícios 
da cidade se conservam de forma incrível, nota-
damente a mesquita Jama Masjid, a tumba de 
Salim Chisti, o Panch Mahal e outros lugares. 
Chegada a Agra e check-in no hotel. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 7º (Qui): Agra
Café da manhã. Logo cedo, visita panorâmica 
incluindo um dos monumentos mais importan-
tes do mundo, o Taj Mahal, um canto ao amor 
construído pelo Imperador Shah Jehan em 
1630 para servir como mausoléu de sua rainha, 
Mumtaj Mahal. Esta maravilha arquitetônica é 
uma obra mestra, totalmente erguida em már-
more branco. Artesanatos vindos de Pérsia, o 
Império Otomano, França e Itália, ajudados 
por 20 000 mil obreiros, culminou em 17 anos. 
Continuaremos visitando a Fonte de Agra, em 
pleno centro da cidade. Refl exo da arquitetura 
Índiana baixo três imperadores Mongóis: Akbar, 
Jehangir e Shah Jahan. Dentro do complexo 
encontram-se interessantes estruturas, como o 
Jehangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal 
e a mesquita Moti Masjid. Tarde livre. Jantar e 
acomodação no hotel.

• *opcional: assistir ao espetáculo musical do Taj 
Mahal no teatro Kalakriti de 18:30 as 20:00. Paga-
mento direto no local. 

Dia 8º (Sex): Agra / Delhi / Varanasi (Be-
narés)
Café da manhã. Pela manhã saída em carro até 
o aeroporto de Delhi para tomarmos o voo até 
Varanasi. Chegada e traslado ao hotel. Pela 
tarde visitaremos o templo Bharat Mata, e na 
continuação, visita ao rio Ganges para assistir a 
cerimonia da tarde “Aarti”. Jantar e acomodação 
no hotel.

Dia 9º (Sáb): Varanasi / Mumbai 
De madrugada, passeio de barco pelo sagrado 
rio ganges para ver os “Ghats”, e o lugar de cre-
mação. Ver os fi éis banhando-se e adorando o 
rio, é uma das experiências mais extraordinárias 
que um turista pode ter na Índia. Milhões de pe-
regrinos vêm aqui para se purifi car nas águas do 
rio, assistir os rituais, consultar astrólogose elimi-
nar o karma negativo. Caminharemos pelas ruas 
antigas para admirar a profundidade da religião 
hindu na vida cotidiano do povo. Passaremos 
pelo templo Durga, o Tulsi Manas Mandir, a Uni-
versidade Hindu Benarés. Regresso ao hotel e 
café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para tomarmos o voo com destino 
a Mumbai. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 10º (Dom): Mumbai / Cochin
Café da manhã. Pela manhã, saída para tomar-
mos o ferry e cruzar a ilha Elefanta. Chegada 
na ilha e visita da caverna e templos que for-
mam parte do Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Pela tarde, traslado ao aeroporto para 
tomarmos o voo com destino a Cochin. Che-
gada e traslado ao hotel.  Jantar e acomodação 
no hotel.

Mumbay

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

NOVID
ADE
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34 Extremo Oriente: Tailândia, Vietnã e Laos *Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Desde 1.295 €
8

Bangkok e Triângulo de Ouro 

Visitando:  Bangkok / Chiang Rai / Chiang Mai / Bangkok.

8 Dias

Dia 1º (Sex):  Bangkok
Chegada a Bangkok. Traslado e acomodação 
no hotel.

Dia 2º (Sáb): Bangkok
Café da manhã. Visita de dia inteiro. Pela manhã 
visitaremos o Grande Palácio e o Buda de Esme-
ralda. O Grande Palácio é um dos mais bonitos 
exemplos da antiga corte tailandesa. Camin-
hando por seu interior poderá apreciar a fanta-
sia dos desenhos em lâminas douradas fi xadas 
nos tetos, assim como o local onde se encontra 
o emblema mais sagrado do país, o Buda de 
Esmeralda. Outros edifícios são as 9 torres e 
o panteão dos reis. Veremos também palácios 
que eram usados para as grandes ocasiões. O 
Palácio das Recepções com o salão do trono, 
salão da coroação e a ala para hospedar reis. À 
tarde visita aos templos de maior interesse de 
Bangokok: Wat Terimitr com seu enorme buda 
de 5 toneladas de meia de ouro maciço. Depois 
atravessaremos o bairro chinês para chegar à 
Wat Po, o templo do buda deitado de 46 metros 
coberto com uma lâmina de ouro. Visitaremos 
ainda, o Templo Chaedi dos Reis monumento 
budista mais alto do mundo. Resto da tarde livre 
para completar sua visita livremente. Acomo-
dação no hotel.

Dia 3º (Dom): Bangkok
Café da manhã. Outra visita de dia inteiro a um 
dos mais importantes mercados fl utuantes dos 
arredores de Bangkok. Primeira hora da manhã, 
os estreitos canais fi cam repletos de pequenas 
embarcações com frutas e verduras vendidas por 
mulheres. O mercado é muito colorido e tem um 
grande ambiente, porém toda a atividade termina 

às 12hs, por isso é necessário sair de Bangkok 
muito cedo. No caminho faremos uma visita ao 
Pagode Gigante em Nakom Peathom. Almoço 
tailandês no “Jardim de Rosas” e depois assis-
tiremos uma pequena demonstração da cultura, 
esportes e danças típicas. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Seg): Bangkok / Chiang Rai
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
embarcar em voo com destino à Chiang Rai 
(Verifi que suplemento voos internos) chegada à 
Chiang Rai e traslado ao hotel. Em seguida saída 
até Mae Chan para visitar o povoado Akha de 
Ban Saen Chai. Na continuação seguiremos à 
Mae Sae, a cidade mais ao norte da Tailândia, 
onde visitaremos o mercado local. Almoço em 
restaurante local. Seguiremos viagem para a re-
gião conhecida como o “Triângulo de Ouro” às 
margens do Rio Mekong onde as fronteiras do 
Laos, Birmânia e Tailândia se encontram. Conti-
nuamos até Chiang Saen, antiga capital do reino 
de Lanna, também nas margens do Mekong. 
Visita ao templo Wat Pra Thad Jom Kitti, o qual 
alcançaremos escalando 383 degraus. Regresso 
à Chiang Rai. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Ter): Chiang Rai / Chiang Mai
Café da manhã. Visita ao mercado e ao templo 
de Wat Pra Kaew. Saída até Chiang Mai, com-
parada em rota para visitar o templo Wat Hong 
Khun, o qual é muito conhecido por sua deco-
ração em branco. Antes de chegar à Chiang Mai, 
visitaremos também uma fonte de águas termais. 
Almoço em restaurante local e continuação da 
visita até a região onde estão as fábricas de ar-
tesanato, feitos em madeira, seda, etc. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 6º (Qua): Chiang Mai
Café da manhã. Saída até o campo de elefantes 
de Mae Sa para vermos realizar seus trabalhos. A 
continuação subiremos, em lombo de elefante 
até o povoado de Baantong Luang, onde visi-
taremos diferentes etinias do norte do país, tais 
como, Karen Lahu, Palong, Hmong e Padong, 
onde estão as famosas “Mulheres Girafas”. Al-
moço em restaurante local. Depois do almoço 
terá à opção de visitar o reino dos tigres, onde 
poderá tirar foto junto a esses animais. No caso 
de não desejar fazer esta visita dos tigres, re-
gresso ao hotel em Chang Mai. 

**O preço da entrada ao reino dos tigres assim 
como tirar fotos no seu interior não está in-
cluído no programa. Os interessados em fazer 
esta visita deverão pagar diretamente no local. 
À noite, saída do hotel para um jantar típico 
ao estilo Kantoke com espetáculo de danças e 
canções de várias tribos do Norte. Acomodação 
no hotel.

Dia 7º (Qui): Chiang Mai / Bangkok
Café da manhã. Saída para visitar o templo 
mais conhecido de Chiang Mai, Wat Doi Su-
thep, situado no alto de uma colina à uns 15km 
ao noroeste da cidade. Na sequência traslado 
ao aeroporto de Chiang Mai para embarcar 
em voo para Bangkok. Chegada e traslado ao 
hotel.

Dia 8º (Sex): Bangkok
Café da manhã.  Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

• Assistência e traslados indicados no pro-
grama.

• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar 
condicionado.

• Acomodação em hotéis indicados ou simi-
lares.

• Café da manhã diário e refeições extras se-
gundo programa.

• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante 

todo o circuito, exceto nos traslados que po-
derá ser de fala inglesa.

• Seguro de assistência MAPAPLUS

Serviços incluídosSI

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não men-
cionados como incluídos.

• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas

Não incluiNO

2018-2019
Saídas de 06 de abril de 2018 a 29 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A BANGKOK: SEXTA 

Inclui visita as Mulheres Girafas

Cidade Cat. Turista Superior / Primeira
Bangkok Narai/Novotel Bangkok Fenix Silom(P)
Chiang Rai Wiang Inn (TS)
Chiang Mai The Empress (T)

Hotéis Previstos ou similares

Cidade Cat. Primeira Superior / Luxo
Bangkok Pullman Bangkok G (PS)
Chiang Rai The Legemd (PS)
Chiang Mai Holiday Inn (PS

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Supl. Indiv.

Tour 8 Dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 06 Abril a 26 Outubro 2018

Iti OR727

Cat. Turista Superior / Primeira 1.295 450

Cat. Primeira Superior / Luxo 1.495 640

Tour 8 Dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 02 Novembro 2018 a 29 Março 2019

Iti OR727

Cat. Turista Superior / Primeira 1.375 475

Cat. Primeira Superior / Luxo 1.630 710

€

Consultar suplemento jantares obrigatórios de Natal e Fim de Ano

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações) €

Bangkok / Chiang Rai y Chiang Mai / Bangkok:
350 € NETO Por pessoa

Bangkok

TAILÂNDIA

Chiang Mai

Bangkok

Chiang Rai
1

2

3-1

7
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Desde 1.950 €
10 Dias
Visitando:  Bangkok / Phitsanuloke / Lampang / Lamphun / Chiang Mai / Chiang Dao / Chian Rai

Tailândia Completa

• Assistência e traslados indicados no pro-
grama.

• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar 
condicionado.

• Acomodação em hotéis indicados ou simi-
lares.

• Café da manhã diário e refeições extras se-
gundo programa.

• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante 

todo o circuito, exceto nos traslados que po-
derá ser de fala inglesa.

• Seguro de assistência MAPAPLUS

Serviços incluídosSI

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não men-
cionados como incluídos.

• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas

Não incluiNO

2018-2019
Saídas de 04 de abril de 2018 a 27 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A BANGKOK: QUARTA 

Dia 1º (Qua): Bangkok
Chegada a Bangkok. Traslado e acomodação 
no hotel.

Dia 2º (Qui): Bangkok / Bang Pa In / 
Ayuthaya / Lopburi / Phitsanulok 
Café da manhã. Saída para Bang Pa In, onde 
visitaremos os Palácios de Verão da família 
Real. Seguiremos a Ayuthaya, a antiga capi-
tal da Tailândia para visitar algumas das ruínas 
mais importantes desta histórica cidade, o Wat 
Chaiwathanaram e o Wat Phra Srisampetch. Al-
moço em restaurante local e continuação para 
Lopburi para visitar o templo dos macacos, as 
ruínas de War Phra Sri Ratana e Phra Sam Yod. 
Continuação para Phitsanuloke. Chegada e jan-
tar no hotel.

Dia 3º (Sex): Phitsanulok / Sukhothai 
Café da manhã. Visitaremos a principal capela 
de Phitsanulok, o Wat Phra Sri Ratana Mahathat. 
Continuação a cidade de Sukhotai para visitar 
o parque histórico nacional, o templo Wat Si 
Chum. Almoço em restaurante local. Depois da 
visita seguiremos em um carro de boi durante 
45 minutos através de arrozais e pequenos po-
voados até chegar ao hotel. Jantar e Acomo-
dação no hotel.  

Dia 4º (Sáb): Sukhothai / Si Satchanalai / 
Phayao Lake / Chiang Mai
Café da manhã. Saído do hotel para visitar a an-
tiga cidade de Si Satchanalai, situada às margens 
do Rio Yom, na capital da província de Lampang. 
Continuaremos até Chiang Rai. Almoço em 
restaurante típico em rota e visitando o Lago 
Phavao antes de chegar a Chiang Mai. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 5º (Dom): Chiang Mai
Café da manhã. Saída para visitar o templo mais 
conhecido de Chiang Mai, Wat Doi Suthep loca-
lizado no topo de uma colina a 15 km noroeste 

da cidade. Almoço em um restaurante local e vi-
sita a uma fazenda de orquídeas no próprio local. 
Regresso, jantar e acomodação no hotel. 

Dia 6º (Seg): Chiang Mai / Chiang Dao / 
Thatorn / Chiang Rai
Café da manhã. Saída do hotel em direção a 
Chiang Dao para ver o Campo de Elefantes 
e fazer uma viagem de 45´em uma balsa de 
bambu. Continuação até Thatorn e almoço em 
restaurante local.  Após o almoço visita a uma al-
deia de mulheres girafas e em seguida uma curta 
viagem pelo rio Mae Kok em uma simples em-
barcação a motor desde Baan That Ton até Ban 
Pa Tai. Na chegada prosseguiremos com nossa 
viagem até Chiang Rai. No caminho visitaremos 
algumas aldeias das tribos do Norte. Chegada a 
Chiang Rai, jantar e acomodação. 

Dia 7º (Ter): Chiang Rai / Doi Thung / 
Triangulo De Oro / Bangkok 
Café da manhã. Saída até o Triângulo Dourado, 
as margens do Rio Mekong, onde encontra-se 
a fronteira de Laos, Tailândia e Birmânia. Pros-
seguiremos até Doi Thung, onde disfrutaremos 
de um magnífi co panorama nas fronteiras de Tai-
lândia e Birmânia e na continuação visitaremos o 
Museu do Ópio. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
até Bangkok. Chegada a Bangkok, jantar e aco-
modação no hotel.

Dia 8º (Qua): Bangkok
Café da manhã. Visita de dia completo. Pela 
manhã visita do Grande Palácio e Buda de Esme-
ralda. O Grande Palácio é um dos mais bonitos 
exemplos da antiga corte tailandesa. Passeando 
por seu interior, veremos a fantasia dos desenhos 
entre o tinlintar das placas de ouro penduradas 
no teto assim como o lugar onde encontra-se 
o emblema mais sagrado do país, o Buda de 
Esmeralda. Outros edifícios são as 9 Torres e o 
Panteão dos Reis. Também veremos palácios 

que foram usados por diversas ocasiões. O Pa-
lácio das Recepções, o Palácio chamado “para 
várias cerimônias” de Salão do Trono, o Salão 
da Coroação, o Palácio dos Hóspedes Reais e o 
Templo do Buda de Esmeralda. Pela tarde visita 
do templo de maior interesse de Bangkok: Wat 
Trimitr com seu enorme Buda de 5 toneladas e 
de ouro maciço, em seguida atravessaremos o 
bairro chinês para chegar a Wat Po, o templo 
de Buda reclinado de 46 metros, coberto com 
folha de ouro e o Chedi dos Reis, o monumento 
budista mais alto do mundo para contemplar a 
visita por sua conta. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Qui): Bangkok
Café da manhã. Visita de dia completo a um 
dos maiores mercados fl utuantes aos arredores 
de Bangkok. Na primeira hora da manhã, os 
estreitos canais se enchem de pequenas embar-
cações com frutas e verduras vendidas por mul-
heres locais. O mercado é muito colorido e tem 
um grande ambiente, porém essa atividade será 
fi naliza às 12hrs, por isso é necessário sairrmos 
de Bangkok bem cedo. Pelo caminho faremos 
uma visita a Pagoda Gigante em Nakorn Pa-
thom. Almoço Thai no jardim das rosas com uma 
pequena amostra da cultura, esportes e danças 
típicas. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Sex): Bangkok
Café da manhã e em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Supl. Indiv.
Tour 10 Dias: Bangkok / Bangkok

Saídas de 04 Abril a 24 Outubro 2018
Iti OR728

Cat. Turista Superior / Primeira 1.950 475

Cat. Primeira Superior / Luxo 2.125 675
Tour 8 Dias: Bangkok / Bangkok

Saídas de 31 Outubro 2017 a 27 Março 2019
Iti OR728

Cat. Turista Superior / Primeira 2.075 500

Cat. Primeira Superior / Luxo 2.295 750

€

Consultar suplemento jantares obrigatórios 
de Natal e Fim de Ano

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações) €

Chiang Rai / Bangkok:
190 € NETO Por pessoa

Tailandia

Cidade Categoria Turista 
Supurior / Primeira

Categ.Primeira 
Superior / Luxo

Bangkok Narai / Novotel Bangkok 
Fenix Silom (P)

Pullman Bangkok 
G (PS)

Phitsanuloke Topland (T) Topland (T)

Sukhothai Leghenda (T) Sukhothai Heritage 
resort (PS)

Chiang Mai Empress Chiang Mai (T) Holiday Inn (PS)

Chiang Rai Wiang Inn (TS) The Legend (PS)

Hotéis Previstos ou similares

13

Chiang Mai

Lampang

Phitsanuloke

Chiang Rai

Bangkok

TAILÂNDIA

1
2

4

11
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Desde 1.295 €Tailândia e Camboja
Visitando:  Bangkok / Angkor Wat / Banteai Srei / Siam Reap
8 Dias

Dia 1º (Dom): Bangkok
Chegada a Bangkok. Traslado e acomodação 
no hotel.

Dia 2º (Seg): Bangkok
Café da manhã. Visita de dia inteiro. Pela manhã 
visitaremos, o Grande Palácio e o Buda de Esme-
ralda. O Grande Palácio é um dos mais bonitos 
exemplos da antiga corte tailandesa. Caminhando 
por seu interior poderão apreciar a fantasia dos 
desenhos em lâminas douradas fi xadas nos tetos, 
assim como o local onde se encontra o emblema 
mais sagrado do país, o Buda de Esmeralda. Ou-
tros edifícios são as 9 torres e o panteão dos reis. 
Veremos também palácios que eram usados para 
as grandes ocasiões. O Palácio das Recepções 
com o salão do trono, salão da coroação e a ala 
para hospedar reis. À tarde visita aos templos de 
maior interesse de Bangokok: Wat Terimitr com 
seu enorme buda de 5 toneladas e meia de ouro 
maciço. Depois atravessaremos o bairro chinês 
para chegar à Wat Po, o templo do buda deitado 
de 46 metros coberto com uma lâmina de ouro. 
Visitaremos ainda, o Templo Chaedi dos Reis, 
monumento budista mais alto do mundo. Resto 
da tarde livre para completar sua visita livremente. 
Acomodação no hotel.

Dia 3º (Ter): Bangkok
Café da manhã. Outra visita de dia completo a 
um dos mais importantes mercados fl utuantes 
dos arredores de Bangkok. Primeira hora da 
manhã, os estreitos canais fi cam repletos de 
pequenas embarcações com frutas e verduras 
vendidas por mulheres. O mercado é muito co-
lorido e tem um grande ambiente, porém toda a 
atividade termina às 12hs, por isso é necessário 
sair de Bangkok muito cedo. No caminho fare-
mos uma visita ao Pagode Gigante em Nakom 
Peathom. Almoço tailandês no “Jardim de 
Rosas” e depois assistiremos uma pequena de-

monstração da cultura, esportes e danças típicas. 
Acomodação no hotel.

Dia 4º (Qua): Bangkok / Siam Reap
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embar-
car em voo Siam Reap (Verifi que suplemento voos 
internos). Chegada ao aeroporto de Siam Reap e 
traslado ao hotel. Almoço no hotel. Em seguida 
visita aos templos de Brasat Kravan com suas es-
culturas, Srah “a piscina purifi cada” que foi usada 
para banhos e rituais, Banteay Kdei, Estern Mebon 
protegida em suas esquinas por esculturas de ele-
fante decorados com pedras, alguns dos quais se 
mantém perfeitamente conservados. Terminamos 
no templo de Pre Rup, o templo da montanha 
onde contemplaremos o pôr-do-sol. Jantar em 
restaurante local. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Qui): Siam Reap
De madrugada, traslado a Phnom Bakheng, uma 
das duas colinas que dominam a região, para con-
templar o nascer do sol. O acesso é íngreme com 
piso irregular. Não é recomendado para pessoas 
de mais idade. Recomenda-se levar uma lanterna. 
Regressamos ao hotel para tomar o café da manhã. 
Em seguida saída em “Tuk-Tuk” até a porta sul com 
suas impressionantes estátuas representando os 
movimentos do oceano, antiga capital de Angkor 
Thom (século XII), o templo Bayon único por suas 
54 torres decoradas com 200 rostos sorridentes de 
Avolokitesvara, Baphoun, recentemente aberto 
depois de passar por uma longa restauração, o 
Phimeanakas e o terraço do Rei Leproso e dos 
elefantes, assim como as câmaras reais. Almoço 
no hotel. Visita a “Les Artisans d’Angkor - Chan-
tiers Ecoles” onde jovens artesãos realizam seu 
trabalho. Na continuação visitaremos o mais fa-
moso de todos os templos Angkor Wat. O com-
plexo desse templo cobre 81 hectares, comparável 
ao palácio Imperial de Pequim. As 5 torres fazem 
parte da bandeira cambojana. Esta obra de arte 

do século XII é considerada entre os historiadores 
o primeiro exemplo de arquitetura e arte clássica 
Khmer. Contemplaremos o pôr-do-sol desde o 
templo e jantar em restaurante no The Square 24. 
Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sex): Siam Reap
Café da manhã e saída até Banteay Srei (século X) 
considerada uma jóia da arte clássica. Continuação 
à Banteay Samre que consiste em um templo cen-
tral com 4 alas precedido por um vestíbulo e duas 
livrarias tudo em muito bom estado de conser-
vação. Duas paredes concentricas fecham o com-
plexo. Desfrute de uma de relaxante massagem. 
Almoço no hotel. A tarde saída até Preah Khan 
construído pelo rei Jayavarman VII. Continuação 
à Neak Pean, fonte construída no centro de uma 
piscina representando um paradisíaco lago do Hi-
malaia. Terminaremos em Ta Prohm um dos mais 
espetaculares templos da região. Jantar com es-
petáculo de danças Apsara. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sáb): Siam Reap / Bangkok
Café da manhã. Traslado a um povoado fl utuante. 
Pequeno passeio em tradicional barco de madeira 
no lago Tonle Sap, o grande lago do Camboja e 
uma das maravilhas da Ásia. Almoço. Continua-
mos a Senteurs D’Angkor para viver a experiência 
dos aromas e sabores autênticos do Camboja 
através de uma gama de produtos artesanais que 
ajudam a sobrevivência de comunidades rurais. 
Estas delicias incluem chás, cafés e licores locais 
feitos de arroz, também à bálsamos e óleos natu-
rais, massagens assim como velas perfumadas e 
incenso. Tempo livre para visitar o mercado local 
(caso o templo permita) até o horário de traslado 
ao aeroporto para embarcar em voo até Bangkok. 
Chegada e traslado. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Dom): Bangkok
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 

• Assistência e traslados indicados no pro-
grama.

• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar 
condicionado.

• Acomodação em hotéis indicados ou simi-
lares.

• Café da manhã diário e refeições extras se-
gundo programa.

• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante 

todo o circuito, exceto nos traslados que po-
derá ser de fala inglesa.

• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não men-
cionados como incluídos.

• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas.

Não incluiNO

2018-2019
Saídas de 01 de abril de 2018 a 31 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A BANGKOK: DOMINGO 

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento
Duplo

Supl.
Indiv.

Supl. Alta Temp. 
(Saídas Outubro)

Tour 8 Dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 01 Abril a 21 Outubro 2018

Iti OR729

Categoria Primeira 1.295 410 30
Categoria Primeira Superior 1.525 575 50

Categoria Luxo 1.695 660 -
Tour 8 Dias: Bangkok / Bangkok

Saídas de 28 Outubro 2018 a 31 Março 2019
Iti OR729

Categoria Primeira 1.415 450 -
Categoria Primeira Superior 1.775 690 -

Categoria Luxo 1.925 870 -

€

Consultar suplemento jantares obrigatórios de Natal e Fim de Ano

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações) €

Bangkok / Siem Reap e Siem Reap / Bangkok:
550 € NETO Por pessoa

Siem Reap

Cidade Categoria Primeira
Bangkok Narai / Novotel Bangkok Fenix Silom (P)
Siem Reap Damrei Angkor / Khemara Angkor (P)

Hotéis Previstos ou similares

Cidade Categoria Primeira Superior
Bangkok Pullman (PS)
Siem Reap Tara Angkor (PS)

Cidade Categoria Luxo
Bangkok Shangri-la (L)
Siem Reap Angkor Palace Resort (L)

Siam Reap
Bangkok

TAILÂNDIA

Camboja

4 3

7

8

ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!
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42 Extremo Oriente: Tailândia, Vietnã e Laos *Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Desde 995 €
4, 11 e 14 Dias
Visitando:  Luang Prabang / Pak Ou / Khouangxi / Hanoi / Halong / Bahía De Halong / Cruzeiro Emeraude / Bat Trang 

/ Danang / Hue / Ho Chi Minh / Cu Chi / Siam Reap

Grande Tour da Indochina

2018-2019
Saídas de 25 de março de 2018 a 17 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019
A LUANG PRABANG: DOMINGO 

Dia 1º (Dom): Luang Prabang
Chegada a Luang Prabqang. Traslado ao hotel. 
Luang Prablang é a cidade mais tradicional e 
preservada do Sudeste da Ásia. Em 1995 foi 
incluída na lsita de Patromônio Mundial pela 
Unesco. Almoço, subida a colina Vat Phousi para 
contemplar a vista sobre a cidade e, em seguida, 
visitar a sua That Makmo e passarmos para Vat 
Aham, ermida dedica a Deveta Luang (espíritos) 
POu Gneu Ya Gney (antepassados). Pôr do sol a 
partir de Vat Prabaht Tai no rio Mekong. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 2º (Seg): Luang Prabang / Pak Ou / 
Luang Prabang
Café da manhã e saída para visitar Vat Xieng 
Thong, um dos templos mais belos do país. To-
maremos um barco para um passeio no rio Me-
kong passando pelas cavernas de Pak Ou, aonde 
temos milhares de estátuas que representam 
Buda. Almoço. Saída por estrada até Ban Xang 
Khong, um povoado famoso por sua produção 
de papel. Jantar e Acomodação no hotel.

Dia 3º (Ter): Luang Prabang / Khouangxi 
/ Luang Prabang
Café da manhã e saída à cascata de Khuang Xi, 

que cai através de várias psicinas naturais exce-
lentes para nadar e relaxar. Almoço pic-nic e no 
caminho visitaremos o povoado Ban Thapaene. 
Durante a tarde fi caremos em Ban Phanom, com 
habitantes de etnia Thai Lu e sua fábrica de te-
cidos vegetais. Jantar e Acomodação no hotel.

Dia 4º (Qua): Luang Prabang / Hanoi
Café da manhã e visita ao centro etnológico e de 
arte tradicional sobre as culturas de Lais. Almoço. 
Traslado ao aeroporto para tomar o vôo a Hanoi. 
Chegada traslado ao hotel e Acomodação no hotel.

Para os passageiros com tour de 4 dias, termi-
nando em Luang Prabang: Café da manhã e 
visita ao centro etnológico e de arte tradicional 
sobre as culturas de Lais. Almoço restaurante 
Tamnaklao. Em horário apropriado, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços.

Dia 5º (Qui): Hanoi / Halong / Bahía De 
Halong / Crucero Emeraude
Café da manhã, saída cedo pela estrada até Ha-
long. Embarque no cruzeiro pela baia conhecida 
como “o dragão descendo ao mar”, a qual está 
inclusa pela UNESCO em sua lsita de patrimônio 

mundial da humanidade. Observando complexas 
formações rochosas como as ilhas Dinh Huong, 
Cho Da y Ga Choi. Almoço e visita a caverna 
Sung Sot se o tempo permitir. Opção de nadar ou 
tomar um Kayak em Hang Trong onde ancorare-
mos. Demonstração de comida vietnamita. Jantar 
em buffet e Acomodação no hotel no barco.

Dia 6º (Sex):  Hanoi / Bat Trang / Hanoi
Café da manhã e chegada ao porto para sair até 
o povoado Batrang. Almoço Bac Ninh. Anoite vi-
sita ao teatro Thang Long para o espetáculo das 
marionetes de água, tradicional arte vietnamita.
Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sáb): Hanoi / Hue
Café da manhã Visita do Mausoléu de Ho chi 
Minh (fechado durante os meses de outubro e 
novembro). Continuaremos com a visita ao tem-
plo da literatura construído há mais de 1000 anos 
e pagoda do pilar. Desfrute de um passeio de 1 
hora pelo bairro antigo. Almoço em restaurante 
Au Lac ou similar. Pela tarde traslado ao aeroporto 
para embarcar em voo com destino a Hue. Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Dom): Hue / Danang / Hoi An
Café da manhã. Passeio em barco pelo Rio Per-
fume para visitar a pagoda Thien Mu, uma das 
mais antigas por suas formas arquitetônicas de 
veneração religiosa em Hue. Na continuação 
visita da cidadela, assim como a tumba real de 
Tu Duc e o jardim Thao. Almoço em restaurante 
e saída até Danang, onde visitaremos o Museu 
Cham com uma grande coleção de esculturas 
Champa, sendo algumas delas do século 7. Con-
tinuação a Hoi An. Durante o centenário passeio 
a pé visitaremos algumas das históricas casas dos 
mercadores, lugares de oração e pontes. Tras-
lado ao hotel e acomodação.

Dia 9º (Seg): Hoi An / Ho Chi Minh
Café da manhã e traslado para visitar o povoado 
de Hoy An Sil localizado há somente 1Km do 

Da Nang

centro antigo de Hoi An. A combinação de eco-
turismo e o desenvolvimento de produtos de 
artesanato vem ajudando a preservar a vida cul-
tural e tradicional das pessoas em Quang Nam. 
Veremos suas casas tradicionais e os jardins de 
morena onde são criados os bichos de seda, 
mostrando também o processo de fabricação 
da mesma. Almoço no povoado e traslado ao 
aeroporto para embarcar em voo a Ho Chi Ming. 
Traslado ao hotel e acomodação.

Dia 10º (Ter): Ho Chi Minh / Cu Chi / Ho 
Chi Minh
Café da manhã. Saída até Cu Chi para ver a sur-
preendente trama de mais de 200 túneis, com-
preendendo um sistema de eixos principais com 
diversos desdobramentos ligados à esconderijos 
subterrâneos, abrigos e outros túneis. Almoço e 
retorno a Ho Chi Minh para visita da cidade, antes 
conhecida como Saigón, hoje é o centro econômico 
do sul. Visita a catedral de Notre Dame, Correios, o 
antigo palácio presidencial, o pagode Thien Hau e 
o mercado local. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Qua): Ho Chi Minh / Siam Reap
Café da manhã e traslado ao aeroporto para sair 
em vôo a Siem Reap. Chegada e traslado ao 
hotel. Almoço e no período da tarde visita aos 
templos de Prasat Kravan, Srah Srang, Banteay 
Kdei, Estern Mebon e Pre Rup, o templo da 
montanha para contemplar o pôr-do-sol. Jantar 
e Acomodação no hotel.

Para os passajeiros com tour de 11 dias, termi-
nando en Ho Chi Minh: Café da manhã e tempo 
livre. Em horário apropriado, traslado ao aero-
porto para embarque em voo de regresso. Fim 
dos nossos serviços.

Dia 12º (Qui): Siam Reap
De madrugada. Traslado a Phnom Bakheng, para 
contremplar o nascer do sol sobre Western Baray 
e Angkor Wat (acesso é íngreme e escorregadia. 
Não é recomendado para pessoas idosas. É 

6-18

7-21
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44 Extremo Oriente: Tailândia, Vietnã e Laos *Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Desde 1.850 €Myanmar Completa
Visitando: Yangon / Bagan / Mandalay / Mingun / Amarapura / Heho / Pindaya / Lago Inle / Yangon

8 Dias

Dia 1º (Ter): Yangon
Chegada a Yangon. Traslado ao hotel e acomo-
dação.

Dia 2º (Qua): Yangon / Bagan
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair 
em voo até Bagan. (06:20/07:40 aprox.). Chegada 
e visita do mercado local, a Pagoda Shwezigon, 
santuário religioso construído no século XI pelo 
Rei Anawrahta, ver os frescores do século 13 que 
decoram os corredores de Kyanzittha, o Tem-
plo Ku Byauk Gyi com seus esquisitos murais 
de Jataka, o Templo Htilominlo com seus anti-
gos murais e o povoado de Taungphi com seus 
antigos monastérios. Almoço em restaurante 
local. Pela tarde visita do Templo Ananda com 
suas 4 imagens de Buda de pé e o monastério 
com seus murais bem conservados. Parada para 
foto ao templo Thatbynnyuma o mais alto (61 
metros) desde 1144 e continuar até a pagoda 
Mingalazedi, uma das mais grandes do século 
13 representado o auge da arquitetura Bamar. 
Terminaremos admirando o pôr-do-sol desde 
um templo ao longo do Rio Ayeyarwaddy. Aco-
modação no hotel.

Dia 3º (Qui): Bagan / Mandalay
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair 
em voo até Mandalay. (08:15/8:45 aprox.) che-
gada e traslado ao hotel para o check-in. Co-
meçaremos a visita com a pagoda Mahamuni 
onde encontra-se uma espetacular imagem de 
buda coberta de grossas capas de lâminas de 
ouro. Próximo do rio encontra-se o monastério 
de madeira Shwe Inbin com mais de 100 anos 
de antiguidade. Breve parada ao centro Kalaga, 
uma fábrica de doces e o lugar onde são pro-
duzidas as lâminas de ouro. Almoço em restau-
rante local. Pela tarde visita a pagoda Khutodaw 
que contém o maior livro do mundo, feito em 
729 tábuas de mármore, seguiremos ao monas-
tério de madeira teca Shwenandaw único palá-

cio real que sobreviveu aos bombardeios da II 
Guerra Mundial e a pagoda Kyaukdawgyi com 
um buda esculpido em blocos de mármore. Se-
guiremos a colina Mandalay para ver o templo 
de cristal e terminaremos no monastério Shwe 
Kyin para ver os monges estudantes começa-
rem suas orações noturnas. Acomodação no 
hotel.

Dia 4º (Sex): Mandalay / Mingun / Ama-
rapura
Café da manhã. Saída até o cais parando no ca-
minho para ver o mercado de vegetais Zeycho. 
Tomaremos um barco pelo rio Ayeyarwaddy até 
Mingun (11km - 1 hora). Visita a Mingun que in-
clui o sino de bronze maciço, o maior do mundo 
com um peso de 90 toneladas. Continuar a 
Hsinbyume Paya e a Mingun Paya, construída 
para ser um dos maiores chedis do mundo pelo 
rei Bodaw Paya. Regresso a Mandalay e Almoço 
em restaurante local. Continuação pela rodovia 
até Amarapura a uns 15km. Visita ao monastério 
de Bagaya Kyaund e fi nalmente passearemos 
pela ponte U Bein durante o pôr-do-sol. Cons-
truído em 1782 tem mais de 1km e considerado o 
mais largo do mundo fabricado em madeira teca. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º (Sáb): Mandalay / Heho / Pindaya 
/ Lago Inle
Café da manhã. Traslado do aeroporto de Man-
dalay para sair em voo a Heho. (8:40/9:10 aprox.). 
Na chegada viagem até Pindaya, um atrativo 
lugar através dos campos de arroz nas colinas. 
Visitaremos as magnífi cas cavernas de Pindaya, 
situadas na crista com vistas ao pitoresco lago, 
onde podemos apreciar milhares de diferentes 
tipos de imagens de buda nas diversas cameras. 
Na continuação traslado a Nyanung Shwe e em-
barque na direção do hotel. Almoço em restau-
rante local. No lago situado a 1000 metros do 
nível do mar, as temperaturas são agradáveis e as 

águas são tranquilas, salpicadas de povoados de 
casas fl utuantes dos Intha sobre colunas rodea-
das de hortas e canoas de pesca com cortina de 
fundo das charmosas colinas Shan. Acomodação 
no hotel.

Dia 6º (Dom): Lago Inle
Café da manhã e saída para explorar um dos 
mercados locais, o qual oferece a oportuni-
dade de ver as diferentes etnias do lugar que 
se reunem para vender e comprar seus produ-
tos. Na continuação dia completo de excursão 
no bote ao lago Inle incluindo visita a pagoda 
Phaungdaw Oo a mais sagrada da região, a al-
deia de produtos artesanatos de Inpawkhon, os 
jardins fl utuantes do local, o monastério Nga 
Phe Kyaug com mais de 200 anos de antigui-
dade. Almoço em restaurante local e regresso 
ao hotel para desfrutar do resto da tarde, re-
laxando as margens do lago. Acomodação no 
hotel.

Dia 7º (Seg): Lago Inle / Heho / Yangon
Café da manhã. Traslado até o aeroporto de 
Heho para sair em voo de regresso a Yangon. 
Chegada e visita começando pela famosa 
rua Strand visitando o porto de Yangon onde 
saíremos em ferris por todas as partes do país. 
Continuação pelo centro colonial de Yangon 
e seus principais atrativos, o bairro chinês e 
o hindu, uma foto na pagoda Sule com mais 
de 2000 anos de antiguidade e depois uma 
parada a Karaweik Hall, um barco flutuante 
no Lago Kandawgyi. Almoço em restaurante 
local. Pela tarde tempo livre. Acomodação 
no hotel.

Dia 8º (Ter): Yangon
Café da manhã e em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

• Assistência e traslados indicados no pro-
grama.

• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar 
condicionado.

• Acomodação em hotéis indicados ou simi-
lares.

• Café da manhã diário.
• 6 almoços e 1 jantar segundo programa, sem 

bebidas.
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guias locais para traslados e visitas.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não men-
cionados como incluídos.

• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas

Não incluiNO

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Supl. Indiv.

Tour 8 Dias: Yangon / Yangon
Iti OR740

Categoria TS/P 1.850 1.615

€

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações) €

Yangon / Bagan y Bagan / Mandala y Mandalay / Heho y 
Heho / Yangon:
400 € NETO Por pessoa

Yangon

Cidade Categoria TS/P
Yangon Yangon City Lodge 

Bagan Shwe Yee Pwint 

Mandalay Shwe Ingyinn 

Lago Inle Paradise Nyaung Shwe 

Yangon Yangon City Lodge

Hotéis Previstos ou similares

Saídas 2018 
A YANGON: TERÇA 
2018
Abril
Maio
Junhio

17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Julhio
Agosto
Setembro

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

9

6

Yangon

Bagan Lago Inle

Mandalay

MYANMAR

1

1 2

2
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E JAPÃO

CHINA

Japão
• CLIMA
A maior parte do Japão se encontra em zona 
temperada sentetrional e tem um clima úmido 
próprio das monções pelo que durante o verão 
sopram ventos de sudeste desde o oceano Pací-
fico e do noroeste desde o continente durante o 
inverno. O país tem quatro estações bem defini-
das. Dois dos espetáculos visuais mais bonitos do 
Japão são a florada das cerejeiras na primavera e 
os vibrantes tons amarelo, vermelho e alaranja-
dos no outono. Os japoneses desfrutam dessas 
manifestações de troca de estação e seguem 
uma evolução através dos mapas do tempo, que 
indicam os melhores lugares para contemplar as 
floradas da primavera e as folhas de outono no 
seu melhor momento.

• MOEDA LOCAL 
Yen - 1 Euro equivale a 150 yens. Pode se fazer 
cambio no bancos, hotéis e casas de cambio. 
Não aceitam cartão de crédito para pequenas 
compras. Como se trata de um país seguro pode 
se levar valores com tranquilidade.

• ELETRICIDADE
100 volts.

• POPULAÇÃO
A data do censo mais recente, outubro de 2010, a 
população do Japão é de 128 057 352 para maio 
de 2013, a população está estimada em 127 300 
000, tornando-se o 10º país mais populoso do 

mundo. Sua grande população é atribuida por 
altas taxas de crescimento nos séculos XIX e XX.

• COMPRAS
As compras no Japão pode ser realmente inte-
ressantes, especialmente por que você vai ser 
capaz de encontrar muitas coisas que não estão 
habituados a ver facilmente em outros lugares 
do mundo. Em geral, as lojas e armazéns estão 
aberto diariamente das 10 às 20 horas. A maioria 
das lojas abrem aos finais de semana e feriados.

• IDIOMA
Japonês embora a maioria fale inglês.

• GEOGRÁFIA
O Japão está localizado ao norte da Ásia entre o 
oceano Pacífico e o mar do Japão. É composto de 
quatro grandes ilhas, cercadas por mais de 4 000 
pequenas ilhas. Sua área é de 377 873km2. O Japão 
é quase tão grande como a Alemanha e Suiça jun-
tas e um pouco menor do que a Califórnia.

• GASTRONOMIA
A gastronomia do Japão, como a cozinha nacional 
tem evoluído ao longo dos séculos, por causa das 
muitas mudanças políticas e sociais. A cozinha tra-
dicional japonesa é dominada pelo arroz branco. 
Qualquer outro prato servido durante uma refei-
ção é considerado um prato de lado, como nor-
malmente são os peixes cru (sashimi), um prato na 
grelha e um prato de cozido para ferver.

China
• CLIMA
Dada a extensão do país existem diferentes tipos 
de clima, enquanto em Pequim o clima é conti-
nental, com quatro estações bem definidas em 
Shangai encontramos um clima suave e úmido 
o ano todo.

• MOEDA LOCAL
Sua moeda é o Yuan, aproximadamente 10 Yuans 
é igual a 1 Euro. Pode se fazer cambio com facili-
dade nos hotéis e casas de cambio. Os cartões de 
crédito são aceitos na maioria dos locais.

• ELETRICIDADE
220 volts. As tomadas tem formato internacional.

• POPULAÇÃO
Este é o país mais populoso do mundo, com mais 
de 1.300 milhões de habitantes e a primeira po-
tência econômica mundial pelo PIB em paridade 
de poder aquisitivo. A população masculina é 
maior com 51,69% contra 48,05% das mulheres. 
China tem 142 habitantes por km2.

• IDIOMA
A maioria da população, aproximadamente 90% 
fala o que tradicionalmente conhecemos como 
“chinês”, que é o mandarim, o idioma originário 
da etnia “han” e um dos cinco idiomas oficiais 
da ONU. Também existem multíplos dialetos lo-
cais segundo as etnias e lugares. O pessoal do 
turismo fala inglês e espanhol.

• COMPRAS
Na China você poderá comprar grandes varie-
dades de artesanato, como cerâmicas, gravuras, 
elementos decorativos feitos de bronze, jade, etc. 
Além disso, a China tem ganho grande reputação 
entre quem deseja comprar produtos de marca 
a preços baixos, e imitações. Neste grande mer-
cado que é a China, você também pode encon-
trar roupas, bolsas, relógios e todos os tipos de 
acessórios a preços atrativos, mas cuja aquisição 
vai exigir de você um pouco mais de dedicação.

• GEOGRÁFIA
A República Popular da China abrange dois déci-
mos do comprimento do mundo, o terceiro maior 
país em extensão territorial, e onde mais habitan-
tes existem (um sexto). Entre as curiosidades, po-
de-se dizer que a China é exatamente o contrário 
de muitos países da América (Colômbia, Equador, 
Venezuela, ou algum país da América Central e 
México), o clima é muito semelhante ao desses 
países, devido a vasta extensão.

• GASTRONOMIA
Cada região tem seus pratos típicos que os via-
jantes podem descobrir percorrendo diferentes 
províncias. Nas grandes cidades existem restau-
rantes étnicos, oferecendo aos clientes uma varie-
dade de amplas escolhas. As refeições incluidas 
no programa são geralmente oferecidas em res-
taurantes locais com menu fixo e, as vezes, buffet, 
incluindo alguns pratos típicos do local.

• INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TREM DE ALTA VELOCIDADE 
No trem os passageiros podem vivier a experiência de viajar a uma velocidade entre 250 e 350km/h. 
Em cada estação, o trem faz uma parada de 2 a 3 minutos para descida e embarque de passageiros, 
tornando o serviço mais eficiente, uma vez que praticamente não há atrasos nos embarques.

Cada vagão tem uma fonte de alimentação de 220 volts, assim, durante as viagens os passageiros podem 
carregar seus aparelhos telefônicos, tablets ou laptops.

Não existe vagão para bagagens, assim cada passageiro deve acomodar suas malas no próprio vagão 
em que vai viajar, e deve estar sempre atento aos seus pertences.
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56 Extremo Oriente: China e Japão

Desde 6.095 €

Visitando:  Japão / China / Hong Kong / Tailândia / Singapura

Grande Giro do Extremo Oriente
18, 22 ou 28 Dias

Dia 1º (Ter): Kansai (Chegada) – Osaka
Chegada ao aeroporto internacional de Kansai ou 
Itami. Depois do tramite de imigração, recepção 
por um assistente falando espanhol e traslado ao 
hotel em serviço regular com assistência. Restante 
do dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Qua): Osaka / Nara / Quioto
Café da manhã e saída para visitar a cidade com 
guia falando espanhol para conhecer o Castelo 
de Osaka e saída até Nara. Visita para conhecer 
o Templo Todaiji com sua enorme imagem do 
Buda e o Parque dos Cervos Sagrados. Almoço. 
Saída até Quioto e visita do Santuário Shintoísta 
de Fushimi Inari. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Qui): Quioto
Café da manhã e visita da antiga capital Quioto 
para conhecer o jardim do templo Tenryuji, o 
bosque de Bambu de Arashiyama, o Templo 
Kinkakuji (Pavilhão Dourado) e o Castelo de 
Nijo. Almoço. O tour termina no restaurante, o 
retorno ao hotel será por sua conta. Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 4º (Sex): Quioto / Hakone
Café da manhã e traslado a estação de Quioto 
em metrô com assistente falando espanhol. 
Saída de Quioto até Odawara em trem bala de 
JR “Hikari”. Chegada à Odawara e começo da 
excursão ao Parque Nacional de Hakone para 
conhecer o Lago Ashi com minicruzeiro (*) e o 
Teleférico no Monte Komagateke (o Teleférico 
desde Sounzan até Owakudani) (*) para desfru-
tar de uma vista panorâmica de Hakone e Monte 
Fuji. Almoço. Depois da visita, traslado ao hotel. 
Jantar e acomodação no hotel. 

*Nota: Dependendo das condições climáticas, o 
minicruzeiro e a subida ao teleférico podem ser 
substituídos por outras excursões. A respeito da 
vista panorâmica do Monte Fuji também depen-
derá da meteorologia. 

Dia 5º (Sáb): Hakone / Tóquio
Café da manhã e saída até Tóquio pela rodovia. 
Chegada à Tóquio e começo da visita com guia 
falando em espanhol para conhecer o Santuário 

Shintoista de Meij, a Torre de Tóquio, o Templo 
Asakusa Kannon com sua arcada comercial de 
Nakamise. Almoço em restaurante local e re-
gresso ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Dom): Tóquio
Café da manhã e dia livre para suas atividades 
pessoais. Acomodação no hotel. 

Dia 7º (Seg): Tóquio/ Pequim
Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao 
Aeroporto Internacional de Narita ou Haneda 
em serviço regular com assistência de guia de 
língua espanhola. Saída para embarcar em voo 
com destino à Pequim (voo não incluído). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Ter): Pequim
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade in-
cluindo a Praça de Tian An Men, a Cidade Proi-
bida, o Templo do Céu e o mercado de Seda. 
Almoço. Pela noite, assistiremos a um espetáculo 
de acrobacia. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Qua): Pequim
Café da manhã. Excursão de dia completo in-
cluindo a Grande Muralha e o Palácio de Verão. 
Almoço. De regresso, visitaremos a ofi cina de 
cloiseonne e posteriormente desfrutaremos de 
um jantar típico onde degustaremos o pato la-
queado. Entramos no ônibus para ver o “Ninho 
dos Pássaros” e o centro olímpico de natação 
conhecido como o “cubo de água” (sem en-
trada). Acomodação no hotel.

Dia 10º (Qui): Pequim / Xian (Trem Bala)   
Café da manhã. Traslado a estação para sair no 
famoso trem de alta velocidade com destino a 
Xian (duração do trajeto aproximadamente 5 
horas e meia), chegada a Xian, capital de 11 di-
nastias que se destaca por ter sido o ponto de 
partida da milenária Rota de Seda. (Possibilidade 
de realizar este trajeto por avião. Ver suplemento 
indicado mais abaixo). Chegada, traslado e aco-
modação no hotel.

Dia 11º (Sex): Xian
Café da manhã. Hoje visitaremos o famoso 

Museu dos Guerreiros e Corceles de Terracota 
do Mausoléu de Qin Shi Huang. Almoço. Pela 
tarde visitaremos o Pagode pequeno de Oca Sel-
vagem (subida não incluída) e passaremos pela 
Muralha antiga da cidade em ônibus (entrada 
não incluída), que serve de proteção frente aos 
ataques das tribos bárbaras do Oeste. Acomo-
dação no hotel.

Dia 12º (Sáb): Xian / Guilin
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
embarcar em vôo doméstico com destino a 
Guilin, situada junto ao rio Lijing, conside-
rada “A melhor paisagem abaixo do céu”. 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação 
no hotel.

Dia 13º (Dom): Guilin
Café da manhã. Durante a estadia em Guilin rea-
lizaremos um cruzeiro pelo rio Li. Desfrutando de 
um Almoço a bordo. Pela tarde, chegaremos a 
cidade de Yangshuo desfrutando da sua rua pea-
tonal e visitaremos a Cova da Flauta de Bambu. 
Volta em ônibus pela cidade. Acomodação no 
hotel. 

Dia 14º (Seg): Guilin / Shangai
Café da manhã. Pela manhã traslado à Shangai, o 
grande centro comercial, industrial e cultural da 
China. Acomodação no hotel.

Dia 15º (Ter): Shangai
Café da manhã. Começaremos a visita da cidade 
com o Templo do Buda de Jade, o Jardim Yu-
yuan, o Malecón e a rua Naking. Tarde livre para 
terminar de conhecer a cidade ou realizar com-
pras. Acomodação no hotel.

Dia 16º (Qua): Shangai / Hong Kong
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para em-
barcar em voo com destino à Hong Kong. Che-
gada, traslado e acomodação no hotel.

Dia 17º (Qui): Hong Kong
Café da manhã. Saída para realizar uma visita da 
cidade que inclui o Distrito de Wanchai, a Bahia 
Repulse, o Pico da Vitória e o Porto de Aber-
deen. Acomodação no hotel.

Tóquio

Dia 18º (Sex): Hong Kong / Bangkok
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para em-
barcar em voo até Bangkok (voo não incluído). 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no 
hotel.

Dia 19º (Sáb): Bangkok
Café da manhã. Visita de dia completo. Pela 
manhã visita do Grande Palácio e Buda de Es-
meralda, O Grande Palácio foi antigamente a re-
sidência dos Reis construído pelo rei Rama I em 
1782, um dos mais bonitos exemplos da antiga 
corte tailandesa, onde poderemos contemplar 
um exemplo da arquitetura oriental com suas 
cúpulas brilhantes em forma de agulha cobrindo 
os telhados. Passeando por seu interior veremos 
a fantasia dos desenhos entre os tintine-os das 
lâminas douradas, lugar onde se encontra o 
emblema mais sagrado do país, o Buda de Es-
meralda, de 48,3 cm com um valor incalculável 
e de grande beleza artística. Depois veremos 
o Palácio das Recepções, o Palácio chamado 
“para diversões cerimoniais” o Salão do Trono, 
o Salão da Coroação, o Palácio dos Hóspedes 
Reais e o Templo do Buda de Esmeralda. Pela 
tarde visitaremos os templos de mais interesse 
de Bangkok: Wat Trimitr com seu enorme buda 
de cinco toneladas e meia de ouro maciço. Em 
seguida atravessaremos o bairro chino para che-
gar a Wat Po, o templo do buda reclinado de 
46 metros, coberto com uma lâmina de ouro e o 
Chedi dos Reis, o monumento budista mais alto 
do mundo. Continuação ao templo de mármore 
branco, um refi nado exemplo da arquitetura tai-
landesa. Tarde livre para completar a visita por 
sua conta. Acomodação no hotel.

Dia 20º (Dom): Bangkok
Café da manhã. Visita de dia completo a um dos 
maiores mercados fl utuantes aos arredores de 
Bangkok. A primeira hora da manhã, os estreitos 
canais se enchem de pequenas embarcações 
com frutas e verduras vendidas por mulheres 
locais. O mercado é muito Corido e tem um 
grande ambiente, porém toda atividade termina 
as 12h, por isso é necessário sair de Bangkok 
muito cedo. Pelo caminho faremos uma visita ao 
Pagode Gigante em Nakorn Pathom. Almoço. 

Saídas 2018 / 2019 
A OSAKA: TERÇA
2018
Abril
Maio
Junhio
Julhio
Agosto

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

Setembro
Outubro
Novembro
Diciembre

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 18

2019
Fevereiro
Março

12, 26
05

Saídas 2018 / 2019 
A PEQUIM: SEGUNDA
2018
Abril
Maio
Junhio
Julhio
Agosto

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

Setembro
Outubro
Novembro
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

2019
Janeiro
Fevereiro
Março

07, 14
11, 18, 25
04, 11

16-25

11-18
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AFRICA
Quênia

• CLIMA
O Quênia conta com condições climáticas geral-
mente boas durante todo o ano. Em locais com 
maior ou menor altitude como as zonas costei-
ras, a pouca variação de clima, com exceção das 
estações de chuvas entre março e maio. As tem-
peratuas são homogêneas ao longo do ano e na 
região equatorial pode apresentar temperaturas 
entre 20º e 30ºC.

• MOEDA LOCAL
A moeda do Quênia é o chelin Quêniata (KES), 
que se divide entre 100 centavos. A papel 
moeda de 20, 50, 100, 200, 500 e 1.000 KES e 
moedas de 1, 5, 10, 20 e 40 KES é mais fácil tro-
car dinheiro nos bancos ou casas de câmbio. Em 
muitos restaurantes, hotéis e principais comér-
cios aceita-se os principais cartões de crédito.

• ELETRICIDADE
No Quênia a voltagem é 240V. A frequência é 
50Hz.

• POPULAÇÃO
O Quênia é um país de grande diversidade éti-
nica e a população é de aproximadamente 41 
milhões de pessoas.

• IDIOMA
Os idiomas oficiais o swahili e o inglês. A po-
pulação das grandes cidades falam inglês e 

apenas em algumas zonas rurais falam somente 
o swahili. Com certeza o Quênia é um país turís-
tico e estão bastante acostumados a tratar com 
estrangeiros.

• COMPRAS
No Quênia pode-se adquirir uma grande varie-
dade de objetos entre os quais madeira talhada, 
figuras de barro e artesanato em geral. Pechin-
char é uma atividade habitual, seja para pagar 
o táxi ou comprar uma recordação. O comércio 
abre de 8:30 à 20:30 de segunda à sábado e aos 
domingos das 10 às 20h.

• • GEOGRAFIA
O Quênia está localizado na parte oriental do 
continente africano, muito próxima do local 
conhecido como o Corno da África. Seus 
582.646Km2 se estendem por ambos lados da 
linha equatorial. Faz fronteira ao norte com a 
Etiópia e Sudão a leste com a Somália e Oceano 
Índico, ao oeste com Uganda e Lago Vitória e ao 
sul com a Tanzânia.

• GASTRONOMIA
A gastronomia do Quênia tem como especia-
lidade a carne no interior e o peixe nas zonas 
costeiras. A REFEIÇÕES típica abundante em 
especiarias é uma combinação de pratos árabes 
e asiáticos.

África do Sul
• CLIMA
África do Sul goza de um clima temperado com-
parado a muitos países africanos e sem dúvidas 
é um magnífico destino em qualquer época do 
ano. Entretanto, de acordo com o que planeje 
fazer, vale a pena informar-se a cerca das es-
tações. O inverno (junho à setembro) é mais frio, 
seco e ideal para atividades ao ar livre. Ao ter ve-
getação menos frondosa, os animais se reunem 
perto dos rios e outras fontes permanentes de 
água, de forma que é também a melhor época 
para ver a fauna. O verão (finais de novembro 
à março) é chuvoso e nublado o clima é muito 
semelhante ao da região sudeste do Brasil.

• MOEDA LOCAL
A unidade monetária é o Rand (ZAR), dividido 
em 100 centavos. A papel moeda de R10, R20, 
R100, R200, as moedas são de, 20c, 50c, R1, R2, 
R3. Moeda estrangeira não é aceita na África do 
Sul. Todos os bancos e aeroportos internacionais 
tem casas de câmbio assim como nos hotéis. 
Cartões de crédito VISA, MasterCard e Amex 
são aceitos na maioria de lojas e restaurantes.

 • ELETRICIDADE

A voltagem é 220V/50Hz. As tomadas são de 3 
furos redondos. A maioria dos hotéis dispõe de 
adaptador a disposição.

• POBLACIÓN
A África do Sul é um país diverso. Cerca de 80% 
da população é negra. A população atual é de 
cerca de 55 milhões de pessoas.

• IDIOMA
África do Sul tem 11 idiomas oficiais: zulu, xhosa, 
afrikaans, pedi, inglês, tswana, sotho, tsonga, 
swati, venda e ndebele. O idioma inglês é o se-
gundo para a maioria da população.

• COMPRAS
Este país é uma maravilha para compras de 
jóias, peles, arte, artesanato, vinhos, etc. A vida 
comercial está concentrada nos shopping cen-
ter. O horário comercial em geral é de 9 à 17hs.

• GEOGRAFIA
Com uma superfície de 1.219.080km², a Repú-
blica Sul Africana se localiza no extremo sul do 
continente africano. Faz limite com Namibia ao 
Noroeste; ao norte com Botsuana e ao leste com 
Zimbabue, Mozambique e Suazilandia. O país é 
rodeado por dois oceanos, Atlântico e Índico. 
Sua costa tem cerca de 3 mil quilometros.

• GASTRONOMÍA
A uma grande variedade de REFEIÇÕESs, de-
vido a diversidade de culturas que impõe varia-
dos habitos alimentares e gosto culinário. Comer 
na África do Sul é barato.

Tanzânia
• CLIMA
Encontramos sempre um clima primaveril. O 
clima da capital é mais temperado que no 
resto do país. Na costa é úmido e quente. As 
temperaturas minímas oscilam entre 10 e 15ºC 
e as máximas entre 22 e 28ºC. As precipitações 
variam entre 20mm de julho (mês mais seco) até 
200mm em abril (o mais chuvoso). Existem duas 
estações de chuva: de março a princípios de 
maio e outubro ao fim de novembro.

• MOEDA LOCAL
A moeda oficial é o chelín. Pode-se fazer câmbio 
no Banco Nacional, aberto ao público. Também 
pode-se fazer câmbio em dinheiro nos hotéis. 
Não esqueça de pedir o comprovante já que 
poderá ser exigido na saída do país.

• ELETRICIDADE
Na Tanzânia a voltagem é 230V, a frequência é 
50Hz.

• POPULAÇÃO
Tanzânia terminou 2015 com uma população de 
53.470.420 habitantes. A população feminina é 
maioria.

• IDIOMA
O idioma oficial é o swahili e o inglês.

• COMPRAS
Os objetos preferidos pelos visitantes são 
trabalhos em madeira e também são muito 
apreciados os tecidos conhecidos como batiks. 
Pode-se encontrar mantas de grande beleza e 
colorido assim como roupa muito cômoda e 
chamativa.

• GEOGRAFIA
A Tanzânia está formada por um estado con-
tinental de Tanganica e tem uma superfície 
total de 939.470Km2 . O país se limita ao norte 
com Quênia e Uganda, ao oeste com Ruanda, 
Burundi e Congo e ao sul com Zâmbia, Malawi 
e Moçambique e ao leste com Oceano Índico.

• GASTRONOMIA
Se caracteriza por carne no interior e peixe na 
zona costeira. A preparação dos pratos é bas-
tante elaborada porém a frescura das matérias 
primas é evidente. A muita manga, papaia, côco, 
maçã e batata.
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59Extremo Oriente: África*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Desde 1.995 €
7 Dias
Visitando:  Nairobi / Samburu / Montes Aberdare / Monte Quênia / Lagos Nakuru / Naivasha / Maasai Mara

Safari no Quênia

• Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa 
em micros de 22 lugares.

• 1 noite no hotel em Nairóbi em regime de 
acomodação e café da manhã.

• Pensão completa nos hotéis/lodges especifi -
cados durante o Safari.

• Jantar no restaurante Carnivore.
• Transporte em micros/van durante os Safaris 

com garantia de lugar na janela (ocupação de 
7 passageiros por veículo). 

• Entrada aos Parques.
• Chofer/guia falando espanhol à partir de 2 

passageiros. Se houver 2 veículos o guia dará 
atenção aos dois movendo-se entre eles du-
rante o Safari. 

• Seguro MAPAPLUS.
• Água mineral durante os Safaris.

Serviços incluídosSI

• Bebidas durante as refeições.
• Nenhum outro serviço não especifi cado no 

item “serviços incluídos”.

Não incluiNO

2018
De 19 de março de 2018 a 23 de março de 2019 

Saídas 2018 / 2019
A NAIROBI: SEGUNDA, TERÇA E SÁBADO  

Dia 1º: Nairobi
Chegada ao aeroporto de Nairobi e traslado 
ao hotel. Saída às 19:00hs para jantar em res-
taurante local. Regresso ao hotel. Acomodação 
no hotel.

Dia 2º: Nairobi / Samburu o Shaba
Café da manhã e saída cedo até a Reserva Na-
cional de Samburu/Shaba via Karatina e cru-
zando o equador em Nanyuki. Almoço no lodge. 
A tarde faremos um Safari no Parque. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 3º: Samburu O Shaba / Montes 
Aberdare Ou Zona Monte Quênia
Safari ao amanhacer até Nyeri/Monte Quênia. 
Opção Aberdares: Almoço no Aberdare Coun-
try Club. pela tarde subida em veículos do hotel 
ao Parque Nacional de Aberdare al Ark. Opção 
Mountain Lodge, almoço no hotel. Jantar e aco-
modação em ambas opções.

Dia 4º: Montes Aberdare ou Zona 
Monte Quênia / Lago Nakuru / Lago 
Naivasha
Café da manhã. E traslado ao Hotel Aberdare 
Country Club, ou café da manhã no Mountain 
Lodge e saída até o Parque Nacional Lago 

Nakuru para almoço no Lodge. Safari pela tarde. 
Jantar e acomodação.

Dia 5º: Lago Nakuru/ Lago Naivasha - 
Maasai Mara
Café da manhã. Saída até a reserva Nacional 
de Maasai Mara, via Narok, onde chegaremos 
para o almoço. Safari pela tarde. Jantar e aco-
modação.

Dia 6º: Maasai Mara
Café da manhã. Hoje faremos um Safari pela 
manhã e outro à tarde. Almoço e jantar. Acomo-
dação no hotel.

Dia 7º: Maasaia Mara / Nairobi
Café da manhã e saída até Nairobi. Chegada 
por volta do meio-dia ao Southern Sun Mayfair 
(uso de apartamento não incluído), e em horário 
apropriado, traslado privativo ao aeroporto para 
embarque em voo de regresso. Fim dos nossos 
serviços.

Cidade Cat. Confort Cat. Superior
Nairobi Jacaranda /

Intercontinental /
Panafric / Park Inn

Southern Sun Myfair 

Shaba Samburu Sopa Lodge / 
Samburu Lodge

Sarova Shaba Lodge

Montes
Aberdare

Ark /Mountain Serena 
Lodge

Treetops Lodge

Monte
Quênia

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Naivasha

Sarova Lion Hill

Maasai
Mara

Mara Sopa Lodge / 
Mara Leisure Camp

Mara Sarova Mara / 
Enkerende Camp 

Hotéis Previstos ou similares

Consultar Suplementos de Natal / Fim de ano

NOTA:
• No Ark, só se permite pequenas bolsas e o restante 

da bagagem fi ca guardada no Aberdares Country 
Club.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 01/Abril al 30/Junhio 2018 02/Junlhio al 30/Outubro 2018 03/Novembro al 15/Dezembro 2018 17/Dezembro 2018 al 23/Março 2019

Tour 7 Dias:
Nairobi / Nairobi

Iti AF801

Categ. Confort

1.995 2.415 2.225 2.315

Sup. Apartamento Individual Sup. Apartamento Individual Sup. Apartamento Individual Sup. Apartamento Individual

440 475 440 475

Categ. Superior

01/Abril al 30/Junhio 2018 02/Junlhio al 30/Outubro 2018 03/Novembro al 15/Dezembro 2018 17/Dezembro 2018 al 23/Março 2019

2.050 2.825 2.275 2.395

Sup. Apartamento Individual Sup. Apartamento Individual Sup. Apartamento Individual Sup. Apartamento Individual

860 900 575 600

€

Kenya

7

11

QUÊNIA

Samburu

Montes Aberdare
Nairobi Monte Quênia

Maasai Mara
2

1

1
1
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60 Extremo Oriente: África *Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Desde 2.950 €
7 Dias
Visitando:   Arusha / Lago Manyara / Tarangire / Serengeti / Cratera de Ngorongoro.

Tanzânia Clássica

2018-2019
De 19 de março de 2018 a 26 de março de 2019 

Saídas 2018 / 2019
A ARUSHA:   
SEGUNDA (Opção Sopa Lodges - Confort)
TERÇA (Opção Serena Lodges - Superior

Dia 1º: Arusha
Chegada ao aeroporto de Kilimanjaro e traslado. 
Acomodação no hotel.

Dia 2º: Arusha / Lago Manyara ou Ta-
rangire
Café da manhã e manhã livre. Saída às 12:00hrs 
desde Arusha para o início do Safari.

Opção Serena: Chegada ao Lago de Manyara 
para o almoço. Pela tarde, saída para o safari 
no Parque Nacional Lago Manyara. Jantar e 
acomodação no LAKE MANYARA SERENA 
LODGE.

Opção Sopa: Chegada ao Parque Nacional de 
Tarangire para o almoço. Saída do Safari pela 
tarde. Jantar e acomodação no TARANGIRE 
SOPA LODGE.

Dia 3º: Lago Manyara ou Tarangire / Se-
rengeti
Café da manhã no lodge e saída até o Parque 
Nacional de Serengeti. Cruzaremos a Área 
de Conservação de Ngorongoro até chegar 
ao Parque Nacional de Serengeti. Chega e 
almoço no lodge. À tarde, será realizado um 
safari no Parque Nacional. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 4º: Serengeti
Café da manhã. Faremos um safari pela manhã 
e outro a tarde. Almoço e Jantar. Acomodação 
no hotel.

Dia 5º: Serengeti / Cratera de Ngoron-
goro
Café da manhã. Saída até a Área de Conservação 
do Ngorongoro.. Chegada ao lodge para o al-

moço. Tarde livre para descansar ou desfrutar de 
atividades Opçãoais em Ngorongoro. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 6º: Cratera de Ngorongoro
Café da manhã. Hoje desfrutaremos de um pas-
seio de meio-dia até a cratera. O resto do dia 
pode-se fazer atividades Opçãoais na região (re-
serva e pagamento no destino). Almoço, Jantar 
e acomodação no hotel.

Dia 7º: Cratera de Ngorongoro / Arusha 
Café da manhã. Saída até Arusha. Chegada 
por volta do meio-dia a um hotel central em 
Arusha (uso do apartamento não incluído). 
Almoço em restaurante local e em horário 
apropriado, traslado privativo ao aeroporto 
para embarque em voo de regresso. Fim dos 
nossos serviços.

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• 1 noite no hotel em Arusha em regime de 

alojamento e café da manhã.
• Pensão completa nos hotéis/lodges especifi -

cados durante o safari.
• Almoço em Arusha.
• Entradas aos Parques.
• Safari em veículos 4x4.
• Meio-dia de safari 4x4 na Cratera de Ngoron-

goro (veículo coletivo).
• Chofer/guia falando espanhol a partir de 2 

passageiros. Se houverem 3 veículos o guia 
dará atenção aos três movendo-se entre eles 
durante o Safari.

• Seguro MAPAPLUS.
• Água mineral durante os Safaris

Serviços incluídosSI

• Bebidas durante as refeições.
• Nenhum outro serviço não especifi cado no 

item “serviços incluídos”.

Não incluiNO

Cidade Cat. Confort
Sopa Lodge

Cat. Superior
Serena Lodge

Arsuha New Arusha New Arusha 

Lago
Tarangire

Tarangire Sopa Lodge

Lago 
Manyara

Lake Manyara Serena 
Lodge 

Serengeti Serengeti Sopa Lodge Serengeti Serena Lodge 

Ngoron-
goro

Ngorongoro Sopa 
Lodge

Ngorongoro Serena 
Lodge

Hotéis Previstos ou similares

Consultar Suplementos de Natal / Fim de ano

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categ. Apartamento Duplo Sup. Hab.Indiv.

Tour 7 Dias: Arusha / Arusha
Saídas 19/Março Al 22/Maio 2018

Iti AF802

Cat. Confort 2.950 470

Cat. Superior 2.995 480
Tour 7 Dias: Arusha / Arusha

Saídas 28/Maio Al 30/Outubro 2018
Iti AF802

Cat. Confort 3.750 525

Cat. Superior 4.325 550
Tour 7 Dias: Arusha / Arusha

Saídas 05/Nov. Al 31/Dic. 2018
Iti AF802

Cat. Confort 3.475 500

Cat. Superior 3.495 500
Tour 7 Dias: Arusha / Arusha

Saídas 01/Janeiro Al 26/Março 2019
Iti AF802

Cat. Confort 3.950 550

Cat. Superior 4.550 575

€

Tanzânia

5

11

TANZÂNIA

Lago Tarangire
Lago Manyara

Arusha

Ngorongoro

Serengeti

2

21

1
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61Extremo Oriente: África*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Desde 3.295 €
9 Dias
Visitando:  Arusha / Cratera De Ngorongoro / Lago Manyara / Tarangire / Namanga / Amboseli / Naivasha / Maasai 

Mara.

Safari Tanzânia-Quênia

2018-2019
De 20 de março de 2018 a 26 de março de 2019 

Saídas 2018 / 2019
A ARUSHA:   
TERÇA (Opção Serena Lodges - Superior)
QUINTA (Opção Sopa Lodges - Confort)

Dia 1º: Arusha
Chegada ao aeroporto de Kilimanjaro e traslado 
ao hotel. Acomodação.

Dia 2º: Arusha / Cratera De Ngorongoro
Café da manhã e manhã livre com uso do apar-
tamento até às 10:00hrs. Às 12:00hrs saída até 
a Área de Conservação de Ngorongoro, via 
lago Manyara e Karatu. Jantar e acomodação 
no hotel.

Dia 3º: Cratera de Ngorongoro 
Café da manhã. Hoje desfrutaremos de um pas-
seio de meio-dia até a cratera. O resto do dia 
pode-se fazer atividades Opçãoais na região (re-
serva e pagamento no destino). Almoço, jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 4º: Cratera De Ngorongoro / Lago 
Manyara O Tarangire
Café da manhã. Depois do café da manhã saída 
até o lago Manyara ou ao Parque Nacional Ta-
rangire. 

Opção 1: Saída à tarde para um safari no Par-
que Nacional do lago Manyara. Almoço, jantar 
e acomodação no LAKE MANYARA SERENA 
LODGE

Opção 2: saída à tarde para safari no Parque 
Nacional de Tarangire. Almoço, jantar e acomo-
dação no TARANGIRE SOPA LODGE.

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• 1 noite no hotel em Arusha em regime de 

alojamento e café da manhã.
• Pensão completa nos hotéis/lodges especifi -

cados durante o safari.
• 1 Jantar no restaurante Carnivore.
• Entradas aos Parques.
• Safari em veículos 4x4.
• Meio-dia de safari 4x4 na Cratera de Ngoron-

goro (veículo coletivo).
• Chofer/guia falando espanhol a partir de 2 

passageiros. Se houver 2 veículos o guia dará 
atenção aos dois movendo-se entre eles du-
rante o Safari.

• Seguro MAPAPLUS.
• Água mineral durante os Safaris.

Serviços incluídosSI

• Bebidas durante as refeições.
• Nenhum outro serviço não especifi cado no 

item “serviços incluídos”.

Não incluiNO

Cidade Cat. Confort Cat. Superior
Arsuha The Arusha The Arusha 

Ngoron-
goro

Ngorongoro Sopa 
Lodge 

Ngorongoro Serena 
Lodge 

Lago
Tarangire

Tarangire Sopa Lodge 

Lago 
Manyara

Lake Manyara Serena 
Lodge 

Amboseli Amboseli Sopa Ol Tukai Lodge 

Naivasha Naivasha Sopa /
Country Club 

Rift Valley Golf Lodge 

Maasai 
Mara

Mara Sopa / Leisure / 
Kandilli

Sarova Mara Camp / 
Enkerende Camp

Hotéis Previstos ou similares

Consultar Suplementos de Natal / Fim de ano

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categ. Apartamento Duplo Sup. Hab.Indiv.

Tour 9 Dias: Arusha / Nairobi
Saídas 20/Março Al 24/Maio 2018

Iti AF803

Cat. Confort 3.295 495

Cat. Superior 3.525 625
Tour 9 Dias: Arusha / Nairobi

Saídas 29/Maio Al 28/Junhio 2018
Iti AF803

Cat. Confort 3.740 615

Cat. Superior 4.295 650
Tour 9 Dias: Arusha / Nairobi

Saídas 03/Junlhio Al 30/Outubro 2018
Iti AF803

Cat. Confort 4.075 660

Cat. Superior 4.925 970
Tour 9 Dias: Arusha / Nairobi

Saídas 01/Novi.Al 27/Dici. 2018
Iti AF803

Cat. Confort 3.775 600

Cat. Superior 3.895 640
Tour 9 Dias: Arusha / Nairobi

Saídas 01/Janeiro Al 26/Março 2019
Iti AF803

Cat. Confort 4.150 660

Cat. Superior 4.825 790

€

Dia 5º: Lago Manyara Ou Tarangire / 
Arusha / Namanga / Amboseli
Opção 1: (se tiver no lago Manyara) depois do 
café da manhã, regreso a Arusha.

Opção 2: (se tiver no Tarangire) depois Café da 
manhã, saída cedo até Arusha fazendo um safari 
no caminho.

Ambas opções: Desde Arusha, saída até Na-
manga situada na fronteira do Quênia/Tanzâ-
nia. Tramites de fronteira, troca de veículos e 
continuação até o Parque Nacional de Ambo-
seli. Almoço no lodge. A tarde safari. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 6º: Amboseli / Naivasha
Café da manhã safari ao amanhecer (se o pas-
sageiro estiver alojado no Amboseli Sopa, não 
haverá safari de manhã). Café da manhã e saída 
até Nairobi. Almoço em restaurante local e con-
tinuação até o lago Naivasha. Tarde livre. Jantar 
e acomodação no hotel.

Dia 7º: Naivasha / Maasai Mara  
Café da manhã. Saída até a Reserva Nacional de 
Maasai Mara, via Narok onde chegaremos para 
o almoço. Safari a tarde. Jantar. Acomodação no 
hotel.

Dia 8º: Maasai Mara  
Café da manhã hoje faremos um safari pela 

manhã e outro a tarde. Almoço e Jantar. Aco-
modação no hotel.

Dia 9º: Maasai Mara / Nairobi
Depois do café da manhã saída até Nairobi. 
Chegada por volta do meio-dia ao Southem Sun 
Mayfair/Hotel Jacaranda (uso da acomodação 
não incluída). Saída às 19:00hrs para jantar no 
restaurante Carnivore. Em horário apropriado, 
traslado privativo ao aeroporto para embarque 
em voo de regresso. Fim dos nossos serviços. 

Kenya

6

14

QUÊNIA

Maasai Mara

Naivasha

Amboseli

TANZÂNIA

Lago Tarangire
Lago Manyara

ArushaNgorongoro

1

1

1

1
2

2
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NOVA ZELÂNDIA

AU
ST

RA
LI

A

Austrália
• CLIMA
De maio à outubro roupa abrigada especialmente 
se for a Canberra ou se for a Sidney uma roupa 
meia estação será suficiente. Novembro à maio, 
roupa leve e óculos de sol especialmente em 
Sidney. As diferenças climáticas entre estações 
não são muito pronunciadas, por tanto qualquer 
época do ano é boa para ir à Austrália.

• MOEDA LOCAL
Dólares australianos, cartões de crédito interna-
cional são aceitos em todos os lugares.

• ELETRICIDADE
Na Austrália a voltagem é 230V com frequência 
de 50Hz.

• POPULAÇÃO
Austrália fechou 2015 com uma população 
de 23.940.000 de pessoas. Austrália é um dos 
maiores países do mundo e um dos com menor 
densidade populacional com 3 habitantes por 
Km2 .

• IDIOMA
O idioma oficial é o inglês.

• COMPRAS
Arte aborigêna, artigos de esporte são as melho-
res compras da Austrália. Pinturas sobre madeira 
ou tela, objetos tradicionais aborigênas também 
encontra-se em quantidade.

• GEOGRAFIA
Com 36.750Km de litoral, imensos espaços 
virgens, bosques tropicais, tem cidades muito 
atrativas, uma fauna preservada e vários parques 
nacionais. Embora trepidante a cidade de Sidney 
tem uma incrível barreira de coral, o majestoso 
Ayers Rock é uma visita obrigatória.

• GASTRONOMIA
A Austrália não herdou a gastronomia cultural in-
glesa. A ternera, o cordeiro, frutos do mar e frutas 
são excelentes e nas grandes cidades pode-se 
encontrar culinária internacional. Por último está o 
churrasco, verdadeira costume nacional australiano.

Nova Zelândia
• CLIMA
O clima na Nova Zelândia graças ao mar que a 
rodeia. Fora algumas zonas isoladas que estão no 
centro da ilha sul, não se experimentam tempe-
raturas extremas. Por tanto as trocas de estação 
não são marcantes, porém em geral durante todo 
o ano a temperatura na ilha norte é maior que da 
ilha sul. As estações são iguais a do Brasil. O mês 
de janeiro é mais quente e julho mais frio.

• MOEDA LOCAL
Dólares neozelandeses e cartões de créditos 
internacionais são aceitos em todos os lugares.

• ELETRICIDADE
A voltagem é 230V e a frequência é 50Hz.

• POPULAÇÃO
Nova Zelândia terminou 2015 com uma popu-
lação de 4.647.000 habitantes. Sendo a popu-
lação feminina maioria. A densidade demográfica 
é de 17 habitantes por Km2.

• IDIOMA
O idioma oficial é o inglês.

• COMPRAS
Encontra-se jaquetas de lã, tapetes de pele de 
ovelha. Não esqueça do artesanato maori (escul-
turas de madeira, jóias e jadi local) o comércio 
abre entre 9 e 17hs.

• GEOGRAFIA
A Nova Zelândia é um longo e estreito país de 
terreno abrupto na ilha norte. Tem uma superfície 
de 166.940Km2 e 1.600Km de longitude. 

• GASTRONOMIA
O cordeiro da Nova Zelândia é conhecido em 
todo o mundo. Também recomenda-se experi-
mentar especialidades maoríes como: o ragú de 
carne e batatas feito em forno tradicional sob a 
terra. Abundante quantidade de peixes e frutos 
do mar.
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66 Extremo Oriente: Austrália e Nova Zelândia *Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Desde 3.495 €

7

Visitando:  Sydney / Ayers Rock / Cairns /  Melbourne
12 Dias
Austrália Completa

Melburne

Dia 1º (Qua): Sydney
Chegada ao aeroporto de Sydney e traslado ao 
hotel. Acomodação.

Dia 2º (Qui): Sydney / Blue Mountains 
/ Sydney
Café da manhã. Visita de dia inteiro ao Parque 
Nacional das Montanhas Azuis para conhecer e 
apreciar os animais nativos da Austrália (koala, 
cangurus, wallabies, emus, etc. Com um pouco de 
sorte, você também poderá ver o famoso demô-
nio da Tasmânia). Incluímos a estrada de ferro mais 
íngreme do mundo até o vale e tempo para ca-
minhar (15 ou 20 minutos). Em seguida, suba até 
o teleférico Skyway a 270 metros acima do Vale 
Jamieson com vistas panorâmicas. Almoço. Pare 
no Echo Point para tirar fotos da rocha. Visite o 
Centro da Guerra de Abórbalo para assistir a um 
show cultural de danças típicas. Em Parramatta, 
embarcaremos na balsa do rio Cat para retornar a 
Sydney pelo desembarcando do rio Parramatta no 
Circular Quay ou Darling Harbour, no centro. Inclui 
uma bebida a bordo. A partir daqui, o regresso ao 
hotel é por conta própria. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sex): Sydney
Café da manhã e passeio pela cidade, incluindo 
uma caminhada pelo distrito histórico The 
Rocks, origem de Sydney. Vistas da Ópera, do 
Conservatório de Música, do Hyde Park, da 
bela Catedral de Santa Maria, da Casa do Par-
lamento, da Galeria de Arte de Nova Gales do 
Sul, do Jardim Botânico, da Câmara Municipal 
e da Sydney Tower, o bairro de Darling Harbour. 
Pare na cadeira da Sra. Macquarie no Jardim Bo-
tânico para uma foto panorâmica com a ponte 
e a Opera House em segundo plano. Vistas da 
Royal Australian Navy Base na Garden Island, 
atravessando o histórico bairro de Paddington, 
retornando ao centro via Chinatown. Em Darling 
Harbour embarcaremos no cruzeiro Magistic 
para visitar a baía com vistas espectaculares e 
almoço incluído. O cruzeiro termina às 2:00 da 
tarde em Darling Harbour. Retorno ao hotel por 
conta própria. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Sáb): Sydney / Ayers Rock
Café da manhã e, no momento apropriado, tras-
lado para o aeroporto para embarque em voo 

com destino a Ayers Rock (vôo não incluído). 
Chegada e traslado ao hotel fornecido pelo 
transporte do resort para Ayers Rock Resort. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º (Dom): Ayers Rock
Antes do nascer do sol, iremos fazer uma ex-
cursão ao Parque Nacional Kata Tjuta (inclui 
a entrada ao parque nacional) e a partir daqui 
continuaremos a cerca de 40 km no deserto até 
Kata Tjuta. Aqui vamos apreciar a serenidade 
do nascer do sol deste lugar espiritual com os 
36 monolitos em segundo plano. Em seguida 
vamos para a área ocidental da rocha, onde ire-
mos servir um típico café da manhã. Logo após, 
caminharemos pela trilha do Walpa até a gruta, 
um lugar sagrado das cerimônias aborígenes. 
No fi nal da tarde vamos para o Parque Nacional 
Kata Tjuta para alcançar Uluru (Ayers Rock) que 
se eleva entre as dunas do deserto. Caminha-
remos para Mutijulu Waterhole, uma fonte de 
água semi-permanente. Finalmente, vamos a Ta-
linguru Nyakunytjaku para observar desse ponto 
de vista a mudança de cor da rocha enquanto o 

sol se põe no horizonte. Vamos oferecer vinho 
espumante australiano e canapés. Acomodação 
no hotel.

Dia 6º (Seg): Ayers Rock / Cairns
Café da manhã e em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo com 
destino a Cairns (voo não incluído). Chegada, 
traslado e acomodação no hotel. 

Dia 7º (Ter): Cairns / Great Barrier Reef 
/ Cairns
Café da manhã. Hoje, nós incluímos um cruzeiro 
na Grande Barreira de Corais, que se estende 
2300 kms da ponta norte de Queensland ao 
sul, no alto do Bundaberg e é o maior parque 
marinho tropical do mundo. Para o cruzeiro de 
hoje, traga uma toalha, um maiô, proteção solar 
alta, óculos de sol e um chapéu, uma mudança 
de roupa e dinheiro para bebidas e lembranças. 
Durante o cruzeiro vamos desfrutar de um buffet 
de almoço e snorkeling opcional, mergulho, etc. 
serão oferecidos com o material necessário. No 
fi nal da tarde retorno para Cairns e acomodação 
no hotel.

Dia 8º (Qua): Cairns / Daintree National 
Park / Cairns
Café da manhã. Saída para uma caminhada 
pelas fl orestas tropicais Patrimônio Mundial: 
Parque nacional de Daintree, a 75 quilômetros 
a norte de Cairns. Passeio de barco no rio Dain-
tree durante o qual podemos ver a interessante 
fl ora e fauna da fl oresta tropical. Também en-
contraremos crocodilos estuarinos em seus 
manguezais. Almoço. Em seguida, visitaremos 
o Desfi ladeiro de Mossman, de especial impor-
tância para seus guardiões, a tribo aborígene 
Kuku Yalanji. Tempo livre para visitar a galeria 
de arte aborígine do Mossman Gorge Centre. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º (Qui): Cairns / Melbourne 
Café da manhã e em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo com 
destino a Melbourne. (voo não incluído). Che-
gada a Melbourne, traslado e acomodação no 
hotel. 

NOVID
ADE

2018-2019
Toda as Quartas-Feiras De 04 de abril de 2018 a 27 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019 4
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70 Extremo Oriente: Austrália e Nova Zelândia *Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Desde 5.225 €

11-15

Visitando:  Auckland / Kerikeri / Paihia / Omapere / Matakohe / Matakana / Rotorua / Christchurch / Lake Tekapo / 
Wanaka / Queenstown / Franz Josef Glacier / Greymouth / Punakaiki / Kaikoura / Christchurch

12 e16 Dias
Nova Zelândia Completa

Queenstown

Saídas 2018 / 2019 
A AUCKLAND: DOMINGO  
2018
Agosto
Setembro
Outubro

05, 12
09, 16
07, 14

Novembro
Dezembro

04, 18
09

2019
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

06
03
10, 24
07

Dia 1º (Dom): Auckland
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação.

Dia 2º (Seg): Auckland / Kerikeri / Paihia
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
embarque em voo com destino a Kerikeri (voo 
incluído). Chegada e partida para visitar diver-
sos lugares históricos, como a casa de Kemp. 
Depois, vamos passear pela cidade costeira 
perto de Paihia e desfrutar de uma visita guiada 
à histórica Casa dos Tratados de Waitangi. Visita 
à casa de reunião maori tradicional. Continue 
com uma caminhada através de uma fl oresta de 
manguezal para chegar às Cachoeiras de Haruru 
e embarque na balsa para visitar a cidade de 
Russell. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º (Ter): Paihia / Omapere
Café da manhã. Partida em um cruzeiro para a 
famosa região de Cape Brett. À tarde visitaremos 

as cavernas de Kawiti, depois iremos para a costa 
oeste e para o porto de Hokianga. Chegada ao 
hotel com tempo para descansar. Jantar cedo no 
hotel e sairemos para uma aventura na fl oresta 
de Waipoua para ouvir histórias de lendas e da 
fl oresta, seus deuses e habitantes espirituais, ver 
as gigantes Kauri e ouvir sons de criaturas notur-
nas. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Qua): Omapere / Matakohe / 
Matakana / Auckland
Café da manhã. Saída até Matakohe para visitar 
o Museu Kauri e continuar para a encantadora 
vila de Matakana. Tempo livre e partida para 
Auckland. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Qui): Auckland
Café da manhã. Visita da Costa Oeste com o Par-
que Regional de Muriwai e o Museu de Auckland 
com sua interessante coleção de arte e relíquias 
maori e polinésia, depois visitaremos o bairro 

Parnell, onde iremos passear por um dos bairros 
mais antigos de Auckland, seguindo até Mission 
Bay. Visita ao Viaduto de Auckland e a Torre do 
Céu para admirar uma visão única da cidade e 
suas duas baías: Waitemata e Manukau. Acomo-
dação no hotel.

Dia 6º (Sex): Auckland / Matamata/ Ro-
torua
Café da manhã. Saída pela Terra do meio (eria-
dor) para a Comarca do Hobbit, onde foi fi lmada 
a fascinante trilogia de “O Senhor dos Anéis” e 
“O Hobbit”. Chegaremos ao Shire’s Rest, onde 
começaremos nosso tour do Hobbiton Movie 
Set. Continuaremos até a marquise Hobbiton 
para desfrutar de um almoço buffet. Continua-
remos a Rotorua, onde iremos visitar Te Puia, a 
Reserva Térmica Maori e Centro Cultural no Ins-
tituto Nacional de Artes e Ofícios da Nova Zelân-
dia, onde serão recebidos da maneira tradicional 
e verão uma demonstração de danças e músicas 

maori. Jantar típico maori cultural. Acomodação 
no hotel.

Dia 7º (Sáb):Rotorua / Christchurch/ 
Lake Tekapo
Café da manhã. Visita da reserva termal de Wai-
mangu e traslado ao aeroporto de Rotorua para 
embarque em voo com destino a Christchurch 
(vôo não incluído). Chegada e almoço. Continua-
remos com um passeio pela cidade e termina-
remos no Lago Tekapo. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Dom): Lake Tekapo / Wanaka
Café da manhã. Visita a este maravilhoso lago 
cercado por montanhas, voo panorâmico opcio-
nal pelo lago Tekapo, Mt. Cook e os glaciares Fox 
e Franz, localizados nos Alpes do Sul. Partida para 
Mt. Cook Village e continuaremos pelo MacKen-
zie Country até Wanaka. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Seg): Wanaka / Queenstown
Café da manhã. Manhã libre e saída até Queens-
town, passando pela cidade mineira de Arrowtown, 
visitaremos a “Ponte Bungy” (salto não incluído), 
onde o famoso “Bungee Jumping” se originou. 
Pela tarde, passeio de barco no lago Wakatipu, que 
nos levará para a estação de alto campo de Walter 
Peak. Na chegada iremos visitar a fazenda com um 
lanche incluído. Acomodação no hotel. 

Dia 10º (Ter): Queenstown / Excursion al 
Milford Sound / Queenstown
Café da manhã e visita sujeita às condições climáti-
cas. Em caso de cancelamento, será oferecida uma 
excursão ao Doubtful Sound, pagando um suple-
mento adicional no destino. Excursão de dia inteiro 
a Milford Sound, viajando pelo Parque Nacional 
dos Fiordos. Uma viagem de barco irá levá-lo para 
o Mar da Tasmania, e você vai apreciar o quão 
magnífi co é este fi orde, o Miter Peak e Bowen 
Waterfalls. Almoço a bordo. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Qua): Queenstown
Café da manhã e dia livre para atividades opcio-
nais. Acomodação no hotel.

NOVID
ADE
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73Extremo Oriente: Austrália e Nova Zelândia*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Desde 2.275 €

Visitando:  Nadi / Matamanoa / Likuliku / Denarau / Nadi

6 Dias
Extensão Ilhas Fiji

Dia 1º: Nadi / Matamanoa O Likuliku
Chegada ao aeroporto de Nadi, assistência com 
colar e traslado direto ao porto Denarau. Saída 
em catamarã até o hotel (consultar os horários 
do catamarã). Chegada e acomodação. 

Para os hotéis Matamanoa Island Resort e hotel 
Tokoriki Island Resort, chegada a Matamanoa. 

Para o hotel Likuliku Lagoon Resort você pode 
chegar a Likuliku.

Dia 2º ao 4º: Matamanoa o Likuliku
Dias livres para desffrutar desta maravilhosa ilha. 
Acomodação diária no hotel. 
Café da manhã diario no hotel MATAMANOA 
ISLAND RESORT.

Somente hospedagem no hotel TOKORIKI IS-
LAND RESORT. (disponível pensão completa 
com suplemento)
Pensão completa no hotel LIKULIKU LAGGON 
RESORT 

Dia 5º: Matamanoa o Likuliku / Denarau 
/ Nadi
Saída em catamarã até o porto Denarau. Che-
gada e traslado a Nadi. Acomodação no hotel 
Sofi tel Fiji. 

Dia 6º: Nadi
Café da manhã e em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto de Nadi para embarque em 
voo de regresso. Fim dos nossos serviços. Até 
uma próxima viagem!

• Todos os traslado necessários em INGLÊS.
•  Hospedagem nos hotéis indicados.
• Café da manha buffet diario nos hotéis MATA-

MANOA e SOFITEL.
• Somente hospedagem no hotel TOKORIKI IS-

LAND RESORT. (disponível pensão completa 
com suplemento)

• Pensão completa no hotel LIKULIKU LAGGON 
RESORT 

• Seguro de asistencia Mapaplus

Serviços incluídosSI

• Voos nacionais e internacionais.
• Bebidas, gorjetas e outros serviços não men-

cionados como incluídos

Não incluiNO

Cidade Cat. Única
Matamanoa Matamanoa Island resort (Cat A) /

Tokoriki Island Resort (Cat B)
Likuliku Likuliku Lagoon Resort (Cat C)

Nadi Sofi tel

Hotéis Previstos ou similares

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Apartamento duplo Sup. Indiv. Sup. Pensión 
Compelta

Tour 6 Dias: Nadi / Nadi
Iti AU909

A - Con El Hotel Matamanoa Island Resort Y Sofi tel Fiji
Régimen De Alojamiento Y Desayuno En Ambos Hoteles 2.275 2.275 --

Tour 6 Dias: Nadi / Nadi
Iti AU909

B - Con el hotel Tokoriki Island Resort Y Sofi tel Fiji
Régimen de Solo Alojamiento en el hotel Tokoriki Island Resort y 

Alojamiento y desayuno en el hotel Sofi tel
3.215 3.215 775

Tour 6 Dias: Nadi / Nadi
Iti AU909

C - Con el hotel Likuliku Lagoon Resort Y Sofi tel Fiji
Régimen de Pensión Completa en el hotel Likuliku Lagoon

Resort y Alojamiento y desayuno en el hotel Sofi tel
4.125 4.125 --

€

2018-2019
Todos os dias. De 01 de abril de 2018 até 31 de março de 2019

Saídas 2018 / 2019 

Consultar suplemento obrigatório e estadias mínimas datas Natal/Fin de Ano

Fiji

NOVIDADE
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PARA DOIS
ORIENTE

Índice

Um Oriente espetacular a preços espetaculares; Nossa ótima “Oferta Super”. Devido ao sucesso desta
programação recomendamos fazer reservas com antecedência

Pág. Días

75 Oriente para DOIS:1 “Maravilhas da China e Hong Kong” 12 

76 Oriente para DOIS: 2 “Egito e Terra Santa” 15 

78 Oriente para DOIS: 3 “Jóias e Templos da Índia” 15 
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76 Oriente para dois: Circuitos

Oriente para DOIS: 2 “Egito e Terra Santa” Desde 5.520 €
15 Días
Visitando:   El Cairo / Crucero por el Nilo / Cesarea / Jerusalén / Belén / Nazaret / Tiberiades / Tel Aviv / Haifa / Galilea

Dia 1º (Dom): Cairo
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º (Seg): Cairo / Luxor / Cruzeiro 
Nilo (Aéreo Incluído)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída 
em voo até Luxor. Chegada e traslado direta-
mente ao barco. Acomodação no hotel em ca-
marotes. Jantar e noite a bordo.

Dia 3º (Ter): Cruzeiro pelo Nilo
Depois do café da manhã, início do programa 
de visita incluídas no barco. Visita do Templo de 
Luxor, onde se destaca a avenida das Esfi nges, 
o Obelisco, as estátuas de Ramsés II e a Naos. 
Posteriormente, visita do Templo de Karnak, 
onde foi descoberto mais de 18 000 mil estátuas. 
Opcionalmente cruzaremos as margens ao oeste 
do Nilo para visitar o Vale dos Reis e conhecer 
as fabulosas estátuas dos Colosos de Memnon e 
também o Templo de Hatshepsut. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Pensão completa a bordo.

Dia 4º (Qua): Cruzeiro pelo Nilo
Chegada a Edfú. Visita do templo mais bem con-
servado do Egito, dedicado ao deus Hórus. Na-
vegamos até Kom Ombo para visitar seu templo, 
situado em uma plataforma rochosa em uma pe-
quena curva do Nilo. Pensão completa a bordo.

Dia 5º (Qui): Cruzeiro pelo Nilo
Aswan, situada na fronteira sul do Egito. Embar-
caremos em uma faluca para dar um passeio aos 
arredores da ilha Elefantina. Visita ao Templo de 
Isis na ilha de Philae. Pensão completa a bordo.

Dia 6º (Sex): Cruzeiro pelo O Nilo / Cairo 
(Aéreo Incluído)
Café da manhã e almoço a bordo. Excursão op-

cional em ônibus até Abu Simbel para visitar seus 
impressionantes templos de Ramsés II e Nefertari, 
resgatados das profundezas do Nilo. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Regresso à Aswan. Traslado ao 
aeroporto para sair em voo até Cairo. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sáb): Cairo
Café da manhã. Durante este dia incluímos uma 
visita as mundialmente famosas pirâmides de 
Gizé e a Esfi nge com entrada ao recinto. Op-
cionalmente poderemos visita o Museu Egípcio, 
mesquitas e cidadela com almoço incluído. (Vi-
sita opcional e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Dom): Cairo / Tel-Aviv (Aéreo 
Incluído) 
Café da manhã e dia livre para passear pelo Cairo. 
Possibilidade de realizar excursões opcionais: 
Menfi s e necrópoles de Sakkara para conhecer a 
enorme estátua tombada de Ramsés II e também 
a pirâmide de Unas. Visita ao Bairro Copto onde 
encontraremos uma sinagoga. A cidadela de Sala-
dino com sua enorme mesquita. O Museu Egípcio 
onde encontraremos o tesouro de Tutankamon e 
claro realizar compras em seu atrativo bazar de 
Khan o Kalili. Pela tarde traslado ao aeroporto 
para embarcar em voo à Tel-Aviv. Chegada e tras-
lado ao nosso hotel. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Seg): Tel Aviv
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a 
Massada e Mar Morto. Jantar e acomodação 
no hotel.

Dia 10º (Ter): Tel Aviv / Jaffa / Cesárea / 
Haifa / Acre / Galiléia
Café da manhã. Saída para uma breve visita da 
cidade de Tel-Aviv - Jaffa. Continuação até à Ce-

sárea, cidade romana da época do Rei Herodes, 
famosa por sua enorme arquitetura e seu porto, 
cuja importância perdurou até a época das cru-
zadas. Visita ao teatro romano, cidade cruzada e 
o aqueduto. Seguimos viagem até Haifa, situada 
na ladeira do Monte Carmel para podermos des-
frutar de uma maravilhosa vista panorâmica da 
cidade, do Templo Bahai e seus famosos jardins 
persas. Continuamos até Acre para visitar a ci-
dade fortifi cada dos Cruzados da época medieval, 
onde poderemos apreciar as muralhas da cidade 
antiga. Prosseguimos até a Galiléia. Jantar e aco-
modação no hotel na Galiléia (Hotel ou Kibutz).

Dia 11º (Qua): Galiléia / Nazaré / Tibe-
ríades
Café da manhã. Saída via Canal da Galiléia até 
Nazaré. Visita da Basílica da Anunciação e a car-
pintaria de São José. Continuação às margens do 
Mar da Galiléia até Tiberíades. Pela tarde conti-
nuaremos viagem até Tabgha para visitar o lugar 
da multiplicação dos pães e peixes. Em seguida 
seguiremos rota até Capernahum, o ministério 
mais importante dos últimos quatro anos de 
Jesus. Visitando a antiga sinagoga e a casa de São 
Pedro. Prosseguimos até o Monte das Bem-Aven-
turanças, cenário do Sermão da Montanha. Por 
último uma breve visita a uma Fábrica de Diaman-
tes, segunda indústria de maior importância do 
país. Jantar e acomodação no hotel na Galiléia.

Dia 12º (Qui): Tiberíades / Vale Do Jor-
dão / Jerusalém
Café da manhã. Sairemos de Tiberíades em rota 
até Yardenit (lugar do batismo), às margens do 
rio Jordão. Seguiremos viagem pelo Vale do 
Jordão até Beit Shean. Visita das escavações 
arqueológicas. Continuação via deserto da Ju-
déia até Jerusalém, cercando a cidade de Jericó, 
sendo possível apreciar durante o caminho o 

Monte das Tentações. Jantar e acomodação no 
hotel em Jerusalém.

Dia 13º (Sex): Jerusalém (Cidade Nova 
E Belém)
Café da manhã. Saída até a Cidade Nova de Je-
rusalém. Visita do Santuário do Livro no Museu 
de Israel, onde estão expostos os manuscritos 
do Mar Morto e o modelo que representa a ci-
dade de Jerusalém nos tempos de Jesus. Vista 
da Universidade Hebrea de Jerusalém seguindo 
viagem até Ein Karem, pitoresco bairro na pe-
riferia de Jerusalém para visitar o Santuário de 
São João Batista. Continuaremos em rota até o 
Memorial Yad Vashem, monumento em memória 
dos 6 milhões de judeus vítimas do Holocausto. 
Pela tarde seguiremos até Belém para visitar a 
Igreja da Natividade e a Gruta do Nascimento 
e também Capelas de São Jerônimo. Jantar e 
acomodação no hotel em Jerusalém.

Dia 14º (Sáb): Jerusalém (Cidade Antiga)
Café da manhã. Saída via Monte Scopus até o 
Monte dos Olivos. Panorama da cidade Santa 
amuralhada. Continuaremos em rota até Getse-
mani e Basílica da Agonia. Em seguida o Muro 
Ocidental (Muro das Lamentações), via Dolorosa 
e a igreja do Santo Sepulcro. Seguiremos até o 
Monte Sião, para visitar a tumba do Rei Davi, o 
Cenáculo e a Abadia da Dormição. Jantar e aco-
modação no hotel em Jerusalém.

Dia 15º (Dom): Jerusalém / Tel-Aviv 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Tel Aviv

10 14

NOVID
ADE

2018-2019
De 25 de fevereiro de 2018 à 17 de fevereiro de 2019

Saídas 2018 / 2019
A CAIRO: DOMINGOS 

Pensão Completa Cruzeiro e Meia Pensão em Israel.
Inclui: Voos Domésticos No Egito/Cairo/ Luxor e Aswan/Cairo e Voo Cairo / Tel Aviv. 
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78 Oriente para dois: Circuitos

Desde 3.790 €

15 Dias
Visitando:   Delhi / Agra / Jaipur / Pushkar / Jodhpur / Ranakpur / Udaipur / Aurangabad / Bombay

Oriente para DOIS: 3

2018-2019
De 01 de março de 2018 a 30 de março de 2019

Salidas 2018 / 2019
A DELHI: SEGUNDA, QUINTA E SÁBADO 

Dia 1º: Delhi
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia 
livre e acomodação no hotel. A moderna capi-
tal da Índia também é uma antiga cidade cujas 
origens se perdem em lendas. Centenas de mo-
numentos à adornam com sua história milenar.

Dia 2º: Delhi
Café da manhã. Visita a antiga e a nova Delhi 
que nos permitirá descobrir o Qutab Minar 
(século XII), graciosamente esculpida a mão. 
Perto está a coluna de ferro. Conheceremos o 
memorial de Mahatma Gandhi, porta da Índia, a 
Jama Masyd, construída pelo Imperador Mogo 
Shah Jahan no século XVII. Ao redor encontra-se 
Chandni Chowk, antiga avenida imperial que o 
Shan Jahan gostava de cavalgar. Passeio em bi-
ci-rickshaw pelas ruas do centro antigo. Jantar e 
acomodação no hotel. 

Dia 3º: Delhi / Agra
Café da manhã. Logo cedo, visita panorâmica 
incluindo um dos monumentos mais importan-
tes do mundo, o Taj Mahal, um canto ao amor 
construído pelo Imperador Shah Jehan em 1630 
para servir como mausoléu de sua rainha, Mum-
taj Mahal. Está maravilha arquitetônica é uma 
obra mestra, totalmente erguida em mármore 
branco. Artesanatos vindos de Pérsia, o Império 
Otomano, França e Itália, ajudados por 20 000 
mil obreiros, culminou em 17 anos. Continuare-
mos visitando a Fonte de Agra, em pleno centro 
da cidade. Refl exo da arquitetura indiana baixo 

três imperadores Mongóis: Akbar, Jehangir e 
Shah Jahan. Dentro do complexo encontra-se 
algumas interessantes estruturas, como o Je-
hangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a 
mesquita Moti Masjid. Tarde livre. Jantar e aco-
modação no hotel.

Dia 4º: Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Café da manhã e saída até Jaipur (229km) visi-
tando em rota Fatehpur Sikri. FATEHPUR SIKRI: 
A mais de 40km de Agra encontra-se a cidade 
morta de Fatehpur Sikri, construída pelo Impera-
dor Akbar em 1569 e abandonada por sua inca-
pacidade em fornecer o abastecimento de água. 
Os edifícios da cidade são conservados de forma 
incrível, notadamente a mesquita Jama Masjid, a 
tumba de Salim Chisti, o Panch Mahal e outros 
lugares. Chegada a Jaipur e traslado ao hotel. 
Tarde livre para atividades pessoais. Jaipur é tal-
vez uma das cidades mais pitorescas do mundo. 
Foi construída pelos cânones do Shilpa Shastra, 
o antigo tratado Hindu de arquitetura. Dividida 
em sete setores retangulares, com ruas bem pla-
nejadas, ângulos retos, seu planejamento é uma 
maravilha do urbanismo do século XVIII. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 5º: Jaipur / Amber / Jaipur 
Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte 
Amber, antiga capital do estado até 1728. Uma 
experiência única, subiremos nas costas de um 
elefante para chegar até o alto da colina onde se 
ergue o forte. Continuaremos com uma visita pa-

norâmica de Jaipur (que tem o nome do marajá 
Jai Singh, príncipe e astrônomo, que desenhou e 
fundou a cidade em 1727). Conheceremos o ob-
servatório astronômico que o próprio monarca 
construiu, dotados de instrumentos desenha-
dos por ele mesmo, de tamanho considerável, 
e cuja precisão é difícil comparar nos dias de 
hoje. Também visitaremos o Palácio do Marajá, 
antiga residência real e hoje em dia museu de 
manuscritos, pinturas Rajput e Mongol e armas. 
Conduziremos através das zonas residenciais e 
de negócios da “cidade rosa”, passando em 
frente ao Hawa Mahal (Palácio dos Ventos), um 
dos monumentos mais conhecidos de Jaipur. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º: Jaipur / Pushkar
Café da manhã. Saída pela rodovia até Pushkar. 
Chegada e check-in no hotel. Pela tarde, visita 
guiada dos templos em Pushkar, onde se destaca 
o único templo dedicado a deus Brama (o deus 
criador segundo a mitologia Hindu) e os sagra-
dos ghats do lago sagrado de Pushkar. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 7º: Pushkar / Jodhpur
Café da manhã. Saída pela rodovia até Jodhpur. 
Deixando pouco a pouco o deserto pedregoso 
com chegada a Jodhpur, a cidade azul. Pela 
tarde, visita da cidade onde se destaca o Forte, 
o mais importante de Rajasthan, o Palácio do 
Marajá e o Museu Mehrangarh. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 8º: Jodhpur / Ranakpur
Café da manhã. Visitaremos o centro da cidade 
com a torre do relógio, mercado, etc. Na conti-
nuação, saída pela rodovia até Ranakpur para vi-
sitar o Templo Jainista de Adinath, construído no 
século XV, onde se encontra impressionantes pe-
dras de mármore. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 9º: Ranakpur / Udaipur
Café da manhã. Saída até Udaipur, chamada de 
“cidade branca”. Pela tarde tomaremos o ferry 
para cruzarmos as águas do Lago Pichola, ve-
remos o entardecer e visitaremos o Palácio-Isla 
de Jag Mandir, onde segundo uma lenda viveu 
o imperador Mughal Shah Jehan e se inspirou 
para mais tarde construir o Taj Mahal. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 10º: Udaipur
Café da manhã. Excursão a Eklingj e Nagda, a 
uns 20km de Udaipur, para visitar os famosos 
templos dedicados ao deus Shiva. Visitaremos o 
City Palace, o palácio-museu com maior riqueza 
de todo o Rajasthan. Depois veremos o jardim 
de donzelas, Sahelion Ki Bari, onde o Maharana 
Sangram Sigh construiu um complexo de jardins 
com fontes e lagos para sua bela fi lha. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 11º: Udaipur / Mumbai (BomBAY) 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para em-
barcar em voo com destino a Mumbai. Chegada 
e traslado ao hotel. Mumbai é a capital do es-

Delhi

“Jóias e Templos da Índia”
15 13

NOVID
ADE
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80

um
mundo de

                         

1 Escolha o país para viajar e você verá todos os nossos circuitos 
que passam por este destino. Viagens nos cinco continentes

2 Quando você acessar o Circuito, verá uma tela simples e vistosa 
de uma forma resumida com todo o seu conteúdo, preço fi nal 
por pessoa e a partir daí iniciar o orçamento ou a venda 

Já pode reservar Circuitos e Pacotes de grande distância em Mapaplus Dynamics
Saídas Garantidas, preços fechados disponibilidade e reservas 100% on-line

Sem surpresas ou esperas.
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e possibilidade
           ao seu  alcance

3 Você pode entrar no detalhe e ver o dia a dia 
desta viaje, o que inclui, acomodações e toda as 
informações necessária que precisa para a seu 
cliente.

Além disso, pode enviar o itinerário completo ao passageiro, 
publicar em suas redes sociais e criar programas personalizado 
para seus clientes.

4 E o mais importante, Dar vida a sua viajes!!
Mantendo a integridade do Tour, pode adicionar tudo o que 
necessitar PRÉ e PÓS tour, voos, estadias, atividades, trasla-
dos, extensões etc..

E claros todas as confi rmações imediatas, criar orçamentos reais em poucos 
minutos e realizar uma reserva em segundos.

5

Depois do tour criado pode incluir também o 
que teu cliente necessitar... Não existe limite  

MapaplusDynamics é o aliado perfeito para 
o agente de viagem, ágil, seguro, simples, 
imediato e com preços competitivos. 

Antes do Tour pode incluir o quiser, 
o sistema sabe respeitar as datas do 
circuito, voltando as datas de acordo 
com a sua   Indicação. 
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