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O norte da África está representado pelo Marrocos: o feitiço das suas tradições, as cores e os odores dos seus zocos, seus atizes e essências,
belas tilabas, que vestem as suas discretas mulheres. Um rico patrimônio cultural, social e religioso. Pessoas amáveis e hospitaleiras que não
perturbam ao turista como em outros países do oriente médio.

A Tunísia passou sua primavera árabe e renasce como o país turístico que acostumava ser. Etiópia = um país muito interessante de contrastes
pouco africanos = verde e montanhas; raízes cristãs e judias, povo amável e educado. Hoje com voos diretos desde Madri.

Quênia e Tanzânia, berço da humanidade de acordo com a moderna antropologia, representa o que muitos viajantes buscam na África: contato
direto com a vida selvagem. Este espetáculo se serve diariamente e com total espontaneidade na imensa savana africana, aonde se encontra a maior
diversidade de animais selvagens do continente e aonde perdemos a visão em horizontes intermináveis. Um cenário que servira para experimentar
experiências únicas e inesquecíveis a traves dos safáris. A palavra “safári” que tem sua origem na língua swahili, significa “viagem”, o que
antigamente era uma atividade de caça de animais organizada para aventureiros e românticos hoje se refere a um percurso dentro de um parque
nacional ou reserva que nos aproxima a fauna selvagem em seu ambiente natural, respeitando todas as normas de conservação da natureza. Quênia
e Tanzânia estão situados na África oriental, às margens do oceano indico, com uma costa cheia de belas praias e repleta de vestígios do antigo
comércio de escravos e espécies convertidos em um dos pontos comerciais mais importantes do oceano Indico, com nomes emblemáticos como
Mombasa, Lamu, Malindi ou Zanzibar na Tanzânia. Ambos os países estão unidos pelo monte Kilimanjaro, o telhado da África com 5.895 metros,
coroado de neves perpétuas.

Não podemos esquecer o cone sul africano com seu clima mais agradável, com a África do Sul; Oferecemos o Triângulo das 2 capitais com o
Parque Kruger, para descer à cidade mais espetacular e animada do país (e seguramente de toda a África): Cidade do Cabo. Também Cataratas
Victoria e uma extensão ao P.N. Chobe (Botsuana).
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VENDA ANTECIPADA
(Tours Internacionais)

/Operadora

Folheto de venda exclusiva a cidadãos 

de países da América Latina

5% com mais de 75 dias (Cruzeiros Fluviais, Resto da Áfri-
ca, Oriente Medio, Extremo Oriente e outros Continentes)

7% com mais de 75 dias (Europa e Norte de África)

POLITOURS anima a realizar a reserva com a maior antecipação
possível e por isso temos o prazer de oferecer os seguintes descon-

tos, que em cada programa vem especialmente indicado, de:

www.politourslatinoamerica.com

T emos o prazer de apresentar uma série de destinos turísticos muito interessantes, como a eterna Rússia, sem
esquecer a costa mediterrânea, “Mare Nostrum” da nossa cultura, com Tunísia, Marrocos, Croácia, Sicília (Itá-
lia) e a sempre amável Turquia,  a Europa Central e Escandinávia.

África: Quênia, Tanzânia e África do Sul, onde a vida selvagem diretamente nos dá um cenário único de vivências e de emoções.

Não poderiam faltar os programas do Oriente Médio (Jordânia, Israel...) com Egito, país que nunca desaponta, visitando-
o seguindo a rota do Nilo, em luxuosos cruzeiros e também por terra, assim como algum Emirado da península Arábiga.

Completamos o catálogo incorporando vários países orientais também com boas conexões aéreas, como a Tailândia
sempre sorridente, a milenária China,  o Japão tradicional e a enigmática Índia, assim como as Ilhas do Pacífico.

Finalmente saltamos ao Pacífico: Austrália, Nova Zelândia e Ilhas Fidji. Para concluir, uma mostra de Canadá e Fili-
pinas onde somos a Touroperadora hispana Nº1.

Pretender unificar os preços de todos os países em uma única moeda seja Euro ou Dólar sempre produz um des-
ajuste porque os “câmbios” das 2 moedas base sempre variam na alta ou na baixa. Por isso e para evitar estes des-
ajustes variáveis, ao longo do ano, publicamos todos os destinos europeus + Marrocos e Tunísia em Euros (€) que é sua
moeda; o resto da África e do mundo em Dólares USA já que pertencem a está órbita financeira. O contravalor e cál-
culos aplicados deste folheto são 1 € = 1,10 USD

POLITOURS assume a responsabilidade da execução deste projeto, assegurando os maiores esforços para a realiza-
ção do nosso trabalho da maneira mais profissional possível, de modo que nossos clientes estejam contentes e satis-
feitos com a sua viagem e com nossos serviços prestados. Este é para a POLITOURS o objetivo máximo e razão de ser.

Agradecemos seu interesse como viajante.

com a garantia da

INFORMAÇÃO GERAL
IMPORTANTE: O fato de adquirir ou participar em qualquer viagem publicada neste folhe-
to origina a expressa aceitação por parte do viajante/consumidor de todas e cada uma das
Condições Gerais destacadas aqui e nas últimas páginas, assim como as informações especi-
ficas de cada programa.

ORGANIZAÇÃO
– Estas viagens estão organizadas e operadas por POLITOURS, S.A (C.A.A. 19, Espanha).

Esta normativa alcança também a folhas soltas, ofertas e outros programas de viagens
não publicados neste folheto.

INSCRIÇÕES E PREÇOS
– Não se considerará nenhuma reserva efetuada por completo até que exista uma con-

firmação escrita pela Politours ao operador representante, carimbada e devolvida por
este. Da mesma maneira nosso representante não poderá considerar uma vaga solici-
tada si não existe por parte do viajante uma entrega na conta da agencia retalhista
vendedora. O importe desta entrega será determinado pela normativa do país de resi-
dência do cliente ou da agência operadora representante; em qualquer caso, sempre
deverá ser suficiente para sufragar os possíveis gastos derivados da anulação por
parte do cliente da viagem solicitada.

– Preços: Para o país ou países regidos pelo Euro, deve-se considerar que os preços foram
calculados em base ao tipo de câmbio oficial de Dic. 2016, isto é 1 Euro = 1,10 Dólares USA.
Qualquer desajuste no cambio superior a um 5% mais ou menos, poderia produzir o rea-
juste correspondente.

Nota: As taxas dos aeroportos e as tarifas são “netas” e devem ser reconfirmadas, por-
que variam.

DOCUMENTAÇÃO E SEGURIDADE
– Todos os viajantes deverão apresentar a sua documentação em regra (passaporte, vis-

tos...)  sendo da sua total responsabilidade os problemas e inconvenientes que possam
surgir por não cumprir esta norma. Se tiver dúvidas, por favor, pergunte.

SEGUROS
– A cobertura dos Seguros de acidente e assistência previstos e contratados opcionalmente

(página 135) pela Politours para seus passageiros, tanto no caso de repatriação como
assistência etc., entende-se desde/até Madri.

POLI-VANTAGENS: Assim Chamamos os “valores acrescentados” que comporta realizar
viagens organizadas pela Politours:

– Profissionalismo e rede de agentes locais que asseguram que você receba os ser-
viços contratados em sua viagem. A importância de uma marca conhecida e
reconhecida internacionalmente.

– Serviços de pesquisas; necessitamos conhecer a sua opinião e sugestões, para
que nos ajudem a melhorar, e se tiverem alguma queixa, comprometemos a
contestar-lhes com explicações e/ou reembolso de serviços não recebidos ou mal
dados.

– Vendas antecipadas; fazer e reservar em definitivo facilita o nosso trabalho e
também lhes dá prioridades na chegada. Politours os presenteia com descontos
de 5% e 7% (Ver detalhes nesta mesma página) que se aplicam durante todo o
ano. Para os Cruzeiros Fluviais pela Europa se aplica um desconto de 5% para as
reservas realizadas com mai de 75 dias.

– A fidelidade (mínimo 2 viagens) tem também seu reconhecimento; os titulares
do cartão  Premium têm na chegada seus prêmios. Também nas Luas de Mel ou
relacionados que possam se beneficiar destes detalhes de cortesia da Politours
(Para maior e mais detalhes, favor consultar na página 134 “Poli Vantagens”).

Notas: Este folheto é de venda exclusiva no mercado da América Latina, em euros/USD segun-
do os programas. Não están incluídos nos nossos preços os extras nos Hotéis, gastos para a
obtenção dos passaportes, vistos, vacinas, impostos e taxas de combustível, aeroportos, portos,
taxas/ecotaxas de cidades e países, novas taxas de seguridade, gorjetas, maleteiros, ..., 
e em geral, qualquer serviço não indicado expresamente nos diferentes itinerários.

- Preços base por pessoa em quarto duplo, válidos para 2017 (exceto erro tipográfico).

Outras seções como: Força Maior/Alterações, Seguros, etc., por favor, consultar as 
Condições Gerais na página 134/135.

INFORMAÇÃO GERAL

© COPYRIGHT POLITOURS, S.A. 2017 - DIREITOS RESERVADOS
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Transporte aéreo

Consulte-nos e lhe ajudaremos a encontrar a melhor opção de transporte aéreo.

HOTÉIS
4*/5*/5*S

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,
*7 JANTARES e 8 VISITAS

✓ Saídas Garantidas
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Cód. 09214CR

Marrocos:
Cidades Imperiais

Este Programa Inclui:
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares)

segundo categoria escolhida, em quarto standard com banhei-
ra e/ou ducha.

- Regime alimentar de meia pensão nos hotéis (café da manhã e
jantar).

- Transporte terrestre com ar condicionado para o itinerário des-
crito em programa (carro/micro-ônibus/ônibus segundo o
numero de participantes).

- Condutor/guia local de língua espanhola mais guia local nas
cidades que forem preciso (de 2 até 7 pessoas).

- Guia acompanhante de língua espanhola (além do condutor)
durante as visitas a partir de 8 pessoas.

- Visitas indicadas no programa com entradas ao Palácio Bahia e
Tumbas Chadianas em Marrakesh; Medersa em Fez, Mausoléu
de Moulay Ismail em Meknes e Kasbah dos Oudaya em Rabat.

- Assistência em Marrakesh de língua espanhola.
- Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria)
Casablanca
- Cat. “B”: Idou Anfa 4* / Kenzi Basma 4*
- Cat. “A” : Movenpick Casablanca 5* / 

Barceló Casablanca Premium
- Cat. “Premium”: Sheraton Casablanca 5*S / 

Golden Tulip Farah 5*S
Fez
- Cat. “B”: Menzeh Zalag 4* / Across 4* / Pick Albatros 4*
- Cat. “A”: Barcelo Fez Premium / Zalag P. Palace 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Fez 5*S / Ramada 5*S / Les Merinides 5*S
Marrakesh
- Cat. “B”: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4*
- Cat. “A”: Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Medina 5*S / Le Meridien N’Fis 5*S

- Nota: Possibilidade de alojamento em Riads em Marrakesh, 
rogamos consultar.

PORTA DE BAB EL MANSOUR - MEKNES

Dia 1º Casablanca 
• Domingo • Jantar*
Chegada a Casablanca e traslado ao
hotel. Alojamento.
Dia 2º Casablanca/Rabat/Meknes/
Fez
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar.
Visita panorâmica da cidade: come-
çaremos no Boulevard da Corniche,
(passeio marítimo) até chegar ao bai-
rro de Anfa e terminar no exterior da
Grande Mesquita de Hassan II
(opcionalmente poderão visitar o
interior da mesma). Saída para a
cidade imperial de Rabat, capital do
Reino de Marrocos desde 1912. A
visita inicia-se com o exterior do
Palácio Real, para logo visitar o Kas-
bah dos Oudaya. Seguiremos para a
cidade imperial de Meknes para sua
visita: iniciando pelas muralhas,
com seus magníficos Portões como
Bab Mansour, lagoa de Aghal e
Mausoléu-Mesquita de Moulay
Ismail de pedra, estuque e porcelana
fina. Um curto passeio nos leva a
Fez. Chegada ao hotel e alojamento.
Dia 3º Fez
• Terça-feira • Café da manhã + jantar.
Visita o dia inteiro de Fez. Começa-
remos pelos Portões dourados do
Palácio Real construídos em bronze
por mestres artesãos. Veremos a anti-
ga Medina com sua Medersa Bou
Anania, a fonte Nejjarine, (uma das

excursões opcionais: como Essaouira;
a porta do deserto na cidade de
Ouarzazate; o vale de Ourika; Jantar-
espetáculo em “Chez Ali” ou tam-
bém chamada de corrida da pólvora.
Consulte o nosso pessoal em destino.
Alojamento no hotel.

Dia 8º Marrakesh/
Aeroporto de Casablanca
• Domingo • Café da manhã.
Traslado ao aeroporto de Marrakesh
ou de Casablanca

mais belas da Medina) Mesquita
Karoline (alberga um dos principais
centros culturais do Islã e sede da
Universidade de Fez) e o Mausoléu
de Moulay Idriss. Continuação para
os bairros dos artesãos divididos em
grêmios parando nos curtumes. Alo-
jamento no hotel.
Dia 4º Fez/Ifrane/Beni
Mellal/Marrakesh
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar.
Saída atravessando as suaves colinas
do Médio-Atlas para a pitoresca Ifra-
ne, com seus pontiagudos telhados
em ardósia. Saída para a cidade de
Beni Mellal. Continuação para os fér-
teis vales de Marrakesh. Alojamento
Dia 5º Marrakesh
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar.
Visita da cidade de Marrakesh
começando pelos jardins de Menara
em cujo centro se encontra um imen-
so lago do século XII, de onde segui-
remos para o Minarete da Koutobia,
torre gêmea da Giralda de Sevilha.
Visita das Tumbas Chadianas dinas-
tia que fez esta grande cidade. Con-
tinuação ao Palácio Bahia, exemplo
medieval muçulmano, onde se desta-
ca sua sala de embaixadores com seu
teto em forma de um barco inverti-
do, a visita termina em um lugar
mágico, a "Praça de Jema el F'naa",
(Assembleia do povo) Declarada
Patrimônio da Humanidade. Aloja-
mento no hotel
Dia 6º e 7º Marrakesh
• Sexta-feira e Sábado • Café da manhã + jantar.
Dias livre. Possibilidade de realizar

VERSÃO DOMINGOS
(opção Marrakesh)

Dia 1º Marrakesh

Dia 2º Marrakesh/
Casablanca/Rabat/
Meknes/Fez

Dia 3º Fez

Dia 4º Fez/Ifrane/
Beni Mellal/
Marrakesh

Dias 5º a 7º Marrakesh

Dia 8º Marrakesh

- Los hotéis previstos são os mes-

mos, porém sem alojamento em

Casablanca.

- Itinerário adaptado com os mes-

mos serviços e preços.

DATAS DE SAÍDA (de 8 Janeiro a 31 de Outubro 2017)
- Casablanca: DOMINGOS: 
- Marrakesh: QUINTAS, SEXTAS, SÁBADOS e DOMINGOS

Océano Atlântico

MARROCOS

●

Rabat
● Meknes

●

Ifrane

Marrakesh●

Beni Mellal●

●

Fez●

Temporada Baixa Temporada Media Temporada Alta
Categoria 8.1/5.2 e 26.5/27.6.17 6/28.2 e 28.6/31.10.17 1.3/25.5.17

quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv

“B” 515 190 585 199 655 209

“A” 609 179 655 255 749 269

Premium 730 280 785 319 910 335

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Notas e Condições:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C).
- Tour regular garantido em espanhol.
- *Jantar no primeiro dia está incluído para os hóspedes que

chegam em vôos pela manhã. Os clientes com voos à noite,
com chegadas para Marrocos a partir de 18.00 h. Eles têm o
jantar frio na sala.

- Consultar itinerário para versões com começo em quinta e
sexta-feira e sábados.

Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 29

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2017

MESQUITA DE HASSAN II - CASABLANCA

8 dias
(7 noites de hotel)

515€
569USD

desde
Casablanca
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Marrocos Royal
+ Tanger

Este Programa Inclui:
- 8 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em

quarto standard com banheiro e/ou ducha em regime alimen-
tar de meia pensão (8 cafés da manha Buffet e 8 jantares).

- Transporte terrestre com ar acondicionado para o itinerário
descrito em programa (carro/micro-ônibus/ônibus segundo o
numero de participantes)

- Condutor/guia de língua espanhola mais guia local nas cidades
que forem preciso (de 2 até 7 pessoas).

- Guia acompanhante de língua espanhola durante todo o pas-
seio a partir de 8 pessoas (além do condutor)

- Visitas indicadas no programa com entradas ao Palácio Bahia e
Tumbas Chadianas em Marrakesh, Medersa em Fez, Mausoléu
de Moulay Ismail em Meknes e área arqueológica de Volubilis.

- Assistência em Marrakesh de língua espanhola.
- Traslados aeroporto/porto-hotel ou vice-versa (para o porto de

Tanger MED consultar suplementos).
- Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA 
- DOMINGOS: De 8 Janeiro a 31 de Outubro 2017

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria)

Tanger
Cat. Turista 3*: Chella / Rembrand Ibis
Cat. Primeira 4*: Atlas Rif / Intercontinental
Cat. Superior 4*/5*: Andalusia / Mogador Tanger
Cat. Premium 5*: Golden Tulip Tanger / El Minzah
Fez
Cat. Turista 3*: Fes Inn / Nouzha / Albaraka
Cat. Primeira 4*: Menzeh Zalagh / Across
Cat. Superior 4*/5*: Barcelo Fez* / Zala Park Palace / 

Pik Albatros
Cat. Premium 5*: Ramada / Les Merinides / Atlas Fez
Marrakesh
Cat. Turista 3*: Al Kabir / Mogador Marrakech / Corail
Cat. Primiera 4*: Mogador Hoteles / Golden Tulip Siaha /

Nassim / Meriem
Cat. Superior 4*/5*: R Mogador Menara / Kenzi Farah /

Mogador Agdal
Cat. Premium 5*: Atlas Medina & Spa / N´Fis Meridien / 

Royal Mirage Du Lux
Casablanca
Cat. Turista 3*: Ajiad / Prince du Paris
Cat. Primeira 4*: Kenzi Basma / Ibou Anfa
Cat. Superior 4*/5*: Barcelo Casablanca* / 

Movenpick Casablanca
Cat. Premium 5*: Golden Tulip Farah /

Sheraton Casablanca

*Os hoteis Barcelo, estão catalogados em 4* porem por sua
excelente qualidade e preço estão em nossa faixa de 5**.

Notas E Condições:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E. C).
- Tour regular garantido em espanhol.
- O circuito pode ser efetuado de modo inverso sem que seja

alterado o conteúdo do programa.
- A visita as Cascatas de Ouzoud esta incluída desde 1 Março

2017 a 30 Setembro 2017.
- O programa se realiza em roteiro regular partilhado.
- A ordem dos serviços pode ser trocada, respeitando o conteú-

do do programa.
- Os quartos triplos são normalmente quartos duplos mais cama

extra “dobrável”.
- Para os clientes com chegadas a Tanger posteriores às 18.00,

o jantar do primeiro dia não está incluído.
- Não nos fazemos responsáveis no caso de que alguns dos

monumentos a visitar encontram-se fechados por festas nacio-
nais ou locais, reformas ou horários de culto.

Dia 1º Tanger
• Domingo • Jantar.
Chegada ao aeroporto ou a estação
marítima de Tanger. Assistência,
traslado ao hotel. Alojamento.
Dia 2º Tanger/Xaouen/Volubilis/
Meknes/Fez
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar.
Saída para as montanhas do Rif,
onde se encontra a bonita e famosa
cidade de Xaouen. Breve parada
nesta cidade de casas brancas com
portas de cor azul cobalto. Continua-
ção para a cidade romana de Volubi-
lis, que já figurava nos mapas desde
o século IV DC Visita incluída da
área arqueológica situada no centro
de uma esplêndida planície e onde se
destacam as suas colunas e seus
mosaicos. Tempo livre para almoço
(não incluído) e saída para a cidade
imperial de Meknes. Passeio pano-
râmico pela cidade, parando espe-
cialmente no Mausoléu Mesquita
de Moulay Ismael. Um curto camin-
ho nos conduz à cidade imperial de
Fez. Alojamento.
Dia 3º Fez
• Terça-feira • Café da manhã + jantar.
Dia inteiro de visita da cidade de
Fez. Visita dos portões dourados do
Palácio Real, construído pelos mes-
tres em bronze. Visitaremos a antiga
Medina com a sua Medersa Bou

Anania, a fonte Nejjarine, uma das
áreas mais bonitas da Medina, Mes-
quita Karaouine, que abriga um dos
principais centros culturais do Islã e é
a sede da Universidade de Fez, e o
Mausoléu de Moulay Idriss. Parare-
mos no famoso bairro dos curtido-
res, único no mundo. Parada para o
almoço (não incluído). À tarde, conti-
nuaremos visitando Fez, com seus
bairros de artesanato divididos por
grêmios. Alojamento no hotel.
Dia 4º Fez/Marrakesh
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar.
Saída para a pitoresca Ifrane, com
seus pontiagudos telhados em ardó-
sia. Tempo livre para o almoço (não
incluído). Saída para a cidade de Beni
Mellal. Continuação para os férteis
vales de Marrakesh. Alojamento no
Hotel.
Dia 5º Marrakesh
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar.
Visita da cidade de Marrakesh,
começando com o Jardins de Mena-
ra, parque de 14 hectares no centro
do qual está uma lagoa enorme do
século XII. O majestoso minarete da
Koutoubia, torre gêmea da Giralda,
em Sevilha. Visitas dos túmulos Saa-
dies, da dinastia que fez esta grande
cidade. Continuação ao palácio
Bahia. Exemplo medieval muçulma-
no, onde se destaca a sala dos

embaixadores, com seu teto em
forma de barco invertido. O passeio
termina em um lugar mágico: A
Praça Yemaa al F’na (assembleia do
povo), declarada Patrimônio Mundial
da Humanidade. Alojamento no
hotel.

Dia 6º Marrakesh
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar.

Dia livre. Localizada no centro do
país, é a mais importante das cidades
Imperiais. Poderão realizar várias
excursões opcionais, como o Vale de
Ourika, Esaouira, atravessar o Atlas e
visitar o Kasbah de Ait Ben Hadou
(Patrimônio da Humanidade). Aloja-
mento.

Dia 7º Marrakesh/Casablanca
• Sábado • Café da manhã + jantar.

Saída para a cidade de Casablanca,
via Setat. Como não evocar o famo-
so filme estrelado por Humphrey
Bogart e Ingrid Bergman. Alojamento
no hotel.

Dia 8º Casablanca/Rabat/Asilah/
Tanger
• Domingo • Café da manhã + jantar

Visita panorâmica da cidade. Boule-
vard da Corniche, passeio marítimo
e, em seguida, estrada da costa
aonde se chega a Anfa para terminar
no exterior da Grande Mesquita de
Hassan II. Saída para a cidade impe-
rial de Rabat, capital de Marrocos
desde 1912.  Visitaremos “Makh-
zen” que abriga a Mesquita de
"Homens de Fez". Visita da Kasbah
dos Oudayas. Tempo livre pra o
almoço (não incluído). Em seguida,
continuação, deixando o Atlântico à
nossa esquerda, até chegar a Tanger.
Visita panorâmica da cidade que
fica em frente ao mar. Alojamento.

Dia 9º Tanger
• Segunda-feira • Café da manhã.

Tempo livre até a hora do traslado
para o aeroporto ou estação maríti-
ma para pegar seu voo ou o ferry de
regresso. Fim dos nossos serviços.

TÁNGER

✓ Saídas Garantidas
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Chegadas DOMINGOS

Argélia

Espanha

Océano Atlântico

MARROCOS

Fes

Tanger

Rabat

Casablanca

●

●

●

●

●

Meknes●

● Xaouen

Volubilis
▲

Mar Mediterrâneo

Marrakesh

● Ifrane

● Beni Mellal

Temporada Baixa Temporada Media Temporada Alta
Categoria 8.1/5.2 e 26.5/27.6.17 6/28.2 e 28.6/31.10.17 1.3/25.5.17

quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv

Turista 3* 589 155 615 159 639 159

Primeira 4* 675 239 759 250 779 259

Superior 4*/5* 895 295 989 369 1.020 395

Premium 5* 1.040 395 1.155 439 1.190 545

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 29

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2017

Transporte aéreo

Consulte-nos e lhe ajudaremos a encontrar a melhor opção de transporte aéreo.

Cód. 09200GR

HOTÉIS
3* a 5*l

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,
8 JANTARES + 10 VISITAS GUIADAS 

+ ENTRADAS AOS MONUMENTOS

9 dias
(8 noites de hotel)

589€
649USD

desde
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DESERTO DO SAHARA

FEZ

MARROCOS

Fes●Rabat
●

Meknes
●

●

●

Ouarzazate ●

Erfoud
●

Midelt●

●Ait Ben Hadou ●

Kelaa
M’Gouna

▲
Gargantas do Todra

Este Programa IncluI:
- 6 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em

quarto standard com banheira e/ou ducha + 1 noite em acampa-
mento Jaimas Berberes com banheiro a partilhar em regime ali-
mentar de meia pensão (7 cafés da manha Buffet e 7 jantares).

- Transporte terrestre com ar acondicionado para o itinerário
descrito em programa (carro/micro-ônibus/ônibus segundo o
numero de participantes).

- Condutor/guia de língua espanhola mais guia local nas cidades
que forem preciso (de 2 até 7 pessoas).

- Guia local de língua espanhola (além do condutor) durante as
visitas a partir de 8 pessoas. 

- Visitas indicadas no programa com entradas ao Palácio Bahia e
Tumbas Chadianas em Marrakesh, Kasbah dos Oudaya em
Rabat; Medersa em Fez, Mausoléu de Moulay Ismail em Mek-
nes e Kasbah de Taourirt em Ouarzazate.

- Assistência em Marrakesh de língua espanhola.
- Seguro de viagem.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C).
- Tour regular garantido em espanhol.
- O tour publicado corresponde às saídas aos sábados. As saídas

em outros dias da semana mudam a distribuição das noites.
Rogamos consultar.

- O circuito pode ser realizado de modo inverso sem que seja
alterado o conteúdo do programa.

- O programa se realiza em roteiro regular partilhado.
- A ordem dos serviços pode ser trocada, respeitando o conteú-

do do programa.
- Os quartos triplos são normalmente quartos duplos mais cama

adicional (dobrável).
- Para os clientes com chegadas a Marrocos posteriores às

18.00, o jantar do primeiro dia não está incluído.
- Não nos fazemos responsável caso alguns monumentos a

serem visitados encontrem-se fechados por festas nacionais ou
locais, reformas ou horários de culto.

DATAS DE SAÍDA (De 8 Janeiro a 31 Outubro 2017)
- Saídas MARRAKESH 8 dias: SÁBADOS e DOMINGOS
- Saídas CASABLANCA 8 dias: DOMINGOS 

(rogamos consultar itinerário)

Argélia

Marrocos: Cidades Imperiais          

Marrakesh

Cód. 09214ER

Dia 1º Marrakesh
• Sábado • Jantar.
Chegada ao aeroporto de Marra-
kesh. Assistência em espanhol e tras-
lado ao hotel. Alojamento.
Dia 2º Marrakesh
• Domingo • Café da manhã + jantar.
Visita da cidade de Marrakesh
começando pelos jardins de Menara
em cujo centro se encontra um imen-
so lago do século XII, de onde segui-
remos para o Minarete da Koutobia,
torre gêmea da Giralda de Sevilha.
Visita das Tumbas Chadianas dinas-
tia que fez esta grande cidade. Con-
tinuação ao Palácio Bahia, exemplo
medieval muçulmano, onde se desta-
ca sua sala de embaixadores com seu
teto em forma de um barco inverti-
do. A visita termina em um lugar
mágico, a "Praça de Jema el F'naa",
(Assembleia do povo) Declarada
Patrimônio da Humanidade. Aloja-
mento no hotel.
Dia 3º Marrakesh/Casablanca/
Rabat/Meknes/Fez
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar.
Saída para Casablanca via Setat.
Visita panorâmica da cidade: come-
çaremos no Bulevar da Corniche,
(passeio marítimo) até chegar ao bai-

rro de Anfa e terminar no exterior da
Grande Mesquita de Hassan II
(opcionalmente poderão visitar o
interior da mesma). Partida para a
cidade imperial de Rabat, capital do
Reino de Marrocos desde 1912. A
visita inicia-se com o exterior do
Palácio Real, para logo visitar o Kas-
bah do Oudaya. Seguiremos para a
cidade imperial de Meknes para sua
visita: iniciando pelas muralhas, com
seus magníficos Portões como Bab
Mansour, lagoa de Aghal e Mauso-
léu-Mesquita de Moulay Ismail de
pedra, estuque e porcelana fina. Um
curto passeio nos leva a Fez. Chega-
da ao hotel e alojamento.
Dia 4º Fez
• Terça-feira • Café da manhã + jantar.
Hoje dedicaremos todo o dia para
conhecer Fez. Começaremos pelos
Portões douradas do Palácio Real
construídas em bronze por mestres
artesãos. Veremos a antiga Medina
com sua Medersa Bouanania, a
fonte Nejjarine, (uma das mais belas
de Medina) Mesquita Karaouine
(alberga um dos principais centros
culturais do Islã e sede da Universida-
de de Fez) e o Mausoléu de Moulay
Idriss. Continuação para os bairros

dos artesãos divididos em grêmios,
parando nos curtumes. Alojamento
no hotel.
Dia 5º Fez/Midelt/Erfoud
INCLUÍDA NOITE NO DESERTO
• Quarta-feira • Café da manhã + Jantar
Saída através das suaves colinas do
Médio-Atlas até Midelt. Continua-
ção por uma bela rota berbere para
Erfoud, nos limites do grande deser-
to do Saara. Na chegada em Erfoud
pegaremos um veículo 4x4 e por pis-
tas desérticas nos dirigiremos as
Dunas do Saara em Merzouga,
onde passarão uma noite em autên-
ticas Tendas Berberes. . 
*Alojamento no acampamento.  Pos-
sibilidade de pernoitar em TENDAS
DE LUXO ( consulte suplemento). 
Dia 6º Erfoud/Tinerhir/Gargantas
o Todra/Rota das Kasbahs/
Kella M’ Gouna/Ouarzazate
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar.
Saída para a cidade de Tinerhir de
onde nos dirigiremos a uma das pai-
sagens naturais mais bonitas da via-
gem, “As Gargantas do Todra”.
Tempo livre para o almoço (não inclu-
ído) e continuação para Kella
M’Gouna, famoso povoado onde se
cultivam excelentes rosas. Aqui

Casablanca

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria)

Marrakesh
Cat. Turista 3*: Al Kabir 3* / R. Mogador Marrakech 3* / Corail 3*
Cat. Primeira 4*: R. Mogador Gueliz 4* / Riad Mogador Opera 4*

/ Golden Tulip 4*
Cat. Superior 4*/5*: R. Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5* /

Mogador Agdal 5*
Cat. Premium 5*: Royal Mirage Deluxe 5*S / 

Atlas Medina & Spa 5*S
Fes
Cat. Turista 3*: Fes Inn 3* / Nouzha 3* / Al Bakaka 3*
Cat. Primeira 4*: Menzegh Zalagh 4* / That 4*
Cat. Superior 4*/5*: Zalag Park Palace 5* / Barcelo Fes 4*S /

Pik Albatros 5*
Cat. Premium 5*: Ramada 5*L / Atlas Fez 5*L
Erfoud
Cat. Turista 3*: Tafilalet 3*
Cat. Primeira 4*: Palms 4*
Cat. Superior 4*/5*: Belere 4* / El Ati 4* / Kasbah Chergui 4*
Cat. Premium 5*: Belere 4* / El Ati 4* / Kasbah Chergui 4*
Ouarzazate
Cat. Turista 3*: Nadia 3*
Cat. Primeira 4*: Club Hanane 4* / Fint4*
Cat. Superior 4*/5*: Club Hanane (Suites) 4* / Kenzi Azghor 4*
Cat. Premium 5*: Berbere Palace 5*L
Noite deserto: Campamento S/C

*Noite no Deserto: Se o cliente NÃO deseja pernoitar no
Acampamento pode dormir no Hotel em Erfoud, desconto de
40€ por pessoa. 

HOTÉIS
3* a 5*l

NOITE NO DESERTO INCLUÍDA
Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,

7 JANTARES + 10 VISITAS GUIADAS
+ ENTRADAS AOS MONUMENTOS
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TORRE DE HASSAN II - RABAT

KASBAH DE AIT BEN HADDOU

       e Kasbahs

Itinerário
Chegadas DOMINGOS

a CASABLANCA

Dia 1º Casablanca (Domingo)

Dia 2º Casablanca/Rabat/
Meknes/Fes (Segunda-feira)

Dia 3º Fes (Terça-feira)

Dia 4º Fes/Midelt/Erfoud/
Noite no Deserto
(Quarta-feira)

Dia 5º Erfoud/Tinerhir/
Gargantas do Todra/
Ouarzazate (Quinta-feira)

Dia 6º Ouarzazate/
Marrakesh (Sexta-feira)

Dia 7º Marrakesh (Sábado)

Dia 8º Aeroporto Marrakesh ou
Aeroporto Casablanca
(Domingo)

(Solicite itinerário detalhado)

começa a “Rota das Kasbahs”, esta
rota é uma das mais atrativas e solici-
tadas do Marrocos. Continuação a
Ouarzazate. Chegada ao hotel e alo-
jamento.
Dia 7º Ouarzazate/Ait Ben Haddou/
Marrakesh
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar.
Visita da Kasbah de Taourirt, em
outros tempos residência do paxá de
Marrakesh. Saída para um dos pon-
tos fortes da viagem, a kasbah de Ait
Ben Haddou, declarada Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO. Vista
panorâmica da região com o alto-
Atlas ao fundo. Saída atravessando
as montanhas do Atlas para Marra-
kesh. Chegada e alojamento.
Dia 8º Marrakesh
• Sábado • Café da manhã.
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Marrakesh.

Temporada Baixa Temporada Media Temporada Alta
Categoria 8.1/5.2 e 26.5/27.6.17 6/28.2 e 28.6/31.10.17 1.3/25.5.17

quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv

Turista 3* 589 160 609 155 609 175

Primeira 4* 659 235 695 239 735 249

Superior 4*/5* 790 280 829 325 905 339

Premium 5* 1.090 375 1.140 385 1.250 370

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplementos
Suplemento Opcional: Noite no Deserto de Sahara (por pessoa e noite)
Por alojamento em Jaima de Luxo (em quarto duplo)........................................ 120
Por alojamento em Jaima de Luxo (em quarto individual)................................ 150

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 29

Consultar preços a partir de 31 Outubro 2017

Transporte aéreo

Consulte-nos e lhe ajudaremos a encontrar a melhor opção de transporte aéreo.

8 dias
(7 noites de hotel)

589€
649USD

desde
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Grande Tour de
Marrocos

Dia 1º Marrakesh
• Quinta-feira • Jantar.
Chegada ao aeroporto de Marra-
kesh. Assistência em espanhol e tras-
lado ao hotel. Alojamento.
Dia 2º Marrakesh
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar.
Visita da cidade de Marrakesh
começando pelos jardins de Menara
em cujo centro se encontra um imen-
so lago do século XII, de onde segui-
remos para o Minarete da Koutou-
bia, torre gêmea da Giralda de Sevil-
ha. Visita das Tumbas Chadianas
dinastia que fez esta grande cidade.
Continuação ao Palácio Bahia,
exemplo medieval muçulmano, onde
se destaca sua sala de embaixadores
com seu teto em forma de um barco
invertido. A visita termina em um
lugar mágico, a "Praça de Jema el
F'naa", (Assembleia do povo), decla-
rada Patrimônio da Humanidade.
Alojamento no hotel.
Dia 3º Marrakesh/Casablanca
• Sábado • Café da manhã + jantar.
Tempo livre. Saída por estrada para
Casablanca, capital econômica do
país. Chegada ao hotel e alojamento.
Dia 4º Casablanca/Rabat/Tanger
• Domingo - Café da manhã + jantar.
Visita panorâmica da cidade: come-
çaremos no Boulevard da Corniche,
(passeio marítimo) até chegar ao bai-
rro de Anfa e terminar no exterior da
Grande Mesquita de Hassan II
(opcionalmente poderá visitar o inte-
rior da mesma). Saída para a cidade
imperial de Rabat, capital do Reino
de Marrocos desde 1912. A visita
inicia-se pelo Palácio Real Dar el
Makhzen, para logo visitar a Kas-
bah dos Oudaya. Tempo livre e con-
tinuação para Tanger. Visita panorâ-
mica da cidade em frente ao mar.
Chegada ao hotel e alojamento.
Dia 5º Tanger/Xaouen/Volubilis/
Meknes/Fez
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar.
Visita panorâmica de Tanger. Saída
para as montanhas do Rif, até che-
garmos a Xaouen. Breve parada
nesta cidade de casas brancas e de
portas azuis brilhantes. Seguiremos
para a cidade romana de Volubilis,
para visitar a área arqueológica.
Seguimos para a cidade imperial de
Meknès para sua visita: iniciando
pelas muralhas, com seus magníficos
Portões como Bab Mansour, lagoa
de AGAAC e Mesquita Mausoléu de
Moho Ismail de pedra, estuque e
porcelana fina. Um curto passeio nos
leva a Fez. Chegada ao hotel e aloja-
mento.
Dia 6º Fez
• Terça-feira • Café da manhã + jantar.
Hoje dedicaremos o dia inteiro para
conhecer Fez. Começaremos pelos
Portões dourados do Palácio Real
construídos em bronze por mestres
artesãos. Veremos a antiga Medina
com sua Medersa Bou Anania, a
fonte Nejjarine, (uma das mais belas
de Medina) Mesquita Karaouine
(alberga um dos principais centros
culturais do Islã e sede da Universida-
de de Fez) e o Mausoléu de Moulay
Idriss. Continuação para os bairros
dos artesãos divididos em grêmios
parando nos curtumes. Alojamento
no hotel.
Dia 7º Fez/Midelt/Erfoud
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar.
Saída atravessando as suaves mon-

tanhas do Médio-Atlas, até chegar 
à cidade de Midelt. Continuação 
por uma bela rota berbere até
Erfoud, nos limites do grande deser-
to do Saara. Chegada ao hotel e alo-
jamento.

OPÇÃO NOITE NO DESERTO
Na chegada em Erfoud propomos
pegar um veículo 4x4 e por pistas
desérticas dirigir-nos as Dunas do
Saara em Merzouga, onde passarão
uma noite em autênticas Jaimas (ten-
das) Berberes. Alojamento no acam-
pamento.
Dia 8º Erfoud/Tinerhir/ Gargantas
do Todra/Rota das Kasbahs/ Kella
M´Gouna/ Ouarzazate
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar.
Saída até a cidade de Tinerhir de
onde nos dirigiremos a um dos luga-
res naturais mais bonitos da viagem:
“As Gargantas de Todra” Seguimos
com destino a Kella M´Gouna, famo-
so povoado por seu cultivo de rosas.
Aqui começa a “Rota das Kasbahs”,
fortalezas construídas em barro ver-
melho com torres. É uma das rotas
mais atrativas do Marrocos. Conti-
nuaremos até Ouarzazate. Chegada
ao hotel e alojamento.
Dia 9º Ouarzazate/
Ait Ben Haddou/Marrakesh
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar.
Visita da "Kasbah de Taourirt" em
outros tempos residência do paxá de
Marrakesh. Continuação a um dos

pontos fortes da viagem “Kasbah de
Ait Ben Haddou”, declarada Patri-
mônio da Humanidade pela UNES-
CO. Vista panorâmica da região com
o alto-Atlas ao fundo. Saída atraves-
sando as montanhas do Atlas para a
cidade de Marrakesh. Chegada e
Alojamento. 
Dia 10º Marrakesh
• Sábado • Café da manhã.
Na hora prevista traslado ao aeropor-
to de Marrakesh.

DUNAS DO SAHARA EM MERZOUGA

Argélia

Océano Atlântico

MARROCOS

Fes

Tanger

Rabat

Casablanca

●

●

●

●

●
Meknes

●

Midelt●

●

●

●

Ait Ben Hadou

Ifrane

Xaouen

Ouarzazate
Erfoud●

Kelaa
M’Gouna

▲
Gargantas do Todra

Volubilis
▲

●

●

Espanha

Mar Mediterrâneo

Este Programa Incluye:
- 9 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em

quarto standard com banheira e/ou ducha em regime alimen-
tar de meia pensão (9 cafés da manhã Buffet e 9 jantares).

- Transporte terrestre com ar condicionado para o itinerário des-
crito no programa (carro/micro-ônibus/ônibus segundo o
número de participantes).

- Condutor/guia de língua espanhola mais guia local nas cidades
que forem preciso (de 2 até 7 pessoas).

- Guia acompanhante de língua espanhola (além do condutor)
durante as visitas a partir de 8 pessoas.

- Visitas indicadas no programa com entradas ao Palácio Bahia e
Tumbas Chadianas em Marrakesh, Kasbah dos Oudaya em
Rabat; Medersa em Fes, Mausoléu de Moulay Ismail em Mek-
nes, Kasbah de Taourirt em Ouarzazate e Volubilis área
arqueológica.

- Assistência em Marrakesh de língua espanhola.
- Seguro de viagem.

Notas e Condições:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C).
- Tour regular garantido em espanhol.
- O itinerário publicado corresponde às saídas de quinta-feira.

As saídas em outros dias da semana mudam a distribuição das
noites. Rogamos consultar.

- O circuito pode ser efetuado de modo inverso sem que seja
alterado o conteúdo do programa.

- O programa se realiza em roteiro regular partilhado.
- A ordem dos serviços pode ser trocada, respeitando o conteú-

do do programa.
- Os quartos triplos são normalmente quartos duplos mais cama

adicional (dobrável).
- A maioria dos hotéis de luxo não dispõe de quartos triplos.
- Para os clientes com chegadas a Marrocos posteriores às

18.00, o jantar do primeiro dia não está incluído.
- Não nos fazemos responsáveis no caso de que alguns dos

monumentos a serem visitados encontrem-se fechados por
festas nacionais ou locais, reformas ou horários de culto. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria)

Marrakesh
Cat. Turista: Al Kabir 3* / R. Mogador Marrakech 3*
Cat. Primeira 4*: Golden Tulip 4* / R. Mogador Opera 4* /

Atlas Asni 4*
Cat. Superior 4*/5*: R. Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5* /

Mogador Agdal 5*
Cat. Premium: Royal Mirage Deluxe 5*S / 

Atlas Medina & Spa 5*S / N´Fis Meridien 5*S
Fes
Cat. Turista: Fes Inn 3* / Nouzha 3*
Cat. Primeira 4*: Menzegh Zalagh 4* / Across 4*
Cat. Superior 4*/5*: Zalag Park Palace 5* / Barcelo 4*S /

Pik Albatross 5*
Cat. Premium: Ramada 5*L / Atlas Fes 5*L / Les Merinides 5*L
Casablanca
Cat. Turista: Ajiad 4* / Prince du Paris 4*
Cat. Primeira 4*: Idou Anfa 4* / Kenzi Basma 4*
Cat. Superior 4*/5*: Barcelo 4*S / Movenpick 4*S
Cat. Premium: Golden Tulip Farah 5*L / Sheraton 5*L
Tanger
Cat. Turista: Chellah 3* / Rembrand 3*
Cat. Primeira 4*: Intercontinental 4* / Atlas Rif 4*
Cat. Superior 4*/5*: Andalusia 5* / Mogador Tanger 5*
Cat. Premium: Minzeh 5*L / Golden Tulip Tanger 5*L
Erfoud
Cat. Turista: Tafilalet 4*
Cat. Primeira 4*: Palms 4* / Salam 4*
Cat. Superior 4*/5*: Belere 4* / Ati 4* / Kasbah Chergui 4*S
Cat. Premium: Palais Du Desert 5*L
Ouarzazate
Cat. Turista: Nadia 3* / Perl Du Sud 3*
Cat. Primeira 4*: Club Hanane 4* / Fint 4*
Cat. Superior 4*/5*: Club Hanane (Suites) 4*
Cat. Premium: Berbere Palace 5*L

DATAS DE SAÍDA 
(De 8 Janeiro a 31 Outubro 2017)
- Chegadas a MARRAKESH: QUINTAS e SEXTAS
- Chegadas a CASABLANCA: SÁBADOS (consulte itinerário)

Marrakesh

Cód. 09216AR

Itinerário
Chegadas SÁBADOS

Dia 1º Casablanca (Sábado)

Dia 2º Casablanca/Rabat/Tánger
(Domingo)

Dia 3º Tanger/Xaouen/Volúbilis/
Meknes/Fes (Segunda-feira)

Dia 4º Fes - Visita (Terça-feira)

Dia 5º Fes/Erfoud o Dunas
Sahara (Quarta-feira)

Dia 6º Erfoud/Gargantas do
Todra/Ouarzazate 
(Quinta-feira)

Dia 7º Ouarzazate/
Marrakesh (Sexta-feira)

Dia 8º Marrakesh - Visita (Sábado)

Dia 9º Marrakesh (Domingo)

Dia 10º Aeroporto Casablanca
ou Aeroporto Marrakesh
(Segunda-feira)

(Solicite itinerário detalhado)

Temporada Baixa Temporada Media Temporada Alta
Categoria 8.1/5.2 e 26.5/27.6.17 6/28.2 e 28.6/31.10.17 1.3/25.5.17

quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv

Turista 3* 695 170 689 190 740 190

Primeira 4* 750 249 829 265 869 280

Superior 4*/5* 965 320 1.035 375 1.129 395

Premium 5* 1.219 419 1.450 485 1.465 505

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplementos
Suplemento Opcional: Noite no Deserto de Sahara (por pessoa e noite)
Acomodação quarto duplo supl. indiv.

Por alojamento em Acampamento Standard......... 79 35
Por alojamento em Jaima de Luxo.......................... 150 50
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 29

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2017

Transporte aéreo

Consulte-nos e lhe ajudaremos a encontrar a melhor opção de transporte aéreo.

HOTÉIS
3*/4*/5*

Incluindo Guia Acompanhante
+ 9 Cafés da Manhã + 9 Jantares e

Entradas aos Monumentos

10 dias
(9 noites de hotel)

695€
765USD

desde
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Cód. 09016E

COLISEU ROMANO - EL JEM

HOTÉIS
4*/5*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,
6 ALMOÇOS, 7 JANTARES e 15 VISITAS

Tunisía: Tour
Monumental e Oasis

Dia 6º Tozeur/Gafsa/Sbeitla/
Kairouan/Túnís, Gammarth ou
Hammamet 
• Sexta-feira • Café da manhã + Almoço + jantar
Saída (Via Gafsa) em direção a Sbei-
tla, cidade de origem romana destru-
ída pelos árabes no ano 647. Visita
do Arco de Diocleciano, dos Tem-
plos Capitólios e o Fórum. Conti-
nuação para Kairouan, cidade de
imponentes muralhas e que é a quar-
ta cidade sagrada do Islam. Visita da
Grande Mesquita Omeya Ikba Ubn
Nafa, a primeira construída no Norte
da África, visita da Mesquita Mau-
soléu de Abu Zama (o Barbeiro),
passeio pela cidade e visita das
casas de artesanato local de Kai-
rouan.  Saída em direção a Túnis,
Gammarth ou Hammamet. Aloja-
mento no hotel. 
Dia 7º Túnis, Gammarth ou 
Hammamet/Carthago/
Sidi Bou Said/
Túnis, Gammarth ou Hammamet
• Sábado • Café da manhã + Almoço + jantar.
Saída para visitar o Museu do Bardo
que ocupa um palácio do século XIX
onde se destaca uma das coleções de
mosaicos mais importantes do
mundo, considerada como uma das
melhores e mais completas. Alguns
dos mosaicos mais espetaculares são:
o Triunfo de Netuno, o Mosaico do
senhor Juliou, o Mar de peixes e
alguns mosaicos que se referem a
temas mitológicos como o dos tra-
balhos de Hércules. Continuação
para a Medina de Túnis, tempo livre
para a visita, é a área mais antiga e
interessante e data da época dos haf-
sids do século VII, onde poderão des-
cobrir sua infinidade de souks: o
Souk dos perfumes, dos tintureiros,
de Chechias, etc. Saída para Cartago
para visitar suas ruínas: Colina de
Birsa, Termas de Antonino, passando
pelo Teatro.  Na continuação visita
do pitoresco povoado de Sidi Bou
Said, com suas casas de cor branca e
os telhados de azul intenso, que ofe-
rece um belo panorama sobre o
Golfo de Tunis. Regresso ao hotel. 
Dia 8º Túnis, Gammarth ou 
Hammamet
• Domingo • Café da manhã.
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto de Túnis.

Dia 1º Túnis (Túnis, Gammarthou
Hammamet)
• Domingo • Jantar (*ver notas).
Chegada em Túnis. Assistência e
traslado ao hotel em Tunes, Gam-
marth o Hammamet. Alojamiento.
Día 2º Túnis, Gammarth ou 
Hammamet/Port El Kantaoui/
Sousse/Monastir/El Jem/Sfax
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita de Hammamet. Na continua-
ção saída para Sousse/Port El Kan-
taoui onde visitaremos a Medina
de Sousse. Continuação para
Monastir, visita de Ribat e o Mau-
soléu de Habib Bourguiba. Saída
para El Jem, cidade dominada por
seu majestoso coliseu romano, joia
arquitetônica que, excelentemente
conservado, está considerado como o
primeiro edifício destas dimensões do
norte da África. De forma elíptica e
uma capacidade para trinta mil espec-
tadores, acolheu espetáculos sangren-
tos entre gladiadores e feras e, como
não, entre feras e cristãos. Continua-
ção a Sfax. Alojamento no hotel.
Dia 3º Sfax/Djerba/Gabes/
Matmata
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar
Visita panorâmica de Sfax, onde se
destaca sua Medina, rodeada de uma
grande muralha e cuja entrada prin-
cipal, chamada Bad Diwan, foi edifi-
cada em 1306 e bombardeada
durante a 2ª Guerra Mundial. Conti-
nuação para a Ilha de Djerba. Pas-
seio pela ilha visitando a cerâmica e
o museu de artes tradicionais de
Ghellala, a belíssima sinagoga de
Ghriba e Houmt Souk, a capital, con-
hecida por seu artesanato. Saída para
Gabes onde realizaremos um tour
panorâmico por seu Oásis marítimo
e visitaremos o mercado de espe-

ciarias (souk El Jara). Continuação
até Matmata. Chegada e alojamento
no hotel.  
Dia 4º Matmata/Douz/
Chott El Djerid/Tozeur 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.
Visita das casas trogloditas (habita-
ções escavadas em um terreno argi-
loso, com um pátio central aberto ao
ar livre e por onde se comunicam as
habitações). Continuação para Douz,
cidade que tem sido sempre o ponto
de chegada das caravanas de came-
los e que conta com um animado
mercado. Perto da cidade se encon-
tram grandes dunas de finíssima
areia.  Possibilidade de realizar um
passeio em dromedário opcional e
facultativo nas dunas de Douz. Saída
para o impressionante lago salgado
de Chott el Djerid, que é uma
depressão salina que pela mistura
deste sal com a lama e a areia for-
mam um solo argiloso onde a água
emerge em algumas áreas produzin-
do a sensação de tratar-se de um
mar, faremos uma parada para con-
templar, se as condições meteoroló-
gicas  o permitirem, o fenômeno das
miragens. Chegada a Tozeur e visita
da cidade antiga, o Oásis e o Zoco.
Alojamento no hotel. 
Dia 5º Tozeur/Nefta/Tozeur 
• Quinta-feira • Café da manhã + Almoço + jantar.
Manhã livre ou visita facultativa em
4x4 dos Oásis da montanha: Chebi-
ka, Tamerza e Oung Jemel, onde
foram rodadas parte dos filmes ‘‘O
paciente inglês’ e ‘’A guerra das galá-
xias’’. Desde as dunas contemplare-
mos uma bonita paisagem. Pela tarde
sairemos para Nefta para visitar o
Oásis e os ‘’morabitos’’ (tumbas de
personagens de veneração popular).
Alojamento no hotel.

Este Programa Inclui:
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em

quartos duplos standard, com banheira e/ou ducha.
- Regime alimentar segundo indicado no programa, pensão

completa (sem bebidas).
- Transporte durante o circuito em ônibus, mini ônibus ou

micro-ônibus (com ar condicionado), dependendo do número
de participantes

- Guia local acompanhante e guias locais de língua espanhola
durante todo o percurso com entradas segundo o programa.

- Traslados hotel-aeroporto-hotel.
- Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA 2017: DOMINGOS
- Abril: 2, 9, 16, 23 e 30 - Maio: 7, 14, 21 e 28
- Junho: 4, 11, 18 e 25 - Julho: 2, 9, 16, 23 e 30
- Agosto: 6, 13, 20 e 27 - Setembro: 3, 10, 17 e 24
- Outubro: 1, 8, 15, 22 e 29

Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria)
- Túnis: Tunisisa Palace 4*
- Gammarth: Phebus 4* / Mouradi Gammarth 5*
- Hammamet: Marina Palace 4* / Yasmin Hammamet 4* /

Vincci Tej Sultan 4*
- Sfax: Shango Shypah 4* / Golden Yasmin Les Oliviers Plc 5*
- Matmata: Diar El Barbar 4*
- Tozeur: Golden Yasmin Ras El Rain 4*

Notas e Condições:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantido em espanhol.
- O jantar do primeiro dia se dará ou não dependendo da hora

de chegada ao hotel. Normalmente, as chegadas ao hotel a
partir das 19h00 horas, o primeiro serviço será alojamento.

- A ordem dos serviços poderá ser modificada sem aviso prévio.
Assim mesmo pode acontecer de pernoitar en alguma cidade
diferente as previstas, mantendo-se integralmente em ambos
os casos o conteúdo do programa. 

- As bebidas não estão incluídas nas refeições.
- Os veículos utilizados durante o tour poderá ser ônibus, mini

ônibus ou micro-ônibus (com ar condicionado), dependendo
do número de participantes.

Suplementos
Por temporada Media.............................................................................................. 70
Por temporada Alta................................................................................................ 100
Por temporada Extra.............................................................................................. 130

Por voo Madri/Tunís/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde.................... 260
Taxas de aeroporto (a reconfirmar)......................................................................... 95

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 29

Preços por pessoa (em euros, mínimo 6 pessoas)

Base quarto duplo............................................................................ 709

Suplemento quarto individual.......................................................... 195

TUNISÍA
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8 dias
(7 noites de hotel)

709€
780USD

desde



54 KENIA POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2017 - AMÉRICA LATINA

Terra Masai (Quênia)
LEÃO EN PN MASAI MARA

RINOCERONTE EM LAGO NAKURU

Este Programa Inclui:
- Transporte em ônibus (ocupado por um máximo de 7 pessoas e

com janela garantida) com um chofer-guia de língua espanhola. 
- Alojamento nos hotéis/lodges previstos ou similares em quarto

standard duplo com banheira e/ou ducha. 
- Entrada aos Parques Nacionais.
- Assistência e traslados em aeroportos e hotéis segundo programa.
- Seguro de Viagem.
Programa  Terra Masai (saída em Terça o Quarta-feira) 
• 6 dias/ 5 noites de hotel + 5 cafés da manhã + 4 almoços + 

5 jantares (sem bebidas)
Programa Samburu + Terra Masai (saída em Segunda o Terça-feira) 
• 7 dias / 6 noites + 6 cafés da manhã  + 5 almoços + 

6 jantares (sem bebidas)
Programa Tirra Masai + Amboseli: (saída em Terça o Quarta-feira)
• 8 dias / 7 noites + 7 cafés da manhã  + 5 almoços + 6 janta-

res (sem bebidas).

DATAS DE SAÍDA Base Supl.
(TERÇAS ou QUARTAS) quarto duplo indiv.

PN Aberdare

Post-Extensão 
Amboseli 8 dias
Pre-Extensão  
Samburu 7 dias

De 3 Janeiro a 29 Março 2017 1.895 355
De *4 Abril a 14 Junho 2017 1.580 145
De 20 Junho a 31 Outubro 2017 1.860 375
De 1 Novembro a 13 Dezembro 2017 1.699 350

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria)
Nairóbi: Jacaranda (Turista) / Southern Sun Mayfair (Turista)
Aberdares: The Ark (Primeira) / Mountain Serene Lodge
Lago Nakuru: Lago Nakuru (Turista Superior) o
Lago Naivasha: Lago Naivasha Country Club (Turista)
Masai Mara: Mara Sopa (Primeira) / Mara Leisure (Primeira) /

Kandili Camp (Primeira)
Samburu: Samburu Sopa (Primeira) / Samburu Lodge (Primeira)
Amboseli: Amboseli Sopa (Primeira)

Suplementos
*Suplemento por saídas Semana Santa (11 e 12 Abril 2017)............................. 165

Nota: Rogamos consultar suplementos de Natal e Semana Santa para extensões
Samburu e Amboseli

Pre + Post Extensão (por pessoa): em duplo supl. indiv.
- Pre-extensão Samburu (resto de datas)................................ 380 120
- Pre-extensão Samburu (26 Junho/31 Outubro 2017)........... 450 150
- Post-extensãon Amboseli....................................................... 430 60

Por noite extra em Nairóbi (por pessoa) em duplo en indiv.
- Hotel Jacaranda / Southern Sun Mayfair.............................. 130 230
- Hotel Sarova Stanley.............................................................. 215 345

Visto de Quênia (pago direto na chegada, segundo nacionalidade).......... 50 USD

Por voo Madri/Nairóbi/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde ....... Consultar

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

Notas e Condições:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantido em espanhol.
- O preço não inclui vistos, vacinas, taxas de bilhetes e aeroportos. 
- Possibilidade de melhorar o hotel em Nairóbi a categoria Pri-

meira Superior no Hotel Sarova. 
Vistos:
- É responsabilidade do passageiro, levar sua documentação em

dia, passaporte, visto e demais requisitos que possam exigir as
autoridades de cada país em função de sua nacionalidade. Con-
sultar no consulado de seu país de origem antes de viajar, vistos
ou requisitos de entrada aos lugares onde você vai viajar. 

Condições Especiais de Gastos de Cancelamento de servi-
ços terrestres:
- Entre 60 e 45 dias: 15%
- Entre 45 e 14 dias: 50 % - Entre 13 e 0 dias: 100%

Quênia

PN Amboseli

PN Masai Mara QUÊNIA

Lago Nakuru
●

Lago Naivasha ●

PN Samburu

Nota: Rogamos consultar informações relativas a vistos e vacinas no seu país de origem.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Tanzânia

✓ Saídas Garantidas
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Dia 1º Nairóbi
• Segundas ou Terças • Jantar * (consultar nota)
Chegada a Nairóbi. Traslado ao
hotel. Alojamento.
Dia 2º Nairóbi/Samburu
• Terças ou Quartas • Café da manhã + almoço + jantar.
Saída pela estrada até o Parque de
Samburu, situado ao norte do
Monte Quênia. Visita do parque,
que destaca por suas espécies úni-
cas: as girafas reticuladas, as zebras
de Grevy, etc. Alojamento.
Dia 3º Samburu/
Monte Aberdare
• Quartas o Quintas • Café da manhã + almoço + jantar. 
Safári ao amanhecer. Saída até o
Monte Aberdare. Continuação do
roteiro (ver dia 2º do programa
base Terra Masai 6 dias).

Pre-Extensão Samburu 
(7 dias - Saídas SEGUNDAS ou TERÇAS)

Post-Extensão Amboseli 
(8 dias - Saídas DOMINGOS ou SEGUNDAS)

Dia 6º Masai Mara/Nairóbi
• Domingo ou Segundas • Café da manhã 
Saída pela estrada de regresso a
Nairóbi. Alojamento.  
Dia 7º Nairóbi/Amboseli
• Segundas ou Terças • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída até o Parque Nacional de
Amboseli, situado aos pés da
montanha mais alta da África, o
Kilimanjaro, que com suas cimas
nevadas domina o Parque, que
ocupa 3.920 km2. Pela tarde, após
o almoço, realizaremos um safári.
Alojamento.
Dia 8º Amboseli/Nairóbi
• Terças ou Quartas • Café da manhã.
Regresso pela estrada a Nairóbi.
Na hora indicada traslado ao
aeroporto. 

Dia 1º Nairóbi
• Terça o Quarta-feira • Jantar.
Chegada a Nairóbi, capital da Quê-
nia. Traslado ao hotel.  Jantar no res-
taurante Carnivore (passageiros
com chegada a Nairóbi posterior às
16h30 não terão incluído o jantar).
Alojamento.
Dia 2º Nairóbi/ Aberdare
• Quarta o Quinta-feira • Café da manhã + almoço
+ jantar.
Saída pela estrada até o Parque
Nacional de Aberdare. Chegada ao
“Hotel Base”, onde deixaremos as
malas e após o almoço, teremos tras-
lado desde o hotel em veículos auto-
rizados para contemplar a fauna que
se aproxima a beber nos arredores.
Alojamento.  
Dia 3º Aberdares/
Lago Nakuru ou Lago Naivasha
• Quinta o Sexta-feira • Café da manhã + almoço
+ jantar.
Saída pela estrada atravesando o
Grande Rift até o Lago Nakuru. Pela
tarde, safári para percorrer o parque,
um dos melhores do país para a
observação de aves, entre as quais se
destacam os famosos flamingos
rosas. Alojamento. 
Dia 4º Lago Naukuru ou 
Lago Naivasha/Masai Mara
• Sexta-feira o Sábado • Café da manhã + almo-
ço + jantar.
Saída pela estrada até Masai Mara, a
reserva mais famosa do Quênia. Seus

320 km2 de savana, florestas e rios,
criam um ecosistema único pelo seu
grande valor ecológico e sua enorme
biodiversidade. Pela tarde, realizare-
mos um safári. Alojamento.
Dia 5º Masai Mara
• Sábado o Domingo • Café da manhã + almoço
+ jantar.
Dia dedicado a percorrer a reserva,
realizaremos um safári pela manhã e
outro pela tarde. É fácil observar

grandes manadas de gnus, zebras e
gazelas. Estes atraem também aos
grandes depredadores como leões e
guepardos, especialmente pela
manhã, quando saem para caçar.
Alojamento. 
Dia 6º Masai Mara/Nairóbi
• Domingo o Segunda-feira • Café da manhã.
Regresso pela estrada a Nairóbi. Che-
gada e traslado ao aeroporto (reser-
var o voo de saída a partir das 16h).

Programa base Terra Masai (6 dias - Saídas TERÇAS e QUARTAS)

Cód. 15106QR

6 dias
(5 noites de hotel)

desde 1.580 USD

● Nairóbi

HOTÉIS
Turista Sup./

Primeira

Incluindo PENSÃO COMPLETA
(5 Cafés da Manhã + 4 Almoços + 5 Jantares)

+ 4 VISITAS
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Karibu (Quênia e Tanzânia)

Lago Victoria

Lago Manyara
Kilimanjaro

Quênia

PN Amboseli
PN Serengeti

TANZÂNIA

QUÊNIAUganda

●
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Notas e Condições:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).
- Toure regular garantido em espanhol.
- O preço não inclui: vistos, vacinas, taxas de bilhetes e de aero-

portos.
- A ordem das visitas de alguns parques na Tanzânia pode ser

modificada. Consultar em cada caso.
- A visita da Cratera de NGorongoro está limitada a um máximo

de 6 horas.
- No Serengeti se utilizará quaisquer dos alojamentos em função

da migração dos animais. Rogamos consultar. 
- Obrigatória a vacinação contra a febre amarela.
Vistos:
- É responsabilidade do passageiro, levar sua documentação em

dia, passaporte, visto e demais requisitos que possam exigir as
autoridades de cada país em função de sua nacionalidade. Con-
sultar no consulado de seu país de origem antes de viajar, vistos
ou requisitos de entrada aos lugares onde você vai viajar. 

Condições Especiais de Gastos de Cancelamento de servi-
ços terrestres:
- Entre 60 e 45 dias:.......................................................... 15%
- Entre 45 e 15 dias:.......................................................... 50%
- Entre 14 e 0 dias:.......................................................... 100%

Dia 1º Nairóbi
• Segunda-feira ou Domingo • Jantar**
Chegada a Nairóbi e traslado ao
hotel. Nairóbi, capital do Quênia,
situada a 1680 m de altitude e a pou-
cos quilômetros do Equador. Jantar
no restaurante "Carnivore" (** Os
passageiros com chegada a Nairóbi
após às 16h30 não terão incluído o
jantar). Alojamento no hotel.
Dia 2º Nairóbi/Amboseli
• Terça-feira ou Segunda-feira 
• Café da manhã + Almoço + Jantar 
Saída para o Parque Nacional de
Amboseli, situado aos pés da mon-
tanha mais alta da África, o Kiliman-
jaro com 5.895 metros, que com seus
picos nevados dominam o Parque,
que ocupa 3.920 km2. À tarde Reali-
zaremos um safári aonde veremos
numerosas manadas de elefantes,
búfalos, girafas, zebras e gazelas
sobre uma extensa savana. Aloja-

mento em lodge. 
Dia 3º Amboseli/Namanga/
Arusha/Lago Manyara ou Tarangire 
• Quarta-feira ou Terça-feira • Café da manhã +
Almoço + Jantar 
Saída para Namanga, situada na
fronteira do Quênia e Tanzânia. Trâ-
mites de fronteira, troca de veículos e
continuação até Arusha 
Opção Serena: Saída até o lago Man-
yara para o almoço. Pela tarde, safári
no parque Nacional do Lago Manya-
ra. Jantar e alojamento no lodge.
Opção Sopa: Saída até o Parque
Nacional de Tarangire para o almoço.
Pela tarde, realizaremos um safári no
parque. Jantar e alojamento no
lodge.
Dia 4º Lago Manyara ou 
Tarangire/Serengeti
• Quinta-feira ou Quarta-feira • Café da manhã
+ Almoço + Jantar 
Saída para o Parque Nacional do

GIRAFFES EM PN SERENGETI

Veículos 4x4 na
TANZANIA

Entradas aos Parques N. ✓ Saídas Garantidas
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Nairóbi

●
Zanzíbar

DATAS DE SAÍDA Base Supl.
(DOMINGOS - Hotéis SOPA) quarto duplo indiv.

DATAS DE SAÍDA Base Supl.
(SEGUNDA-FEIRA - Hotéis SERENA) quarto duplo indiv.

2017
Janeiro 1, 8, 15, 22 e 29; Fevereiro 5, 12, 19 e 26 3.925 585
Março 5, 12, 19 e 26 3.640 540
Abril 2, 9*, 16, 23 e 30; Maio 7, 14 e 21 3.145 115
Maio 28; Junho 4, 11, 18 e 25 3.925 585
Julho 2, 9, 16, 23 e 30; Agosto 6, 13, 20 e 27;
Set. 3, 10, 17 e 24; Outubro 1, 8, 15, 22 e 29

3.925 585

Novembro 5, 12, 19 e 26; Dezembro 3, 10 e 17* 3.640 540

2017
Janeiro 2, 9, 16, 23 e 30; Fevereiro 6, 13, 20 e 27 4.655 585
Março 6, 13, 20 y 27 3.750 455
Abril 3, 10*, 17 e 24; Maio 1, 8, 15 e 22 3.300 115
Maio 29; Junho 5, 12, 19 e 26 4.595 550
Julho 3, 10, 17, 24 e 31; Agosto 7, 14, 21 e 28;
Set. 4, 11, 18 e 25; Outubro 2, 9, 16, 23 e 30

4.710 585

Novembro 6, 13, 20 e 27; Dezembro 4, 11 e 18* 3.755 420

Suplementos
*Suplemento por saídas Semana Santa (9 e 10 Abril 2017)................................ 185
*Suplemento por saídas Natal (17 e 18 Dezembro 2017)...................................... 70

Por noite extra em Nairóbi (por pessoa) em duplo em indiv.
- Hotel Jacaranda / Southern Sun Mayfair.............................. 130 230
- Hotel Sarova Stanley.............................................................. 215 345

Por traslado ao aeroporto de Nairóbi no dia 8º (por pessoa)............................. 210
Por traslados extras em Nairóbi (ao adicionar noites extras, mínimo 2 pessoas)..... 35

Visto de Quênia (pago direto na chegada segundo nacionalidade)............ 50 USD
Visto de Tanzânia (pago direto na chegada segundo nacionalidade)......... 50 USD

Por voo Madri/Nairobi-Kilimanjaro/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde...... Consultar

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

Nota: Rogamos consultar informações relativas a vistos e vacinas no seu país de origem.
Consultar suplemento de Natal e Fin de Ano para saídas a partir de 24 de Dezembro 2017.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)
Saídas GARANTIDAS todas as SEGUNDAS e DOMINGOS

Serengeti atravessando a Área de
Conservação da cratera de Ngoron-
goro. O parque, com uma extensão
de 14.763 km2 e forma a maior reser-
va natural da Tanzânia. Almoço no
lodge. Pela tarde realizaremos um
safári no Parque Nacional. Regresso
ao lodge. Jantar e alojamento. 
Dia 5º Serengeti
• Sexta-feira ou Quinta-feira • Café da manhã +
Almoço + Jantar 
Dia dedicado à visita do parque rea-
lizando um safári pela manhã e
outro pela tarde. Nas infinitas planí-
cies do Serengeti, existem milhões de
animais herbívoros que estão em
constante movimento em busca de
capim e são observados e caçados
por uma variedade de predadores. É
uma visão surpreendente e o número
de animais implicados é espetacular.
No Serengeti se encontram até 35
espécies diferentes de mamíferos,
assim como uma grande variedade
de aves. Alojamento.
Dia 6º Serengeti/N´gorongoro
• Sábado ou Sexta-feira • Café da manhã +
Almoço + Jantar 
Saída pela estrada até a Ngorongo-
ro, que constitui um dos lugares mais
importantes dentro do leste da Áfri-
ca, onde foi descoberto o “Homo
Habilis”, a espécie mais antiga de seu
gênero conhecido oficialmente pelo
apelido de "berço da humanidade".
Tarde livre. Alojamento em lodge.
Dia 7º N´gorongoro
• Domingo ou Sábado 
• Café da manhã + Almoço + Jantar.
Visita de meio-dia para iniciar uma
das visitas mais espetaculares de todo
este lugar: a segunda cratera maior
do mundo, com uns 20 km. de diâ-
metro. É comparado com a arca de
Noé e o jardim do Éden, devido a
suas peculiares características, graças
à água abundante, a espessa savana
e os bosques de acácias têm preser-
vado durante séculos uma numerosa
e variada fauna com 30.000 animais
de distintas espécies: leões, leopar-
dos, elefantes, hipopótamos e gran-
de variedade de pássaros. Tarde livre
para atividades opcionais. Alojamen-
to.  
Dia 8º N´gorongoro/Arusha/
Kilimanjaro ou Nairóbi
• Segunda-feira ou Domingo
• Café da manhã + almoço.
Regresso pela estrada até Arusha
onde almoçaremos. Depois traslado
ao aeroporto de Kilimanjaro. (Con-
sultar suplemento traslado ao aero-
porto de Nairóbi).

Cód. 15106LR

8 dias
(7 noites de hotel)

desde 3.145 USD

ELEFANTES EM PN AMBOSELI

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria)
OPÇÃO SAÍDA DOMINGOS - HOTÉIS SOPA
Nairóbi: Southernsun Mayfair (Primera) / Jacaranda (Turista)
Amboseli: Amboseli Sopa (Primera)
Tarangire: Tarangire Sopa Lodge (Primera)
Serengeti: Serengeti Sopa Lodge (Primera)
N´Gorongoro: N´gorongoro Sopa Lodge (Primera)
OPÇÃO SAÍDA SEGUNDAS-FEIRAS - HOTÉIS SERENA
Nairóbi: Southernsun Mayfair (Primera) / Jacaranda (Turista)
Amboseli: Ol Tukai Lodge (Primera)
Lago Manyara: Lago Manyara Serena Safari Lodge (Primera)
Serengeti: Seregenti Serena Lodge (Primera)
N´Gorongoro: N´gorongoro Serena Safari Lodge (Primera)

Este Programa Inclui:
- 7 noites de alojamento nos hotéis/lodges previstos (ou simila-

res) em quarto standard duplo, com banheira e/ou ducha.
- 7 cafés da manhã, 7 almoços e 7 jantares.
- Transporte em micro-ônibus no safári em Quênia (ocupado por

um máximo de 7 pessoas), e em 4X4 no Safári em Tanzânia,
com um chofer-guia de língua espanhola com janela garantida.

- Entradas aos Parques Nacionais.
- Assistência e traslados nos aeroportos e hotéis segundo o programa.
- Seguro de viagem.

HOTÉIS
Turista Sup./

Primeira

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ + 
7 ALMOÇOS + 7 JANTARES
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Este Programa Inclui:
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência em língua

espanhola.
- 6 noites de alojamento nos hotéis e lodges previstos, em quar-

to duplo com banheira e/ou ducha na África do Sul + 3 noites
de alojamento em quarto duplo com banheira e/ou ducha no
hotel escolhido em Zimbabwe ou Zâmbia.

- 9 cafés da manhã, 2 almoços e 2 jantares (sem bebidas)
- Transporte em carro, combi ou ônibus (segundo o número de pas-

sageiros) com guia de língua espanhola durante toda a viagem.
- Entradas ao Parque Kruger e Safári de dia completo em Kru-

ger em veículo 4x4 aberto com guia de língua espanhola.
- Entradas ao Parque Nacional de Chobe com safári 4X4 e em

barco com guia de língua espanhola.
- Visitas indicadas (sujeito a disponibilidade de tempo e climato-

logia) com guia de língua espanhola.
- Seguro de viagem.
Este Programa NÃO Inclui:
- Nenhum voo.
- Vistos, vacinas, taxas de bilhetes e aeroportos, gorjetas e

gastos de natureza pessoal tais como bebidas nas refeições,
etc., e/ou qualquer outro serviço que não esteja especificado
anteriormente.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria)
Categoria Select
Johannesburgo: Permont Metcourt 
Área Kruger: Ingwenyama - Cidade do Cabo: Lady Hamilton
Categoria Classic
Johannesburgo: Park Inn Sandton / Indaba Hotel
Área Kruger: PH Winkler / Greenway Woods / Stillewoning
Cidade do Cabo: Park Inn Foreshore / Hollow on the Square
Categoria Superior
Johannesburgo: D’Oreale / Hilton
Área Kruger: Country Boutique Hotel
Cidade do Cabo: The Hilton Hotel
Cataratas (comum a todas as categorias):
Zimbabwe: Kingdom 3* / Elephant Hills 3* 

(Hotel Victoria Falls 4* com suplemento)
Zámbia: Avani Zambezi Sun 3*

Dia 1º Johanesburgo
• Segunda-feira ou Sexta-feira
Chegada ao aeroporto de Johanes-
burgo e traslado ao hotel com
guía/condutor de língua espanhola.
Resto do dia e refeições livre. Aloja-
mento.
Dia 2º Johanesburgo/Mpumalanga/
Área do Parque Kruger
• Terça-feira ou Sábado • Café da manhã + jantar.
Bem cedo por volta das 07h00 saire-
mos em direção ao Parque Kruger
atravessando a província de Mpuma-
langa, e visitando lugares de impres-
sionante beleza como: Bourke's Luck
Potholes no Canyon do Rio Blyde
(visitas sujeito a disponibilidade de
tempo e condições meteorológicas).
Almoço livre. Chegada à tarde ao
lodge. Alojamento.
Dia 3º Área do Parque Kruger
• Quarta-feira ou Domingo • Café da manhã +
jantar.
Saída bem cedo por volta das 05h30
com café da manhã pic-nic, para rea-
lizar um safári fotográfico de dia
completo no Parque Kruger em veí-
culo aberto 4x4 com guia de língua
espanhola. O guia vai se revezar
entre veículos se existirem mais de 9
pessoas. Almoço livre nos acampa-
mentos do parque. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento. 
Dia 4º Área do Parque Kruger/
Pretória/Johanesburgo/
Cidade do Cabo
• Quinta-feira o Segunda-feira • Café da manhã
Saída para Johanesburgo, via Pretó-

ria, onde realizaremos uma visita
panorâmica incluindo o “Church
Square” e “Union Buildings” (a visi-
ta não inclui entrada aos monumen-
tos, vamos contemplando da estra-
da). Almoço livre. Traslado para o
aeroporto e partida em voo para a
Cidade do Cabo (voo não incluído,
reservar a partir das 19h). Chegada e
traslado ao hotel com guia / motoris-
ta de língua espanhola. (opcional voo
direto Kruger/Cidade do Cabo, con-
sultar suplemento). Alojamento.
Dia 5º Cidade do Cabo
• Sexta-feira ou Terça-feira • Café da manhã +
almoço.
Excursão de dia completo da Penín-
sula. Chegaremos ao Cabo de Boa
Esperança, visitando pelo caminho
a Ilha das Focas e uma colônia de
pingüins. Almoço em um Restauran-
te local. À tarde regresso ao hotel.
Alojamento.
Dia 6º Cidade do Cabo
• Sábado ou Quarta-feira • Café da manhã
Dia livre a sua disposição. Opcional
(com suplemento) excursão com
almoço: Visita da cidade mãe, o con-
hecido bairro “Bo Kaap” e seus
Museus, assim como uma das bode-
gas mais antigas da África do Sul
onde faremos uma degustação de
vinhos. Alojamento. 
Dia 7º Cidade do Cabo/
Cataratas Victoria ou Livingstone
• Domingo ou Quinta-feira • Café da manhã.
Traslado com guia/motorista de lín-
gua espanhola ao aeroporto da Cida-

de do Cabo para tomar o voo (não
incluído) à área das Cataratas Victo-
ria. Chegada ao aeroporto de Victo-
ria Falls (Zimbabwe), Livingstone
(Zâmbia) ou Kasane (Botsuana). Tras-
lado ao hotel. Alojamento. 
Dia 8º Cataratas Victoria ou
Livingstone
• Segunda-feira ou Sexta-feira • Café da manhã.
Visita a pé das Cataratas Victoria
com guia de língua espanhola.
Regresso ao hotel e tempo livre para
o almoço (não incluído). À tarde rea-
lizaremos um cruzeiro para ver o pôr
do sol sobre o Rio Zambeze.  Aloja-
mento no hotel.
Dia 9º Cataratas Victoria/
Parque Nacional Chobe/
Cataratas Victoria
• Terça-feira ou Sábado • Café da manhã + almoço.
Saída por estrada para o Parque
Nacional de Chobe, no Norte de
Botswana (percurso de 1 hora
aprox.). Chegada a Chobe e safari
de dia completo com almoço
incluindo um safari de barco pelo
Rio e um safari em 4x4 aberto.
Almoço incluído. Regresso por estra-
da ao hotel. Alojamento. 
Nota: obrigatório levar passaporte.
Dia 10º Cataratas Victoria ou
Livingstone 
• Quarta-feira ou Domingo • Café da manhã.
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Victoria Falls, Livingstone ou 
Kasane.

PN Chobe

Cataratas Victoria

✓ Saídas Garantidas
em Espanhol (desde 2 pessoas)

CATARATAS VICTORIA

Namíbia

Cód. 16014AR

Notas e Condições:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C).
- Toure regular garantido em espanhol.
- O programa está baseado na incorporação a um roteiro 

regular, qualquer serviço não utilizado não é reembolsável.
- Obrigatória vacina de Febre Amarela (presentar certificado).
- Possibilidade de extensão a Mombasa, Zanzibar e Maurício. 

Consultar. 
- Obligatório visto de dupla entrada em Zámbia e 

Zimbabwe.
Vistos:
É responsabilidade do passageiro levar sua documentação em
dia, passaporte, visto e demais requisitos que poderão exigir as
autoridades de cada país em função de sua nacionalidade.
Consulte no Consulado de seu país de origem antes de viajar,
vistos ou requisitos de entrada aos lugares aonde vai viajar.
Condições de Gastos de Cancelamento:
Entre 90 y 46 días:............................ 20% (parte de Botsuana)
Entre 45 y 35 días:.................... 25% (50% parte de Botsuana)
Entre 34 y 31 días:............................................................ 50% 
Entre 30 y 0 días:............................................................ 100% 

Port Elizabeth●

Oudtshoorn
●

Knysna
●

Hermanus
●

LEOPARDO EM PN KRUGER

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ + 
2 ALMOÇOS + 2 JANTARES e 7 VISITAS
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        com Cataratas Victoria
COLÔNIA DE PINGUINS NO CABO DA BOA ESPERANÇA

10 dias
(9 noites de hotel)

desde 1.895 USD

O Melhor da ÁFRICA DO SUL
com alojamento em 

Reserva Privada (Área Kruger)

7D/6n desde 1.540 USD
Dia 1º: Johannesburgo
Dia 2º: Johannesburgo-Mpulanga-

Reserva Privativa (Área Kruguer)
Dia 3º: Reserva Privativa (Área Kruguer)
Dia 4º: Reserva Privativa (Área Kruguer)

Johannesburgo-Ciudad del Cabo
Dias 5º a 7º: Cidade do Cabo

Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo........................ 1.540
Supl. quarto individual................. 720

Preços por pessoa em USD desde
(mínimo 2 pessoas) - Saídas SEGUNDAS

O Melhor da ÁFRICA DO SUL
7D/6n desde 915 USD

Dia 1º: Johannesburgo
Dia 2º: Johannesburgo-Mpulanga-

Reserva Privativa
(Área Kruger)

Dia 3º: Reserva Privativa
(Área Kruger)

Dia 4º: Reserva Privativa 
(Área Kruger) Johannesburgo-
Cidade do Cabo

Dias 5º a 7º: Cidade do Cabo
Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo........................... 915
Supl. quarto individual................. 295

Preços por pessoa em USD desde
(mínimo 2 pessoas) - Saídas SEGUNDAS e SEXTAS

BOTSUANA

Victoria Falls

Livingstone

P N  C h o b e

PN Zambezi

PN 
Kazuma Pan

Cataratas
Victoria

ZÁMBIA

ZIMBABWE

NAMÍBIA

Rio Zam
beze

Rio ZambezeRio Chobe

Kasane

Nota: Rogamos consultar informações relativas a vistos e vacinas no seu país de origem.
Consultar possível suplementos para o tour e noites extras de 15 Dezembro de 2017 a

15 de Janeiro 2018 

2017
Janeiro 2, 6, 9, 13, 16, 20,
23, 27 e 30
Fevereiro 3, 6, 10, 13, 17,
20, 24 e 27
Março 3, 6, 10, 13, 17,
20, 24, 27 e 31
Abril 3, 7, 10, 14, 17, 21, 
24 e 28
Maio 1, 5, 8, 12, 15, 19,
22, 26 e 29
Junho 2, 5, 9, 12, 16, 19,
23, 26 e 30
Julho 3, 7, 10, 14, 17, 21,
24, 28 e 31
Agosto 4, 7, 11, 14, 18, 21,
25 e 28
Setembro 1, 4, 8, 11, 15,
18, 22 e 29
Outubro 2, 6, 9, 13, 16, 20,
23, 27 e 30
Novembro 3, 6, 10, 13, 17,
20, 24 e 27
Dezembro 1, 4, 8, 11, 15, 18, 
22, 25* e 29
Supl. quarto individual 560 890 740 1.070 960 1.290
Como suplemento de Natal e Ano Novo a partir de 18 de dezembro de 2017 uma

taxa de 35 USD por pessoa / saída será cobrado.

DATAS DE SAÍDA Cat. SELECT Cat. CLASSIC Cat. SUPERIOR
(LUNES o VIERNES) Zimbabwe Zámbia Zimbabwe Zámbia Zimbabwe Zámbia

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)
em quarto duplo

Suplementos
Por hotel Victoria Falls em Zimbabwe (por pessoa e noite) em duplo em indiv.
- De Janeiro a Junho + Dezembro........................................... 300 405
- De Julho a Novembro............................................................ 340 445

- Por hotel em categoria Classic, saída 25 Dezembro 2017... 90 100

Noite extra em Johannesburgo (por pessoa e noite) em duplo em indiv.
- Hotel Permont Metcourt (com café da manhã)................... 62 96
- Hotel Park Inn Sandton (com café da manhã)..................... 90 160
- Hotel D´Oreale (com café da manhã)................................... 158 295

Por excursão opcional dia 6º dia completo Cidade Mãe e seus Museus............. 170

Traslados adicionais emn Johannesburgo para noites extras
(por pessoa, mínimo 2 pessoas, com assistência).................................................... 20

Por voo Johannesburgo/Cidade do Cabo e Cidade do Cabo/Johannesburgo/
Cataratas Victoria (zimbabwe)/Johannesburgo (neto e aproximado, taxas incluídas) ... 620

Por voo Johannesburgo/Cidade do Cabo e Cidade do Cabo/Johannesburgo/
Livingstone (Zámbia)/Johannesburgo (neto e aproximado, taxas incluídas) ..... 550

Por voo Madri/Johannesburgo/Cidade do Cabo e
Cidade do Cabo/Cataratas (ou Livingstone)/Johannesburgo/Madri ......... Consultar

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32
Consultar possível suplementos de Natal.

1.895
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2.320

2.320
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2.320
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2.730
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2.320
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Cód. 16006ER

DATAS DE SAÍDA (SEGUNDA-FEIRA) Opção “Select” Opção “Classic”

Em quarto duplo Quarto duplo Supl. Indiv. Quarto duplo Supl. Indiv.

Janeiro 2, 16 e 30; Fevereiro 13 e 27;
Março 13 e 27; Abril 10 e 24; 
Maio 8 e 22; Junho 5 e 19;
Julho 3, 10, 17, 24 e 31; 1.495 410 1.820 799

Agosto 7, 14, 21 e 28;
Setembro 11 e 25

Outubro 9 e 23; Novembro 6 e 20;
Dezembro 4 e 18 1.540 425 1.865 820

Suplementos
Noite extra em Johannesburgo (por pessoa e noite) em duplo em indiv.
- Hotel Permont Metcourt (com café da manhã)................... 62 96
- Hotel Park Inn Sandton (com café da manhã)..................... 90 160
- Hotel D´Oreale (com café da manhã)................................... 158 295

Noite extra em Cidade do Cabo (por pessoa e noite) em duplo em indiv.
- Hotel Lady Hamilton (com café da manhã)......................... 50 88
- Hotel Park Inn Foreshore (com café da manhã).................. 110 205
- Hotel The Hilton (com café da manhã)................................ 189 345

Por traslados para noites extras (por pessoa e trajeto, com assistência):
- Johannesburgo ...................................................................................................... 20
- Cidade do Cabo ..................................................................................................... 35

Excursão opcional dia 9º completo a Penínsola do Cabo ................................... 170
Excursão opcional dia 10º día completo a Cidade Madri e seus Museos + Vinhedos 170

Por voo Johannesburgo/Durban/Cidade do Cabo ............................................... 310

Por voo Madri/Johannesburgo e Cidade do Cabo/Madri .......................... Consultar

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

África do Sul: Ruta Masego

gada ao hotel antes do almoço (não
incluído). Tarde livre para desfrutar
das praias ou para um Tour opcional
da cidade de Durban. Alojamento no
hotel.
Dia 7º Durban
• Domingo • Café da manhã.
Dia livre nesta emocionante cidade.
Alojamento. 
(Possibilidade de realizar atividades
opcionais como: Visita de “Kwamas-
hu Township”, “Inanda Heritage” e
“Gandhi Settlement”, esta atividade
lhe levará a visitar os “Township”,
bairros da periferia, muito importan-
tes na historia de Durban, também
disfrutará de uma refeição tradicional
africana). 
Dia 8º Durban/Cidade do Cabo
• Segunda-feira • Café da manhã.
Traslado ao aeroporto para sair a
Cidade do Cabo (VOO NÃO INCLUÍ-
DO). Chegada e traslado ao hotel com
guia/condutor de língua espanhola.
Alojamento.
Dia 9º Cidade do Cabo
• Terça-feira • Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais.

Alojamento. 
(Possibilidade de realizar opcional-
mente uma excursão durante o dia
inteiro da Península: Chegaremos até
o Cabo de Boa Esperança, visitando
pelo caminho a Ilha das Focas e uma
colônia de pinguins. Almoço em um
Restaurante local. À tarde regresso
ao hotel).
Dia 10º Cidade do Cabo
• Quarta-feira • Café da manhã.
Dia livre para atividades pessoais.
Alojamento. 
(Possibilidade de realizar opcional-
mente a excursão durante o dia intei-
ro “Combo”: Visitará a Cidade Mãe,
o conhecido bairro “Bo Kaap” e seus
museus assim como uma das viníco-
las mais antigas de África do Sul
onde realizará uma degustação de
vinhos. Almoço em um restaurante
local. À tarde regresso ao hotel).
Dia 11º Cidade do Cabo
• Quinta-feira • Café da manhã.
Na hora prevista traslado ao aeroporto
com guia/condutor de língua espanhola.

Dia 1º Johannesburgo
• Segunda-Feira 
Chegada a Johanesburgo e traslado
ao hotel com guia/condutor de lín-
gua espanhola. Resto do dia e refei-
ções livre. Alojamento.
Dia 2º Johannesburgo/
Mpumalanga/Área do Parque Kruger
• Terça-Feira • Café da manhã + jantar.
Saída (aproximadamente as 07,00h)
em direção ao Parque Kruger atra-
vessando a província de Mpumalan-
ga, e visitando lugares de impressio-
nante beleza como: Bourke's Luck
Potholes no Canyon do Rio Blyde
(visitas sujeitas a disponibilidade de
tempo e condições meteorológicas).
Almoço livre. Chegada à tarde ao
hotel. Alojamento.
Dia 3º Área do Parque Kruger
• Quarta-Feira • Café da manhã piquenique +
jantar.
Safári fotográfico de dia completo
em veículo aberto 4x4 na área do Par-
que Kruger com guia de língua
espanhola. O guia vai se revezar entre
os veículos se existirem mais de 9 pes-
soas, regressando ao hotel à tarde.
(Nota: o hotel irá fornecer caixas de
piquenique com o café da manhã,
porque a hora prevista de partida
para a atividade é as 05,30h. Almoço
livre; pararemos em um dos acampa-
mentos no interior do parque, onde o
passageiro tem a opção de comer em
um restaurante ou em uma cafeteria.
Dentro do Parque Nacional Kruger
não é permitido deixar a estrada).
Dia 4º Área do Parque Kruger/
Pretoria/Johannesburgo/Durban
• Quinta-Feira • Café da manhã
Saída para Pretória. Chegada e visi-
ta panorâmica incluindo o “Church
Square” e “Union Buildings” (a visita
não inclui entrada aos monumentos,
vamos contemplando da estrada).
Almoço livre. Traslado para o aero-
porto e partida em voo para Durban
(VOO NÃO INCLUÍDO, reservar a par-
tir das 19h). Chegada e traslado ao
hotel com guia / motorista de língua
espanhola. Alojamento
Dia 5º Durban/Shakaland
• Sexta-Feira • Café da manhã + jantar.
Saída para a Terra dos zulus. Chega-
da a Shakaland. Almoço e tarde livre.
No final da tarde assistiremos a um
espetáculo cultural com explicações
sobre os costumes desta tribo e dan-
ças tradicionais, jantar incluído. Alo-
jamento.
Dia 6º Shakaland/Durban
• Sábado • Café da manhã.
Saída para a cidade de Durban. Che-

ESPETÁCULO CULTURAL EM SHAKALAND

UNION BUILDINGS - PRETORIA

Notas e Condições:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C).
- Tour regular garantido em espanhol.
- O programa está baseado na incorporação a um roteiro

regular, qualquer serviço não utilizado não é reembolsável.
- Obligatoria vacina da Febre Amarela (apresentar 

certificado).
- Posibilidade de extensão a Mombasa, Lamu, Zanzíbar e Maurí-

cio. Consultar.
- A partir de 1 de Junho de 2015 as crianças menores de 18

anos necessitam de uma documentação especial para entrar
na África do Sul. Rogamos consultar.

Condições Especiais de Gastos de Cancelamento de 
serviços terrestres:
- Entre 45 e 34 dias: 25%; Entre 34 e 31 dias: 50%; 
- Entre 30 e 0 dias: 100%

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria)

Opção “Select”
- Johannesburgo: Peermont Metcourt
- Área de Kruger: Ingwenyama Resort
- Kwasulu Natal: Shakaland
- Durban: Garden Court South Beach
- Cidade do Cabo: Lady Hamilton Hotel

Opção “Classic”
- Johannesburgo: Park Inn Sandton / Indaba Hotel
- Área de Kruger: PH Winkler / Greenway Woods / Stillewoning
- Kwasulu Natal: Shakaland
- Durban: Southern Sun Elangeni
- Cidade do Cabo: Park Inn Foreshore / Hollow on the Square

Este Programa Inclui:
- Traslados de entrada e saída com guia de língua espanhola.
- Transporte em carro Kombi ou ônibus (dependendo do núme-

ro de participantes) com guia/condutor de língua espanhola.
- Entradas ao Parque Kruger e Safári de dia completo em Kru-

ger em veículo 4x4 aberto com guia de língua espanhola. 
- 10 noites de alojamento nos hotéis/lodges previstos ou simila-

res, em quarto standard duplo com banheira e/ou ducha.
- 10 cafés da manhã e 3 jantares (sem bebidas)
- Visita panorâmica em Mpumalanga, sujetas a disponibilidad

de tiempo y condiciones meteorológicas.
- Visita panorâmica de Pretoria incluindo o “Church Square”

(sem entradas) para aqueles que regressam por estrada a
Johannesburgo 

- Seguro de viagem.
Este Programa NÃO Inclui:
- Nenhum voo.
- Vistos, vacinas, taxas de bilhetes e aeroportos, voos 

domésticos ou internacionais, gastos pessoais, bebidas, 
lavanderia, e/ou qualquer outro serviço que não mencionado
como incluído.

ÁFRICA DO SUL

Océano
Índico

Namíbia

Bostuana

Lesotho

Swazilandia
Johannesburgo

●

Pretoria
●

PN Kruger
▲

Shakaland
●

Durban
●

Cidade do Cabo
●

11 dias
(10 noites de hotel)

desde 1.495 USD

Nota: Rogamos consultar informação relativa a vistos e vacinas no seu país de origem.

✓ Saídas Garantidas
em Espanhol (desde 2 pessoas)

(Não Incluído)

Port Elizabeth●

Oudtshoorn
●

Knysna
●

Hermanus
●

HOTÉIS
SELECT/
CLASSIC

Incluindo 10 CAFÉS DA MANHÃ
+ 3 JANTARES
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PN KRUGER
Há alguns séculos, o Parque Nacio-
nal Kruger ficou saturado com os
exploradores em busca de ouro
valioso, depois começou a saturar
com os caçadores que realizavam
safáris de verdade. Desde há 35
anos os movimentos ecológicos
não permitem isto. Na atualidade,
se qualquer visitante do Parque
encontrar alguma coisa valiosa é o
hábitat não perturbado dos ani-
mais selvagens mais venerados no
mundo. Consta de dois milhões de
hectares de vida animal e diversos
tesouros arqueológicos, é por isso
que este parque tem fama inter-
nacional.

Dia 1º Cataratas Victoria ou
Livingstone
• Domingo ou Quarta-feira 
Chegada ao aeroporto de Victoria
Falls (Zimbabwe) ou Livingstone
(Zâmbia). Traslado ao hotel. Aloja-
mento. 
Dia 2º Cataratas Victoria
• Segunda-feira ou Quinta-feira • Café da manhã.
Visita a pé das Cataratas Victoria.
Regresso ao hotel e tempo livre
para o almoço. À tarde realizare-
mos um cruzeiro para ver o por do
sol sobre o Rio Zambeze.  Aloja-
mento no hotel.
Dia 3º Cataratas Victoria/
PN Chobe/Cataratas Victoria

• Terça-feira ou Sexta-feira • Café da manhã + almoço.
Saída por estrada para o Parque
Nacional de Chobe, no Norte de
Botswana (percurso de 1 hora
aprox.). Chegada a Chobe e safari
de dia completo com almoço
incluindo um safari de barco pelo
Rio e um safari em 4x4 aberto.
Almoço incluído. Regresso por
estrada ao hotel. Alojamento. 
Nota: obrigatório levar passaporte.
Dia 4º Cataratas Victoria ou
Livingstone 
• Quarta-feira ou Sábado • Café da manhã.
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Victoria Falls ou de
Livingstone. 

O Preço Inclui (comuns aos 3 hotéis): 3 noites de alojamento nos hotéis escolhidos ou similares; Regime de Alojamento com café da manhã + 
1 almoço; Traslados aeroporto / hotel / aeroporto com chofer-guia de língua espanhola. Visitas indicadas no itinerário com guia de língua
espanhola.

O Preço Inclui: 2 noites de alojamento em quarto duplo com banheira e/ou ducha nos hotéis e lodges previstos. 2 cafés da manhã e 1 almoço. Transporte em ônibus com chofer-guia de língua
Espanhola durante toda a viagem. Visitas indicadas (sujeitas à disponibilidade de tempo e climatologia) Caverna Cango, Granja de Avestruzes e reserva de Tsitsikama. Seguro de viagem.
O Preço NÃO Inclui: Voos. Vistos, vacinas, taxas de bilhetes e aeroportos, gorjetas e gastos como bebidas nas refeições, etc. e/ou qualquer outro serviço que não tenha sido especificado anteriormente.

Vistos: É responsabilidade do passageiro, levar sua documentação em dia, passaporte, visto e demais requisitos que possam exigir as autoridades de cada país em função de sua
nacionalidade. Consulte no consulado de seu país de origem antes de viajar, vistos ou requisitos de entrada aos lugares aonde vai viajar. 

Notas Importantes:
- Deverá ser pago o visto de dupla entrada tanto em Zâmbia como em Zimbabwe.
- AS FRONTEIRAS ENTRE ESTES PAÍSES NÃO SÃO FÁCEIS.
VISTOS: O visto de Zâmbia é feito na chegada ao aeroporto de Livingstone, o visto de Zimbabwe o passageiro deve fazer antes da
chegada, em seu país de origem, exceto algumas nacionalidades. Recomendamos adquirir a UNIVISA (não disponível para todas as
nacionalidades) que permite ao passageiro sair do país para realizar uma atividade por dia tanto em Zâmbia como em Zimbabwe. 
É responsabilidade do passageiro, levar sua documentação em dia; passaporte, vistos e demais requisitos que possam exigir as
autoridades de cada país em função de sua nacionalidade. Consulte no consulado de seu país de origem antes de viajar, vistos ou
requisitos de entrada aos lugares aonde vai viajar. 

Preços por pessoa (em USD) - Saídas DOMINGOS e QUINTA-FEIRA
ZIMBABWE:
Victoria Falls: Kingdom 3* / Elephant Hills 3*
- Base quarto duplo........................................................................................................................................................... 980
- Suplemento quarto individual........................................................................................................................................ 265
Victoria Falls: Victoria Falls 4* base quarto duplo supl. quarto indiv.
- De 5 Janeiro a 25 Junho 2017 e de 1 a 31 Dezembro 2017 1.280 670
- De 29 Junho a 26 Novembro 2017 1.320 710

ZÁMBIA: Livingstone: Zambezi Sun 3* base quarto duplo supl. quarto indiv.
- De 5 Janeiro a 26 Fevereiro 2017 1.350 545
- De 2 Março a 28 Maio e de 29 Junho a 29 Outubro 2017 1.405 595
- De 1 a 25 Junho 2017 1.350 545
- De 2 a 31 Novembro 2017 1.495 660
- De 1 a 31 Dezembro 2017 1.405 660
Por voo Cidade do Cabo/Livingstone ou Victoria Falls/Johannesburgo (neto e aproximado, taxas incluídas)........................................... 420
Por voo Nairóbi/Victoria Falls/Nairóbi (neto e aproximado, taxas incluídas)....................................................................................... Consultar

Consultar possíveis suplementos de Natal a partir de 21 de Dezembro 2017.

Preços por pessoa (em USD) - Saídas DOMINGOS
De 8 Janeiro a 26 Março 2017 Select Classic Superior Pezula
Em quarto duplo 690 730 775 930
De 2 Abril a 24 Setembro 2017 Select Classic Superior Pezula
Em quarto duplo 690 710 750 875
De 1 Octubre a 31 Dezembro 2017 Select Classic Superior Pezula
Em quarto duplo 690 750 835 970

Suplemento quarto individual 69 90 95 305

Consultar possíveis suplementos de Natal a partir de 17 de Dezembro de 2017

ROGAMOS CONSULTAR HOTÉIS PREVISTOS

Extensão Cataratas Victoria e 
Parque Nacional Chobe

(alojamento em Zimbabwe ou Zâmbia) “Tour Regular”
4D/3n desde … 980 USD

Extensão Rota Jardim “Tour Regular” - 3D/2n desde … 690 USD
Dia 1º Cidade do Cabo/Oudtshoorn
• Domingo • Almoço.
No início da manhã saída do hotel da
Cidade do Cabo com guia de língua
espanhola para a cidade de Oudtshoorn
no coração da Rota Jardim. Visita das
Cavernas Cango e de uma granja de
Avestruzes. Almoço. Chegada ao hotel e
alojamento.
Dia 2º Oudtshoorn/Knysna
• Segunda-feira • Café da manhã.
Saída para Knysna para visitar o Bosque

de Tsitsikama. Alojamento.

Dia 3º Knysna/Cidade do Cabo
• Terça-feira • Café da manhã.

Saída de regresso à Cidade do Cabo atra-
vés da vila de pescadores de Hermanus,
onde poderemos contemplar as baleias
(somente na temporada de julho a
novembro) Continuação para o aeroporto
da Cidade do Cabo para pegar o seu voo
de regresso. (Chegada ao aeroporto apro-
ximadamente às 18.00 h.).

Cód. 16014AR
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Cód. 16102BR

Belezas de Namíbia
RINOCERONTE PRETO EM PN ETHOSA

8 dias
(7 noites de hotel)

desde 2.530 USD

Namíbia Express
6D/5n desde 1.850 USD

Dia 1º: Windhoek
Dia 2º: Windhoek/Parque Nacional de Etosha
Dia 3º: Parque Nacional de Etosha
Dia 4º: Parque Nacional de Etosha/Damaraland
Dia 5ª: Damaraland/Twyfelfontein/Swakopmund
Dia 6º: Swakopmund/Deserto de Namib

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA 2017 (SEGUNDA-FEIRA)
Janeiro: 9 e 23 - Fevereiro: 6 e 20 - Março: 6 e 20 - Abril: 3 e 17 - Maio: 8 e 22
Junho: 5 e 19 - Julho: 3, 10, 17, 24 e 31 - Agosto: 7, 14, 21 y 28
Setembro: 4, 11, 18 e 25 - Outubro: 2 e 16

Em quarto duplo................................................................... 1.850
Suplemento quarto individual................................................ 150

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) desde

Cód. 16102IR

DUNAS DE SOSSUSVLEI

Notas e Condições:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C).
- Tour regular garantido em espanhol.
- Este programa é um circuito “Regular" em espanhol. Qual-

quer serviço não utilizado não tem reembolso.
- Obrigatório a Vacina de febre-amarela.

Depósito e gastos de cancelamento:
- Ao realizar a reserva deverá ser feito um depósito de 25%. O

pagamento total da viagem 30 dias antes da saída.
- Cancelamento entre 34 e 31 dias antes da saída 50%; 

Entre 30 e 0 dias antes de 100%.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria)

- Windhoek: Villa Vista
- Parque Nacional de Ethosa: Toshari Lodge
- Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge
- Swakopmund: Central Guest House
- Deserto de Namibe: Namib Desert Lodge

Este Programa Inclui:
- 7 noites de alojamento nos Hotéis Indicados ou similares em

quarto duplo com banheira e/ou ducha.
- 7 cafés da manhã + 1 almoço + 5 jantares.
- Traslado de entrada/saída em Windhoek (em inglês ou espanhol).
- Ingressos para os parques nacionais e excursões indicadas no

itinerário.
- Acompanhamento de guia de língua espanhola.
- Visita guiada das tribos Himba.
- Safári em busca dos elefantes do deserto em Damaraland.
- Visita da floresta Petrificada.
- Visita dos gravados rupestres de Twyfelfontein.
- Cruzeiro de catamarã em Walvis Bay, com petiscos e vinho

espumante.
- Seguro de viagem.
Este Programa NÃO Inclui:
- Taxas de aeroporto, vacinas, vistos e qualquer outro serviço

não especificado no parágrafo anterior.

✓ Saídas Garantidas
em Espanhol (desde 2 pessoas)

HOTÉIS
4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ + 
1 ALMOÇO + 5 JANTARES

Dia 1 ° Windhoek
• Segunda-feira 
Chegada a Windhoek. Assistência e
traslado para o hotel. Alojamento
Dia 2º Windhoek/
Parque Nacional de Etosha 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar.
Saída por estrada para o norte via
Okahandja e Otjiwarongo. Em Oka-
handja os passageiros terão a opor-
tunidade de visitar o Mercado de
Mbangura. À tarde, saída para reali-
zar um safari curto no Parque
Nacional Etosha. Alojamento.
Dia 3º Parque Nacional de Etosha
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar.
Safari no Parque Nacional de Etos-
ha de dia completo, um dos maiores
parques da África. Etosha deve a sua
paisagem única por conta de um
lago geralmente seco de aproxima-
damente 5.000 km2. O Parque Nacio-
nal de Etosha foi proclamado como a
primeira área de conservação da
Namíbia em 1907 pelo então gover-
no alemão. Naquela época, cobria
uma grande área de 93.240 km2 e
era também o maior lugar de caça do
mundo. Das 114 espécies de mamí-
feros do parque, vários são difíceis de
encontrar em outras áreas da África e
está em perigo de extinção, como o
rinoceronte negro, o guepardo e a
impala de frente negra. Disfrutare-
mos do almoço em um dos lodges no
Parque Nacional de Etosha. Aloja-
mento. 
Dia 4º Parque Nacional Etosha/
Damaraland
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar.
Saída por estrada para a região de
Damaraland, onde poderão ver a
paisagem vulcânica com suas incrí-
veis formações geológica. No camin-
ho poderão desfrutar de uma excur-
são para ver os Himbas. Aqui pode-
rão obter muitas informações sobre o
estilo de vida e cultura destes povos
do deserto que vivem como seminô-
mades. Pela tarde, saída para realizar
uma excursão no leito seco dos rios
de Damaraland em busca do indes-
critível elefante do deserto. Aloja-
mento. 
Dia 5º Damaraland/
Twyfelfontein/Swakopmund
• Sexta-feira • Café da manhã.
Saída para visitar a floresta petrifi-
cada (se o tempo permitir) e as gra-
vuras rupestres de Twyfelfontein,
de até 6.000 anos de antiguidade e

que constituem a maior mostra de
arte rupestre da África. Após a visita,
saída para Swakopmund, um dos
locais turísticos mais populares da
costa da Namíbia. Tarde livre. Aloja-
mento.
Dia 6º Swakopmund/
Deserto de Namibe
• Sábado • Café da manhã + jantar.
Traslado para a Baía de Walvis para
desfrutar de um Cruzeiro durante o
qual poderemos contemplar os gol-
finhos e leões-marinhos enquanto
desfrutamos das excelentes ostras
locais e do vinho espumante. Conti-
nuaremos pela estrada para o deser-
to do Namibe, através da passagem
de Ghaub e Kuiseb até chegar à área
de Sossusvlei. Chegada ao lodge
pela tarde. Alojamento.
Dia 7º Deserto do Namibe
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar.
De manhã visita às dunas de Sos-
susvlei e Deadvlei, algumas de até
300 metros de altura. De acordo com
a hora do dia, adquirem diversas

cores, de amarelo ao vermelho, pas-
sando por tons diferentes de laranja.
Subiremos uma das dunas para per-
ceber a enorme vastidão do deserto.
Retorno ao lodge onde desfrutare-
mos de paisagens espetaculares,
incluindo a Duna de Elim, uma das
maiores no Namibe. Visita ao Can-
yon de Sesriem. Os séculos de ero-
são esculpiram um estreito desfiladei-
ro, cerca de 1 km de comprimento.
No fundo da garganta, que tem uma
altura de 30/40 metros, se encon-
tram as piscinas naturais que se
enchem na época das chuvas. Ses-
riem deriva seu nome da época em
que os pioneiros tinham que amarrar
6 medidas de couro para extrair a
água das piscinas. Alojamento. 
Dia 8º Deserto de Namibe/
Windhoek
• Segunda-feira • Café da manhã.
Regresso a Windhoek. Chegada ao
aeroporto à tarde (reservar voo a par-
tir das 15h00). Fim dos serviços.  

NAMÍBIA

Angola

Botsuana

Océano
Atlântico

Walvis Bay
●

Sossusvlei●

●
Swakopmund

Damaraland
●

PN Etosha

Windhoek
●

Twyfelfontein●

DATAS DE SAÍDA (SEGUNDA-FEIRA) em quarto duplo

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Janeiro 9 e 23; Fevereiro 6 e 20; Março 6 e 20; 
Abril 3 e 17; Maio 8 e 22; Junho 5 e 19; 
Julho 3, 10, 17, 24 e 31; Agosto 7, 14, 21 e 28; 

2.530

Setembro 4, 11, 18 e 25; Outubro 2 e 16

Suplementos
Suplemento quarto individual.............................................................................. 215
Por Voo Madri/Windhoek/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde........... Consultar
Taxas de aeroporto...................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32
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Cód. 15606AR

Etiópia: Norte Histórico
e Mercados

Dia 1º Addis Abeba
• Domingo
Chegada e traslado ao hotel. Aloja-
mento.
Dia 2º Addis Abeba
• Segunda-feira • Café da manhã.
Addis Abeba significa “flor nova“ e
é a maior cidade da Etiópia, situada a
2.500m de altitude, combina edifí-
cios altos com casas tradicionais.
Visitaremos as montanhas de Ento-
to com bonitas vistas sobre a capital,
a Igreja de São Jorge, dedicada ao
padroeiro da Etiópia (São Jorge), o
Museu Nacional no qual se expõe o
esqueleto de “Lucy”, o esqueleto do
hominídeo que caminhava erguido
mais antigo do mundo  (3,5 milhões
de anos) e o Merkato. Alojamento.
Dia 3º Addis Abeba/Bahr Dar
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar .  
Traslado ao aeroporto para pegar o
voo regular com destino a Bahar
Dar. (Voo previsto ET-126 ADD-BJR
com saída as 07.50 não incluído).
Chegada e traslado ao hotel.  Saída
para a margem do lago Tana, de
onde embarcaremos para realizar
uma bela excursão pelo lago para
ver os famosos monastérios (sécu-
los XIV ao XVII). Visitaremos os dois
monastérios mais destacados e mel-
hor conservados da península de
Zaghe, a igreja/monastério de Ura
Kidane Mehret e a de Aswa
Mariam.  Regresso ao Hotel. Pela
tarde saída para as cataratas de Tis
Isat do Nilo Azul a 35 Km no camin-
ho desde Bahar Dar. Pequeno pas-
seio a pé até as cataratas, passare-
mos por uma ponte portuguesa
construída no século XVI e pela inte-
ressante cidade dos Amara. Regresso
a Bardar e alojamento. 
Dia 4º Bahr Dar/Gondar
(pela estrada 185km/3h)  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.
Pela manhã saída para Gondar, capi-
tal da Etiópia (séculos XVII-XVIII), fun-
dada pelo imperador Fassilides e que
foi o centro dos soberanos salomôni-
cos, centro de intercambio comercial
e capital da Etiópia cristã. Chegada e
visita de Gondar: os Castelos Fasili-
das, Iyassu, Bakafa no recinto impe-
rial ou banhos Fasilidas, onde é rea-
lizada anualmente a festa da Epi-
phany (Timkat) e a famosa igreja de
Debre Birhan Selassie que significa
Luz da Montanha da Trindade, famo-
sa por suas paredes ricamente deco-
radas e tetos de rostos de anjos, em
seguida, uma visita à Igreja de Kus-

kam e do palácio da rainha Ment-
wa. Alojamento. 
Dia 5º Gondar/
Parque Nacional Semien Gondar
(pela estrada 360km/6h)
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.
Saída no início da manhã através dos
bairros de Felashas (judeu) etíopes
para Debark, a porta de entrada para
o Parque Nacional das Montanhas
Semien, lugar declarado Patrimônio
da Humanidade por sua riqueza eco-
lógica. As Montanhas Semien Moun-
tains tem o pico mais alto de toda a
Etiópia o "Ras Dashen", que atinge
uma altitude de 4,600m. Lar de cerca
de 21 espécies de mamíferos e três
dos sete maiores mamíferos endêmi-
cos da Etiópia: "Gelada" babuínos, o
Ibex Walia (íbice de Abissínia) e o
chacal de Simien (o lobo da Abissí-
nia). O acampamento base deste
maravilhoso parque natural se
encontra a 3.235m de altura e neste
dia nos dedicaremos a fazer um pas-
seio a pé em torno deste acampa-
mento, admirando suas espetacula-
res vistas e a grande planície fechada
entre as montanhas. Regresso a Gon-
dar e alojamento.
Dia 6º Gondar/Axum 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.
Traslado ao aeroporto para tomar o
voo regular com destino a Axum.
(Voo previsto ET-122 GDG-AXU com
saída as 09.05, não incluído). Dia
completo para visitar esta interes-
sante cidade com seus vestígios
arqueológicos de um passado glorio-
so: o Templo de Yeha (século VI AC),
o Palácio da Rainha de Sabá e seus
banhos, as tumbas e inscrições dos
soberanos aksumitas, e sobre tudo
as colossais estelas e monólitos
(século IV). Além de seu grande valor
arqueológico Axum é um símbolo
para o cristianismo etíope. Em sua
Catedral de Santa Maria de Zion se
encontra depositada a verdadeira
Arca da Aliança que foi trasladada
desde Jerusalém por Menelik I, filho
do rei Salomão e da rainha de Sabá.
O povo cristão ortodoxo etíope acre-
dita que é o povo escolhido por
Deus, ao ter a custodia da arca. Alo-
jamento.
Dia 7º Axum/Lalibela 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.
Traslado ao aeroporto para pegar o
voo regular com destino a Lalibela.
(Voo previsto ET-123 AXU-LLI com
partida às 11h15 não incluído). Fun-
dada no final de S XII, e conhecida

como a Jerusalém Negra está locali-
zada 2.600 m acima do nível do mar
e é sem dúvida uma das mais impor-
tantes da Etiópia, e está classificada
como Patrimônio Mundial da Huma-
nidade. Chegada e visita ao colorido
mercado semanal. Traslado ao hotel.
À tarde, visita do primeiro grupo
das Igrejas do Rei Lalibela, das 11
igrejas monolíticas literalmente esca-
vada na rocha e dividida em dois blo-
cos separados pelo Rio Yordanos (Jor-
dânia). O primeiro grupo simboliza a
Jerusalém terrena e o segundo grupo
a celestial. Separada de ambos os
grupos se encontra Bete Giorgis que
simboliza a Arca de Noé e construída
em honra de São Jorge patrono da
Etiópia. Dentro de cada igreja são
observados belos murais de influên-
cia bizantina, manuscritos, varas de
oração e numerosas antiguidades.
Alojamento.

Dia 8º Lallibela
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar.
Saída de carro com destino a Mekel
(42 Km) para visitar a Igreja Yemre-
hana Kristos sem dúvida a mais
bonita dos arredores das igrejas do
Rey Lalibela. É uma obra prima de
madeira e pedra famosa por sua
decoração interior, com seu belíssimo
teto de madeira decorado com hexá-
gonos e medalhões com motivos
figurativos e geométricos. Pela tarde
continuação das visitas do segundo
grupo das Igrejas do Rey Lalibela.
Alojamento.

Dia 9º Lalibela/Addis Abeba 
• Segunda-feira • Café da manhã.
Traslado ao aeroporto para pegar o
voo regular com destino a Addis
Abeba. (Voo previsto ET-123 LLI-ADD
com saída as 12.15 não incluído).
Chegada e traslado ao hotel (Possibi-
lidade de continuar com o circuito Sul
da Etiópia)  

Dia 10º Addis Abeba 
• Terça-feira • Café da manhã.
Traslado ao aeroporto.

10 dias
(9 noites de hotel)

desde 2.045 USD
Golfo de Aden
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PN Semien Gondar

Notas e Condições:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C).
- Tour regular garantido em espanhol.
- O preço não inclui vistos, vacinas, taxas de bilhetes e 

aeroportos.

Vistos:
- É Responsabilidade do passageiro levar sua documentação em

dia, passaporte, vistos e demais requisitos que podem exigir as
autoridades migratórias de cada País em função de sua naciona-
lidade. Consulte em seu país de origem antes de viajar os vistos
ou requisitos de entrada aos lugares onde vai viajar

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria)
CATEGORIA STANDARD
Addis Abeba: Adot Tina - Bahir Dar: Jakaranda
Gondar: AG - Axum: Sabean - Lalibela: Cliff Edge
CATEGORIA SUPERIOR
Addis Abeba: Sheraton
Bahir Dar: Avanti Resort - Gondar: Goha
Axum: Sabean - Lalibela: Mountain View

Este Programa Inclui:
- 9 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em

quarto standard duplo com banheira e/ou ducha 
- 9 cafés da manhã, 6 almoços e 6 jantares sem bebidas  
- Traslados em micro ônibus e em veículos 4x4
- Guia de língua espanhola  
- Entradas indicadas no itinerário
- Seguro de viagem.
Este Programa NÃO Inclui:
- Voos domésticos.
- Bebidas, gorjetas e qualquer outro gasto de caráter pessoal
- Visto: 55 USD aprox. Se tramita na chegada ao aeroporto

segundo nacionalidade. Consultar.

DATAS DE SAÍDA 2017
- Saídas DIÁRIAS de 5 Janeiro a 15 Dezembro 2017

IGREJA DE SÃO JORGE - LALIBELA

✓ Saídas Garantidas
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Em quarto duplo 2.045 2.990
Em quarto individual 585 1.200

DATAS DE SAÍDA (DIÁRIAS) Cat. STANDARD Cat. SUPERIOR

Preços por pessoa (em USD, mínimo 4 pessoas)

Suplementos
Noite adicional em Addis Abeba................................ quarto duplo quarto indiv.
Por pessoa/ em categoria Standard............................ 60 120
Por pessoa/ em categoria Superior.............................. 280 560

Suplemento tour.......................................................... base 3 pessoas base 2 pessoas
Por pessoa/ em categoria Standard ............................ 285 890
Por pessoa/ em categoria Superior.............................. 295 890

Por voos domésticos: Addis Abeba-Bahr Dar/Gondar-Axum/Axum-Lalibela/Lalibela-
Addis Abeba (neto, taxas incluídas chegando com cia. Ethiopian) desde..................... 325

Por voo Madrid/Addis Abeba/Madrid (sem taxas, neto e aproximado) ......... Consultar

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

HOTÉIS
STANDARD/
SUPERIOR

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ + 
6 ALMOÇOS + 6 JANTARES

e 11 VISITAS

Quênia

Nota: Rogamos consultar informação relativa a vistos e vacinas no seu país de origem.

Itinerario Versão Saídas DOMINGOS


