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Malta ao Completo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Descobrindo Chipre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Inglaterra/Escócia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Irlanda Clássica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Suíça Espetacular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
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Alemanha ao Completo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 e 25 
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Tesouros da Polônia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Cidades Imperiais: Praga/Budapeste/Viena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Joias da Romênia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 e 31 
Maravilhas da Islândia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Lendas da Escandinávia e Bálticas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
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5% com mais de 75 dias (Cruzeiros Fluviais, Resto da Áfri-
ca, Oriente Médio, Extremo Oriente e outros Continentes)

7% com mais de 75 dias (Europa e Norte da 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:

Para a confirmação a termo, é necessário: Depósito de 20% e pagamento  
integral (restante) dentro de 30 dias da data de partida.

www.politourslatinoamerica.com

      emos o prazer de apresentar neste folheto: 

- Circuitos pela Europa Mediterrânea, os países da Europa Central mais elegantes assim como os integrados recente-
mente na U.E. da Europa Oriental, sem olvidar a Escandinávia e a eterna Rússia (este ano com a Copa de Futebol). Para con-
cluir a simpática Turquia e a Grécia Clássica com suas ilhas. 

 - O pitoresco norte da África com o Marrocos, a Tunísia e Egito; África profunda e o sul com seus safáris nos famosos Parques Nacionais. 

 - Oriente Médio com seus contos das mil e uma noites, desde o Israel até Samarkanda com sua mítica “Rota da Seda”. 

 - Todo o Oriente desde a misteriosa Índia, até o pulcro sintoísmo japonês, passando pela Indochina. E para lá do des-
lumbrante Pacífico de pétalas de rosa e mares cristalinos da Polinésia; sem esquecer as Filipinas, país irmão que oferece 
natureza prodigiosa e a amabilidade de seu povo. Também a China e o Japão são nossas especialidades. 

 - Finalmente as 2 costas de um Canadá espetacular; Tours da Costa Oeste que terminam em Vancouver com seu Cruzeiro do Alaska. 

Unificamos os preços de todos os países em sua moeda própria, seja Euro ou Dólar, o qual sempre produz um desajuste 
porque os “câmbios” das 2 moedas base sempre variam em alta ou baixa. Por isto e para evitar importes variáveis, a longo 
do ano, publicamos todo os destinos europeus + Marrocos e Tunísia em euros (€) que é sua moeda; resto da África e do 
mundo em dólares USA já que pertencem a esta órbita financeira. A contravalor e cálculos aplicados deste caderno tem 
sido 1 € = 1,15 USD (Nov. ´18). 

 POLITOURS assume a responsabilidade pela execução deste projeto. Podemos assegurar que sempre fazemos os maiores 
esforços para realizar nostro trabalho da maneira mais profissional possível, de modo que os clientes que confiam em nós 
fiquem contentes e satisfeitos da viagem e com nossos serviços. Este é para a POLITOURS o máximo objetivo e razão de ser. 

  

           Agradecidos pelo seu interesse viajante. 

                                                                com a garantia da

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 confirmação 

escrita pela Politours ao operador representante, carimbada e devolvida por este. Da mesma 
maneira nosso representante não poderá considerar uma vaga solicitada 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 residência 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 Nov. 2018, isto é 1 Euro = 1,15 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, porque 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 143) 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 por 45 anos. 

              – 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 138 “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 até Março 2020 (exceto erro tipográfico). 

 Outras seções como: Força Maior/Alterações, Seguros, etc., por favor, consultar as  
Condições Gerais na página 142.

INFORMAÇÃO GERAL 

© COPYRIGHT POLITOURS, S.A. 2019 - DIREITOS RESERVADOS

T

45ANOS 
VIAJANDO 
1974-2019
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Começamos a redescobrir a Europa com circuitos em Portugal e no norte da França, visitando várias regiões, mas não tão "na 
correria". Esta será a primeira das características dos programas organizados pela POLITOURS. A segunda é a percepção real de que 
sempre incluímos além de visitas, alguns almoços e jantares; Isso supõe preços um pouco mais caros, porém vale a pena e o cliente 
agradece. 

A POLITOURS há muitos anos é especializada em operar o Mediterrâneo: a Sicília, Malta e Chipre são 3 ilhas com caráter, encanto 
e bom tempo durante todo o ano. A Croácia não é apenas Dubrovnik, a pérola medieval do “Mare Nostrum”, é muito mais, aqui 
oferecemos uma variedade de tours. A Grécia eterna com suas ilhas separadamente ou por Cruzeiro é sempre inevitável, para 
acabar com um país como a Turquia, com a qual temos uma simpatia especial por sua beleza e a amabilidade de seu povo; que nunca 
desaponta. 

Na Europa Central, escolhemos, além de combinados, com caráter monográfico Suíça, Alemanha e Polônia, países verdes que 
mantêm seu caráter urbano elegante. Adicionamos vários países Balcânicos recém-abertos ao grande público. 

Do norte da Europa apresentamos clássicos combinados pela U.K. mais Irlanda (também sozinho), circuitos Escandinavo, Báltico 
e da Islândia, para acabar com a eterna Rússia, um país que começa a digerir o capitalismo, porém lhe custa; Conhecer o país e ver 
suas pessoas é importante para entender a história que tanto influenciou o resto do mundo, até o grande percurso do 
Transiberiano. 
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 Portugal
CATEDRAL DE LISBOA

PORTO

Dia 1º Porto  
• Domingo  
Chegada a Porto e traslado ao hotel. 
Alojamento. Jantar não incluído.  
Dia 2º Porto  
• Segunda-feira – Café da manhã + almoço + 
jantar.  
Começaremos o dia com a visita 
guiada de Porto, situado à beira do 
rio Douro. Visita da igreja de São 
Francisco e do Palácio da Bolsa com 
o magnífico salão “árabe”. Passare-
mos pelo bairro de Ribeira, declara-
do Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Visitaremos uma bodega 
de vinhos e degustaremos os famo-
sos vinhos de Porto. À Tarde excur-
são a Guimarães considerada como 
o berço do país. Tempo livre para visi-
tar por sua conta o palácio dos 
duques de Bragança. Regresso a 
Porto. Alojamento.  
Dia 3º Porto/Coimbra/Batalha/ 
Fátima  
• Terça-feira – Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para Coimbra. Visita de Coim-
bra para ver a parte Alta ou Almedina, 
a parte Baixa e os bairros junto ao rio. 
Entrada na igreja de Santa Cruz de 
Coimbra. Seguimos rota para Batal-
ha para admirar o mosteiro de Santa 
Maria da Vitória, obra prima da arte 
manuelina gótica. Visita do interior 

Este Programa Inclui: 
- Transporte em ônibus privado com guia acompanhante. 
- Traslados de chegada e saída. 
- Alojamento nos hotéis indicados ou similares com café da 

manhã incluído. 
- 4 almoços e 4 jantares (menus turísticos de 3 pratos incluindo 

1 bebida, agua da torneira e pão). 
- Visita com guia local em Porto, Lisboa, Coimbra e Óbidos. 
- Visitas previstas no programa. 
- Entradas: Igreja dos Jerónimos, degustação dos pastéis de 

Belém, Palácio Real de Sintra, Monastério de Santa Maria da 
Vitoria em Batalha, Casas de Aljustrel em Fátima, Igreja de São 
Francisco, Palácio da Bolsa e degustação de vinhos em Porto, 
Igreja de Santa Cruz de Coimbra. 

- Seguro de viagem. 
Este Programa Não Inclui: 
- Voos. 
- Extras o qualquer outro serviço não especificado no programa 
- Jantar do primeiro dia NÃO incluído.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Lisboa: Real Parque 4* / 3K Barcelona 4* / Sana Metropolitan 4* 
Oporto: Axis Business 4* / Black Tulip 4* /  
Belver Hotel Beta Porto 4* / Holiday Inn Porto Gaia 4* /  
Golden Tulip Porto Gaia 4* 
Fatima: Lux Fatima 4* / Lux Fatima Park 4* / Luna Fatima 4* 

A lista de hotéis definitiva será informada 15 dias antes do 
início dos serviços.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Todas as saídas estão garantidas em espanhol, porém devido o 

grande fluxo de passageiros brasileiros, algumas saídas pode-
rão ser bilíngues espanhol/português.  

- O programa pode modificar-se quanto à ordem das estadias, 
mas sempre respeitando o conteúdo do mesmo e em tal caso 
se comunicará com antecedência a saída. Este circuito não dis-
põe de quartos triplos.

do monastério. Continuação para 
Fátima, que se tornou conhecida 
pelas aparições de Nossa Senhora de 
Fátima a três crianças em 1917. Hoje 
em dia o Santuário de Fátima e da 
Basílica das Aparições atraem milhares 
de peregrinos de todo o mundo. Visi-
ta das casas de Aljustrel (a 3 km do 
Santuário), onde viveram as crianças 
da aparição. Alojamento.  
Dia 4º Fátima/Óbidos/Sintra/Lisboa  
• Quarta-feira – Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã saída para Óbidos e visi-
ta desta cidade conhecida pelo seu 
centro histórico, completamente cer-
cado por uma muralha fortificada. 
Almoço em Negrais. À tarde excur-
são a Sintra para visitar o Palácio 
Real e explorar a cidade ao seu pra-
zer. No caminho para Lisboa passare-
mos por Cascais e Estoril. Alojamen-
to em Lisboa.  

Dia 5º Lisboa  
• Quinta-feira – Café da manhã + almoço + jantar.  
Visita guiada de Lisboa. Descobrire-
mos o Bairro de Alfama, o bairro 
mais velho de Lisboa. Visitaremos a 
“Baixa”, o coração da cidade e distri-
to comercial de Lisboa assim como 
outros monumentos importantes: a 
Torre de Belém e o Mosteiro dos 
Jerônimos (visita do interior). No 
bairro de Belém realizaremos uma 
degustação dos famosos pastéis de 
Belém. Tarde livre. Alojamento.  

Dia 6º Lisboa  
• Sexta-feira • Café da manhã.  
Dia livre. Alojamento.  

Dia 7º Lisboa  
• Sábado • Café da manhã 
Tempo livre até o traslado ao aero-
porto.

HOTÉIS  
4*

Incluindo 6 CAFÉS DA MANHÃ,  
4 ALMOÇOS, 4 JANTARES e 7 VISITAS
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Río Duero

Rio Tajo

L I S B O A

B E I R A S

P O R T O  E  N O R T E

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
- Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
- Agosto: 4, 11, 18 e 25 - Setembro: 1, 8, 15 e 22

Obidos
●

Sintra ●

Cascais
●

Estoril
●

Lisboa
●

Fátima
●

Batalha
●

Coimbra●

Porto
●

Cód. 25206AR 7 dias 
(6 noites de hotel) 

845€ 
972USD

desde

Suplementos 
Preço voo Madri/Porto-Lisboa/Madri  
(sem taxas, aproximado) desde ................................................................... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo................................................................................................. 845 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 325
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Cód. 00014ER

Dia 6° Vannes/Pleyben/Locro-
nan/Douarnenez/Quimper/Vannes 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã saída para o centro da 
Bretanha, chegando a Pleyben, onde 
veremos seu conjunto paroquial, com 
o mais belo Calvário da Bretanha. 
Continuaremos até a charmosa vila 
de Locronan, com suas casas de 
pedra e a igreja de Saint Ronan. Fare-
mos uma parada em Douarnenez, 
porto de pesca e esportes. Depois do 
almoço visitaremos Quimper com a 
Catedral de St. Corentin cercada por 
ruas de paralelepípedos pelas quais 
passearemos. Regresso a Vannes. 
Jantar e alojamento 
Dia 7°Vannes/Angers/Le 
Mans/Paris 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Angers, onde visitare-
mos o castelo, grande fortaleza com 
vista para o rio Maine. Em seu inte-
rior esconde-se um agradável jardim, 
uma pequena horta, a famosa tape-
çaria medieval do Apocalipse cujas 
dimensões nos surpreenderão. Passe-
aremos pela cidade onde destacamos 
a catedral de Saint Maurice, a casa de 
Adam, na Praça de Sainte-Croix, etc. 
Após o almoço, continuaremos até 
Le Mans, berço da dinastia Plantage-
nêt, onde visitaremos seu belo cen-
tro histórico e a Catedral de St. 
Julian. Continuação para Paris. Jan-
tar e alojamento. 
Dia 8° Paris 
• Domingo • Café da manhã. 
Saída para o aeroporto de Orly ou 
Charles de Gaulle. 

Dia 1° Paris  
• Domingo • Jantar. 
Chegada a Paris. Traslado ao hotel. 
Jantar e alojamento.  
Dia 2° Paris/Bayeux/ 
Praias do Desembarque/Rennes 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Saída muito cedo em direção a 
Bayeux, localizada na Baixa Norman-
dia, onde visitaremos a grande 
tapeçaria bordada do século XI, con-
hecida como Tapeçaria da Rainha 
Matilde, e sua catedral. Continuare-
mos em direção a Arromanches, 
onde foi instalado o porto artificial 
para o desembarque das tropas alia-
das, no qual visitaremos seu museu. 
Após o almoço, iremos ao cemitério 
americano, onde veremos a praia de 
Omaha Beach, uma das praias onde 
ocorreu o famoso Desembarque. No 
meio da tarde, saída para Rennes. 
Jantar e alojamento. 
Dia 3° Rennes/Monte St. Michel/ 
St. Malo/Rennes 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã, nos dirigiremos ao 
Monte St. Michel, imponente bloco 
de granito, localizado no meio de 
uma baía invadida pelas mais altas 
marés da Europa. Entraremos em seu 
recinto amuralhado, subiremos sua 
rua principal até chegarmos à Aba-
dia, dedicada a São Michel. Após a 
visita, continuaremos a St. Malo, 
uma bela cidade murada. Após o 
almoço, daremos um passeio por 
suas muralhas e pelas ruas estreitas 
do centro histórico. Regresso a Ren-
nes, capital da Bretanha, onde dare-
mos um passeio pelo seu centro his-
tórico. Jantar e alojamento. 

Dia 4° Rennes/Corniche Breton/ 
Dinan/Rennes 
Quarta-feira - Café da manhã + almoço + jantar 
Saída para Lanion para ir a Corniche 
Breton, chamada a costa do granito 
rosa, com suas belas e espetaculares 
formações rochosas nas falésias 
acima do mar. No meio da manhã 
chegaremos a Ploumanach, em 
Perros Guirec, onde daremos um 
passeio para ver as fantásticas for-
mações rochosas. Almoço e conti-
nuação para Dinan, charmosa cidade 
medieval onde visitaremos seu cen-
tro histórico, com a igreja de São 
Salvador e as belas ruas e praças, 
suas casas construídas sobre palafi-
tas. Admiraremos a vista espetacular 
do rio Rance e, finalmente, descere-
mos a Rua Jerzual, uma das mais 
pitorescas da Bretanha, para chegar 
ao porto de Dinan. Regresso a Ren-
nes. Jantar e alojamento. 
Dia 5° Rennes/Josselin/Carnac/ 
Vannes 
• Quinta-feira • Café da manhã  + almoço + 
jantar. 
Saída para Josselin, para ver a 
pequena cidade medieval localizada 
no centro da Bretanha, onde visita-
remos o seu castelo com as suas 
torres imponentes, assim como pas-
sar por suas ruas encantadoras. Con-
tinuaremos rumo aos alinhamentos 
megalíticos de Carnac, onde se 
encontra o maior conjunto de menhi-
res da Europa. Continuaremos depois 
do almoço para Vannes, a capital de 
Morbihan, onde daremos um pas-
seio pelo seu centro histórico com a 
muralha e a catedral, onde está loca-
lizado o túmulo do valenciano São 
Vicente Ferrer. Jantar e alojamento.

Este Programa Inclui: 
- 7 noites em hotéis 3 */4 * 
- 7 cafés da manhã + 6 almoços e 7 jantares 
- Quarto duplo com banheira / ducha. 
- Ônibus de luxo, durante todo o passeio. 
- Guia acompanhante, que acompanhará os passeios por 

Bayeux, Dinan, Vannes, Rennes, Quimper, Le Mans. 
- Ingressos no Museu de Arromanches, Tapeçaria de Bayeux, 

Mont St. Michel, Josselin, Castelo de Angers. 
- Seguro de viagem. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Paris: Novotel París 17 / Novotel Port d´Orleans / 

Mercure Porte de Versailles Expo / Mercure Ivry sur Seine  
Rennes: Oceania Rennes / Mercure Centre Gare / 

Mercure Rennes Cesson / Novotel Rennes Alma 
Vannes: Oceania Vannes / Kyriad Prestige / Best Western / 

Kyriad Center

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Junho: 16, 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
Agosto: 4, 11, 18 e 25 - Setembro: 1 

Datas sujeitas a formação de grupo

MONT SAINT MICHEL

SAINT MALO

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.545€ 
1.777USD

desde

HOTÉIS 
3*/4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,  
6 ALMOÇOS, 7 JANTARES e 10 VISITAS

CIRCUITO EXCLUSIVO EM ESPANHOL

Suplementos 
Preço voo Madri/París/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde................. 120 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.545 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 415

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Os traslados de entrada são realizados por um condutor que 

coordina todos os traslados. Às vezes, por mudanças nos horá-
rios dos voos não podemos estar presentes no momento exato 
de sua chegada. Favor informar aos Srs. Clientes de esperar na 
porta de saída de seu voo e em caso for necessário, liguem 
para o telefone de emergência indicado nos documentos de 
viagem. Para chegadas/saídas en dias diferentes às datas do 
roteiro, por favor consultem preços de traslados privados. 

- Hotéis cadeia Novotel: Os quartos twins nesta cadeia não dis-
põem de 2 camas separadas, mas dispõem de 1 cama de casal 
e um sofá-cama . Rogamos informar aos clientes deste detalhe 
ao efetuar a reserva. 

- O programa pode mudar a ordem das visitas e lugares de per-
noite devido a eventos desportivos, feiras, congressos, etc.. 
Isto será comunicado antes da saída respeitando-se sempre o 
contéudo de visitas do programa original.   

- Este circuito não dispõe de quartos triplos. 
- Em caso precisarem de refeições especiais, por favor, informem 

no momento da reserva. Este roteiro inclui cardápios únicos 
para todos os clientes, e em caso precisarem de uma refeição 
especial, tentaremos conseguir segundo a dificuldade da refei-
ção especial solicitada, mas isto às vezes ocasiona atrasos com 
as refeições do resto do grupo pois muitos restaurantes 
somente aceitam a escolha/mudança da refeição no momento 
da chegada ao restaurante, sendo a Politours não responsável 
dos possíveis atrasos que houverem. 

- Os passageiros com chegadas após as 19:30, não terão incluí-
do o jantar do primeiro dia.

França: Normandia 
 Bretanha

Océano 
Atlântico

FRANÇA

Bretanha

LoireNormandiaSt. Malo
●

Praias do Desembarque
▲

Quimper
●

Josselin●

Locronan
●

Vannes
●

Rennes●

Dinan ●

Le Mans
●

Angers●

Paris
Mt. St.  
Michel

●
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7 dias 
(6 noites de hotel) 

1.399€ 
1.609USD

desde

Suplementos 
Preço voo Madri/París/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde................. 120 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.399 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 375

França: 
Cód. 000000000R

CASTELO DE CHENONCEAU

CASTELO E JARDINS DE VILLANDRY

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Os traslados de entrada são realizados por um transferista que 

coordena todos os traslados. Às vezes, devido a variações nos 
horários dos voos, não podemos estar no momento justo da 
partida dos clientes. Por favor, informar aos clientes que eles 
devem aguardar na porta de saída do voo e, se necessário, 
entrar em contato com o número de telefone dessa pessoa. 

- A cadeia Novotel: Os quartos twins na maioria dos hotéis 
desta cadeia não têm camas separadas, têm uma cama grande 
e um sofá confortável. Rogamos informar aos clientes deste 
detalhe ao efetuar a reserva. 

- O programa pode ser modificado em relação à ordem e local 
das estadias, por eventos esportivos, feiras, etc., respeitando o 
conteúdo do mesmo e, nesse caso, será comunicado antes da 
partida. 

- As refeições especiais devem ser notificadas ao realizar a reser-
va. Em muitos restaurantes, a comida poderá ser escolhida ao 
mesmo tempo, dependendo da complexidade da refeição 
especial, o que causa atrasos em relação ao resto do grupo. 

- Por favor, informe ao cliente que essas viagens têm menus 
exclusivos para todo o grupo, que fazemos todo o possível 
para que possam ter suas refeições especiais sem qualquer 
suplemento, mas precisam entender os inconvenientes que 
isso pode causar.  

- Passageiros com chegada depois das 19h30, não terão o 
jantar do dia 1º.

Este Programa Inclui: 
- 6 noites de estadia em hotéis 3*/4*. 
- 6 cafés da manhã + 5 almoços e 6 jantares (sem bebidas). 
- Quarto duplo com banheira/ducha.  
- Ônibus de luxo durante todo o percurso. 
- Guia acompanhante, quem realizará as visitas.  
- Entradas em: Palácio de Fontainebleau, Castelo de Amboise, 

Castelo de Chenonceau , Jardins de Villandry, Castelo de Blois 
e Castelo de Chambord. 

- Seguro de viagem.

Dia 1° Paris  
• Domingo • Jantar. 
Chegada a Paris. Traslado ao hotel. 
Jantar e alojamento.  
Dia 2°Paris/Fontainebleau/ 
Orleans/Beaugency/Tours 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Saída para Fontainebleau, foi o 
único palácio habitado por todos os 
soberanos franceses por cerca de 8 
séculos. Com 1500 quartos, é um 
dos maiores e melhores palácios 
mobiliados da Europa. Após a sua 
visita, iremos para o Vale do Loire, 
fazendo a primeira parada em Orle-
ans, uma das cidades mais antigas da 
França. Passearemos centro antigo, 
com a Catedral de Sainte Croix, a 
Praça Martroi, entre outros pontos 
de interesse. No caminho para Tours, 
pararemos em Beaugency, na cidade 
medieval de Beaugency, com o caste-
lo de Dunois, do século XV, a prefei-
tura com sua fachada renascentista, 
a antiga abadia de Notre Dame com 
sua igreja românica, a torre do sécu-
lo XI, a Torre do Relógio e a antiga 
ponte sobre o Loire. Continuaremos 
para Tours. Jantar e alojamento. 
Dia 3°Tours/Blois/Chambord/Tours 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Blois, cidade reconhecida 
como Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Na visita do castelo, fare-
mos um tour através de vários sécu-
los de arte e história da França, já que 
o atual castelo é a soma de muitas 
construções que foram agregadas ao 
longo do tempo, e que nos mostram 
a evolução dos gostos e estilos arqui-
tetônicos. Após o almoço seguiremos 
em direção a Chambord, majestoso 
colosso de pedra, onde se destaca a 
escadaria de dupla hélice, os aposen-
tos de Francisco I e Luís XIV e as abó-
badas esculpidas. Terminaremos 
nosso dia com a visita de Tours, com 
a grande catedral de Saint Gatien, a 
basílica de Saint Martin e o coração 
histórico da cidade, com suas ruas 
estreitas ao redor da Praça de Plume-
reau e suas pitorescas casas com 
paredes de moldura de madeira. Jan-
tar e alojamento. 
Dia 4°Tours/Amboise/Chenonceau/ 
Villandry/Tours 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para o castelo de Amboise. 
Pendurado em um promontório que 
domina o Loire, é cercado por belos 
jardins e em seu interior destacare-
mos a coleção de móveis e a capela 
que abriga o túmulo de Leonardo Da 
Vinci. Tempo livre para passear pela 
cidade. Continuaremos em direção 
ao castelo de Chenonceau, conheci-
do como "Castelo das Damas", já 
que foi construído e protegido por 
mulheres. Ficaremos surpresos com a 
sua localização e design original. 
Após a visita, dirigiremos em direção 
a Villandry, onde visitaremos os jar-
dins que cercam o castelo. Veremos 
uma amostra de um típico "jardim 
francês" com seus quatro terraços. 
Regresso a Tours. Jantar e alojamen-
to. 
Dia 5°Tours/Saumur/Le Croisic/ 
Guerande/Nantes 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para o oeste, seguindo o curso 
do rio Loire até a foz no Oceano 
Atlântico. A cerca de uma hora de 
Tours, pararemos em Saumur, na 

região de Anjou, onde daremos um 
passeio por esta bela cidade nas 
margens do Loire. Depois do meio 
dia, passaremos pelo porto de Saint 
Nazaire, na foz do Loire, e chegare-
mos à pitoresca cidade litorânea de 
Le Croisic. À tarde, iremos em direção 
a Nantes, parando por Guérande, 
famosa por suas salinas. No final da 
tarde chegaremos a Nantes. Jantar e 
alojamento. 
Dia 6°Nantes/Le Mans/Chartres  
Sexta-feira - Café da manhã + almoço + jantar 
Visita de Nantes, a antiga capital da 
Bretanha. Durante a nossa caminha-
da, vamos descobrir o Castelo dos 

Duques da Bretanha, a Catedral de 
São Pedro e São Pablo, a passagem 
Pommeraye e as principais ruas e pra-
ças da capital do Loire Atlântico. De 
tarde chegaremos à cidade de Le 
Mans, às margens do rio Sarthe, 
afluente do Loire. Subiremos ao pro-
montório da cidadela Plantageneta 
para descobrir suas belas casas e 
admirar a magnífica catedral. Chega-
da em Chartres. Jantar e alojamento. 
Dia 7° Chartres/Paris 
• Sábado • Café da manhã. 
Passeio para o centro de Chartres, 
onde visitaremos sua fabulosa cate-
dral. Saída para o aeroporto.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Paris: Novotel París 17 / Mercure Port d´Orleans / Novotel Port 
Tours: Ibis Style Centre / Best Western Central / Kyriad Tours 
Nantes: Ibis Nantes 
Chartres: Novotel Chartres / Timhotel Chartres

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Junho: 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 

Datas sujeitas a formação de grupo

HOTÉIS 
3*/4*

Incluindo 6 CAFÉS DA MANHÃ,  
5 REFEIÇÕES, 6 JANTARES e  

11 VISITAS

FRANÇA

Loire

Orleans●

Chambord●

Blois●

Tours
●

Amboise
●

Le Mans
●

Saint Nazaire
●

Nantes
● Villandry

●

Chartres

Rio Sena

●

Chenonceau
●

Costa Azul e  
Riviera Italiana 

7D/6n desde 1.390 €
Dia 1º Cannes 
Dia 2º Cannes/Excursão a Menton, Mônaco, Montecarlo e Eze 
Dia 3º Cannes/Saint-Paul-de-Vence/Grasse/Cannes 
Dia 4º Cannes/Portofino/Santa Margarita Ligure/Rapallo 
Dia 5º Rapallo/Excursão a Cinque Terre 
Dia 6º Rapallo/Gênova/Milão 
Dia 7º Milão 

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA 2019 (SEGUNDA-FEIRA): 
Junho: 24 - Julho: 15 - Agosto: 5, 12 e 19 - Setembro: 9 

Temporada Media      Temporada Alta

Em quarto duplo ................................................................... 1.390 
Suplemento quarto individual ................................................ 655 

  Por Temporada Media................................................................................. 99 
  Por Temporada Alta .................................................................................. 170

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

EXTENSÃO AOS LAGOS desde 580 € (Consultar)

●
Paris

●

Fontainebleau
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Cód. 02100DR

HOTÉIS  
4*

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

12 VISITAS

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.275€ 
1.466USD

desde

TEMPLO DA CONCORDIA - AGRIGENTO

Dia 1º Catania 
• Sábado • Jantar. 
Chegada a Catania e traslado ao 
hotel. Às 19,30 h. encontro com o 
guia no lobby do hotel para uma reu-
nião informativa. Alojamento no hotel. 
Dia 2º Catania/Siracusa/Noto/ 
Ragusa 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída em direção a Siracusa, uma 
das mais ricas em arte e monumen-
tos: a parte antiga da cidade está 
localizada sobre a ilha de Ortigia 
unida ao continente por uma ponte, 
um lugar que abriga os mais impor-
tantes testemunhos do seu passado 
glorioso. Visita do centro histórico 
com a Catedral, a fonte Arethusa, 
etc., e a área arqueológica onde 
estão localizados o Anfiteatro Roma-
no, a Gruta Cordari e a Orelha de 
Dionísio. Continuação para a cidade 
de Noto, onde faremos um passeio 
panorâmico a pé do centro históri-
co da capital do barroco siciliano, 
recomendamos visitar a sua catedral 
recentemente renovada. Continua-
ção da viagem para Ragusa. Aloja-
mento no hotel. 
Dia 3º Ragusa/Piazza Armerina/ 
Agrigento  
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída do hotel para fazer um tour 
panorâmico da antiga cidade de 
Ragusa "Ibla". Seu antigo centro 
barroco é preservado de maravilhas, 
um labirinto de ruas medievais cheias 
de palácios barrocos e igrejas incrí-
veis. Teremos a oportunidade de pro-
var o famoso chocolate feito com os 
antigos métodos astecas que chega-
ram à Sicília com a dominação espan-
hola. Continuaremos a viagem até a 
Piazza Armerina. Chegada e acesso 
à Villa romana de Casale a qual se 
visitará livremente, graças aos seus 
3.500 m2 de mosaicos foi declarada 
Patrimônio da Humanidade. Conti-
nuação da viagem a Agrigento onde 
realizaremos a visita do Vale dos 
Templos Gregos de Agrigento, 
incluindo os Templos de Concórdia, 
Zeus, Hércules e Juno, considerados 

como monumentos gregos melhor 
preservados aos dias hoje. Alojamen-
to no hotel. 
Dia 4º Agrigento/Marsala/Erice/ 
Palermo  
• Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã continuação da nossa via-
gem para Marsala, onde pararemos 
para percorrer o seu centro históri-
co e visitar uma adega com degus-
tação de vinhos. Após o almoço 
continuaremos nossa viagem para 
Erice, o visitante é atraído pela 
extraordinária ordem urbana que 
constitui suas ruas de paralelepípe-
dos que atribuem ao local um caráter 
sereno e antigo muito sugestivo. 
Faremos a visita panorâmica desta 
cidade medieval única. Em seguida 
saída para Palermo. Alojamento no 
hotel. 
Dia 5º Palermo/Monreale/Palermo 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã visitaremos a cidade de 
Palermo, capital da ilha habitada 
desde os tempos pré-históricos, que 
conta com uma grande riqueza e 
peso ao longo da história. Visitare-
mos os principais lugares: Igreja da 
Martorana, Teatro Massimo, visita da 
Catedral e Capela Palatina, etc., (a 
visita de alguns dos edifícios é feita 
de forma panorâmica). Continuação 
até a vila de Monreale, localizada a 
cerca de 7 km de Palermo, onde visi-
taremos sua catedral, que é um dos 
monumentos mais famosos do 
mundo construído pelo rei Guilherme 
II. Em sua grande cúpula, você pode 
ver a imagem majestosa de Cristo 
Pantocrator. Também visitaremos o 
claustro beneditino que foi preserva-
do intacto e é uma obra maravilhosa 
de grande interesse artístico. Regres-
so a Palermo. Tarde livre. Alojamento 
no hotel. 
Dia 6º Palermo/Cefalu/Messina/ 
Giardini Naxos (Taormina)  
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para a costa do Mar Tirreno 
para chegar à cidade de Cefalu, uma 
pequena cidade que se tornou um 
importante centro turístico para os 

visitantes, onde entre seus monu-
mentos mais importantes se destaca 
a sua catedral normanda com os 
incríveis mosaicos árabes e bizantinos 
e o " Lavatório Medieval ". Tempo 
livre para visitas e descobrir suas 
belas ruas do centro histórico. Conti-
nuaremos até a cidade de Messina, 
chegada e passeio panorâmico da 
cidade com a Catedral, as fontes 
renascentistas de Orion e Netuno, 
também obteremos vistas sobre o 
estreito que separa a Sicília do conti-
nente italiano. Continuação da via-
gem para a área de Taormina. Aloja-
mento no hotel. 
Dia 7º Giardini Naxos/Etna/ 
Taormina/Giardini Naxos (Taormina)  
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Partida para o Monte Etna (desde 
que as condições do vulcão e o clima 
o permitam), o vulcão mais alto da 
Europa. Chegada até os 1.800 m. de 
altura, visitaremos um produtor de 
mel, onde nos oferecerão uma 
degustação e outros produtos típi-
cos. Tempo livre. Continuação na 
direção de Taormina, uma cidade de 
grande beleza natural, localizada no 
sopé do Monte Tauro, desfrutaremos 
do tempo livre para percorrer suas 
típicas ruas e becos. Recomendamos 
visitar seu Teatro Greco-Romano, no 
qual você pode admirar vistas fabulo-
sas, tendo como palco o teatro, o 
mar e o Monte Etna. No horário indi-
cado, regresso ao hotel na área de 
Taormina. Alojamento. 
Dia 8º Giardini Naxos/Catania 
• Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Fontana Rossa de Catania 
para sair em voo (direto ou via cidade 
italiana) com destino a sua cidade de 
origem.

Mar Tirreno

Mar  
Mediterrâneo

SICILIA

Messina

Noto

Agrigento

Mt. Etna ●

●

●

●

●
● ●

Cefalú
Palermo

Monreale
Erice

Piazza Armerina

Este Programa IncluI: 
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
- 7 noites nos hotéis  previstos ou similares em quarto duplo 

standard com banheira e/ou ducha.  
- Regime alimentar segundo indicado no programa (7 cafés da 

manhã + 6 almoços + 7 jantares sem bebidas). 
- Degustação de chocolate + degustação de vinho + degustação 

de mel segundo indicado no programa. 
- Percurso de ônibus com ar condicionado (para grupos inferio-

res a 20 pessoas micro-ônibus/minivan) com guia local de lín-
gua espanhola. 

- Guias locais durante as visitas de Siracusa, Área arqueológica 
de Agrigento e Palermo. 

- Visitas panorâmicas de Noto, Ragusa, Marsala, Erice, Cefalu, 
Etna e Messina e visitas livres em Piazza Armerina e Taormina, 

- Entradas: Área arqueológica e Catedral em Siracusa; Villa 
romana de Casale em Piazza Armerina; Valle dos Tempos Gre-
gos de Agrigento; igreja Matrice em Erice; Catedral e Capela 
Palatina em Palermo; Claustro e Catedral de Monreale. 

- Kit de áudio sem fio para grupos superiores a 15 pessoas. 
- Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Catania: Nettuno 4* - Ragusa: Mediterraneo Palace 4* 
Agrigento: Grand Hotel Mose 4* - Palermo: Cristal Palace 4* 
Giardini Naxos: Cadena Chincherini 4* 

Nota: Durante a alta temporada (especialmente Agosto e 
Setembro), você passará a noite na cidade ou área de Catania, 
em lugar de Giardini Naxos.

●

Sicília 

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 
- Abril: 27 - Maio: 11, 18 e 25 
- Junho: 1, 8, 15, 22 e 29 - Julho: 6, 13, 20 e 27 
- Agosto: 3, 10, 17, 24 e 31 - Setembro: 7, 14, 21 e 28 
- Outubro: 5 e 12 

Temporada Media   Temporada Alta 
Saídas Garantidas (resto mínimo 12 pessoas)

Notas e Condições: 
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Por motivos técnicos e operacionais o programa pode ser 

modificado ou invertido sem aviso prévio, garantindo-se sem-
pre as visitas previstas no programa. (Também poderá ocorrer 
o pernoite em hotel diferente de Catania, próximo à área de 
Catania, localidade de Acireale, ou área de Taormina). 

- Durante a alta temporada (especialmente Agosto e Setembro), 
você passará a noite na cidade ou área de Catania, em lugar 
de Giardini Naxos. 

- Em algumas saídas o guia poderá ser bilíngue (garantindo 
sempre língua espanhola). 

Ragusa ●

Marsala
●

Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 50 
Por temporada alta .................................................................................................. 70 
Preço voo Madri/Roma/Madri (sem taxas, aproximado) desde..................... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.275 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 250

PRAÇA DA CATEDRAL - SIRACUSA

Calabria 
(Itália)

Mar 
Jónico

Taormina

Siracusa

●

●

●

● Catânia
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Sicília: 
TEATRO DE TAORMINA

CRATERA DO MONTE ETNA

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol 
- Não se incluem entradas durante as visitas, tendo que ser pagas 

diretamente pelos Srs. clientes (custo total aproximado 57 €). 
- O jantar do primeiro dia se dará ou não dependendo da hora 

de chegada ao hotel. 
- Informamos que em algumas cidades italianas cobram uma 

taxa diretamente aos clientes alojados em qualquer estabeleci-
mento turístico. Esta taxa pode variar entre 1 e 4 euros por 
pessoa e noite, e o cliente deverá fazer o pagamento direta-
mente no hotel.

Calabria 
(Itália)

Mar Tirreno

Mar 
Jónico

Mar Mediterrâneo

SICILIA Taormina

Siracusa

Noto

Agrigento

●

●

●

●

●
●

●
Selinunte

Mt. Etna

●

●

Palermo

Catânia

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Catânia: Excelsior Mercure 4* - Ragusa: Mediterraneo Palace 4* 
Agrigento: Dioscuri Bay Palace 4* 
Palermo: Excelsior Mercure 4* 

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

quarto standard com banheira e/ou ducha. 
- Drinque de boas-vindas. 
- Regime alimentar conforme indicado no programa 
- Percurso em ônibus com ar condicionado e guia acompanhan-

te conforme indicado no roteiro. 
- Visitas (sem entradas), indicadas no itinerário com guia local 

onde seja necessário. 
- Degustação de azeite e produtos típicos em Selinunte + 

degustação de mel em Zafferana Etnea (MT. Etna), de chocola-
te em Modica e de vinhos em Marsala. 

- Carregador de bagagens nos hotéis. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Entradas aos monumentos, bebidas durante as refeições,  

gorjetas, etc. 
- É possível que em algumas localidades exista uma taxa local 

que não está incluída no preço do circuito e que deverá ser 
paga diretamente nos hotéis. 

- Se os traslados forem noturnos (10 pm - 8 am) adicionaremos 
o night service (12 euros por pessoa e trajeto).

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Dia 1° Catania 
• Domingo • Jantar. 
Chegada e traslado ao hotel. Drinque 
de boas-vindas. Alojamento. 
Dia 2° Catania/Piazza 
Armerina/Caltagirone/Catania 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Depois do café da manhã buffet, 
saída com destino a Piazza Armerina 
e visita da Villa Romana del Casale, 
luxuosa morada que se encontra no 
coração da Sicilia: a Vila Romana, 
graças a seus 3.500 metros quadra-
dos de mosaicos, tem sido declarada 
“Patrimonio da Humanidade” pela 
UNESCO. Almoço em um restaurante 
local. Continuação até Caltagirone, 
conhecida por suas cerâmicas cuja 
produção artesanal é secular e onde 
se encontra a famosa escadaria de 
Santa Maria do Monte: tempo livre 
para disfrutar das numerosas tendas 
de cerâmicas. Regresso ao Hotel em 
Catania: jantar e alojamento. 
Dia 3º Catania/Monte Etna/ 
Taormina/Catania 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Depois do café da manhã saída para 
o Monte Etna (sempre que as condi-
ções o permitam), o vulcão mais alto 
da Europa. Chegada até os 1.900 
metros de altura e visita das crateras 
apagadas, as famosas “Crateri Sil-
vestri”. Esplêndida a variedade de 
flora e esplêndidas também as paisa-
gens lunares que se podem ver pelo 

caminho. Parada em Zaferana Etna 
que está situada nas ladeiras do 
Monte Etna com visita em um labo-
ratório de elaboração e degustação 
de mel e de seus deliciosos produtos 
derivados. Continuação para Taormi-
na, cidade de grande beleza natural, 
localizada nas encostas do Monte 
Tauro. Almoço em um restaurante 
local. Pela tarde, tempo livre para 
passear por suas típicas ruas e para 
visitar por sua conta o Teatro Grego 
Romano do qual poderemos admirar 
fabulosas vistas tendo como cenário 
o teatro, mar, e o monte Etna. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamen-
to. 
Dia 4º Catania/Siracusa/Noto/ 
Ragusa 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Depois do café da manhã buffet, 
saída até Siracusa: visita do parque 
arqueologico de Neapolis onde se 
encontram o Teatro Grego, as Lato-
mias e a Orelha de Dionisio. A parte 
velha da cidade esta situada sobre a 
ilha de Ortigia unida ao continente 
por uma ponte. Neste lugar se 
encontram os mas importantes vestí-
gios de seu glorioso passado: o Tem-
plo de Minerva, transformado em 
Catedral Cristã, a legendária Fonte 
Arethusa e o Templo de Apollo. 
Almoço em um restaurante local en 
Ortigia. Pela tarde, saída até Noto 
para visitar a capital do Barroco Sici-
liano, onde há pouco tempo se pode 
admirar a Catedral renovada depois 
de muitos anos de trabalho minucio-
so, respeitando as técnicas do passa-
do. Noto e sua Catedral foram decla-
radas Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Continuação até 
Ragusa. Jantar e alojamento no 
Hotel. Visita opcional “by night” da 
cidade antiga Ragusa “Ibla”, um 
exemplo de cidade barroca européia 
antiga conservada a mil maravilhas, 
um labirinto de vielas medievais, rica 
de palácios barrocos e igrejas (paga-
mento no local, se realizará somente 

com um mínimo de participantes). 
Dia 6º Ragusa/Modica/Agrigento 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Depois do café da manhã, saída até 
Modica para visitar a cidade dividida 
em duas partes: Modica Baixa e Alta. 
Modica é também um valioso sítio da 
Unesco e é famosa por suas igrejas 
barrocas e praças cenográficas; 
degustação do famoso chocolate 
(Xocoatl) elaborado com métodos 
antigos trazidos da Sicília com a 
dominação Espanhola. Almoço em 
um restaurante local. Pela tarde, con-
tinuação até Agrigento, “A Cidade 
mais bela dos mortais” e visita do 
famoso e único "Vale dos Templos": 
o Templo da Concordia, o Templo de 
Hércules e o Templo de Giunone, que 
representam os melhores exemplos 
da civilização grega em Sicília e 
declarados “Patrimônio da Humani-
dade” pela UNESCO. Jantar e aloja-
mento no Hotel. 
Dia 6º Agrigento/Selinunte/ 
Marsala/Palermo 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Depois do café da manhã buffet, 
saída até Selinunte e visita da Acró-
polis, o maior conjunto arqueológico 
da Europa. Depois da visita, nos diri-
giremos até uma casa rural da região, 
famosa por sua produção de azeite 
de oliva, onde, antes de almoçar, 
poderemos degustar o aceite de pró-
pria elaboração. Continuação até 
Marsala, uma cidade na costa oci-
dental famosa por sua produção de 
vinho doce de Sicília. Visita do cen-
tro histórico e parada em uma pres-
tigiosa adega, onde poderemos des-
frutar de uma degustação de vinhos 
e aprender sobre a produção local. 
Continuação até Palermo: jantar e 
alojamento no Hotel. 
Dia 7º Palermo 
• Sábado • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto e fim de nos-
sos serviços.

●

Marsala

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 7, 14, 21 e 28 - Maio: 5, 12, 19 e 26 
Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
Agosto: 4, 11, 18 e 25 -  Setembro: 1, 8, 15, 22 e 29 
Outubro: 6, 13, 20 e 27

Suplementos 
Preço voo Madri/CatâniaPalermo/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde..... 275 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.195 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 250

HOTÉIS  
4*

Incluindo 6 CAFÉS DA MANHÃ,  
4 ALMOÇOS, 6 JANTARES e 11 VISITAS

7 dias 
(6 noites de hotel) 

1.195€ 
1.434USD

desde

Cód. 02116FR

Ragusa ●

Piazza Armerina
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RIOMAGGIORE - LE CINQUE TERRE

Toscana 
Liguria Umbria

Dia 1º Roma  
• Domingo  
Chegada a Roma e assistência no 
aeroporto. Traslado ao hotel e tempo 
livre. Alojamento.  
Dia 2º Roma/Assis/Perugia/ 
Montecatini Terme  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar.   
Pela manhã saída para o leste para 
entrar na Úmbria, para chegar a 
Assis, cidade natal do famoso santo 
são Francisco de Assis. Após o meio 
dia nos dirigiremos a Perugia, capital 
da Úmbria, e último reduto etrusco 
frente ao domínio de Roma. Depois 
do almoço passearemos por suas 
ruas cheias de charme: a Piazza Itá-
lia, ocupando o lugar onde ficava a 
impressionante fortaleza de Rocha 
Paulina. A partir daqui iremos a 
Corso Vannucci, principal artéria da 
cidade até chegar à Praça 4 de 
Novembro, esta Praça é decorada 
pela Fontana Maggiore, o Palácio dei 
Priori, ambas construções do século 
XIII e o Duomo. Continuação a Mon-
tecatini Terme. Alojamento no hotel. 
Dia 3º Montecatini Terme/ 
Le Cinque Terre/Lucca/ 
Montecatini Terme  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Este dia será dedicado a uma das 
regiões mais espetaculares da Riviera 
italiana, Le Cinque Terre. Sairemos 
pela manhã de ônibus para La Spezia 
de onde chegaremos após um curto 
trajeto de trem a Riomaggiore, para 
seguir até Manarola, encantadora 
aldeia de pescadores, com suas casas 
pintadas de cores chamativas. Depois 
de desfrutar de seu ambiente, chega-
remos a Vernazza, onde almoçare-
mos. À tarde regresso de trem até La 
Spezia para continuar a viagem em 
direção a Lucca onde faremos um 
passeio pela cidade amuralhada ao 
longo de 4 km. com 4 portas e 11 
baluartes. Na cidade antiga destaca-
remos a Praça de San Michele, com a 

igreja do mesmo nome, a Praça do 
Anfiteatro, a Praça San Pietro, o Palá-
cio Ducal, o Duomo, etc. Regresso ao 
hotel na hora prevista. 
Dia 4º Montecatini Terme/Pisa/ 
Volterra/San Gimignano/Siena  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída pela manhã para Pisa. Dedica-
remos nosso tempo ao Campo dos 
Milagres, onde se encontram as 
construções mais conhecidas, como 
o Duomo, o Batistério, o Cemitério e 
a mundialmente famosa Campanile 
ou Torre inclinada. Seguidamente 
prosseguiremos para o território dos 
Balze, com sua paisagem de rochas 
separadas pela erosão nas proximida-
des de Volterra. Almoço em restau-
rante. Destacaremos os severos palá-
cios da Praça de Priori, veremos, 
como não, a Catedral com seu Batis-
tério, as ruinas etruscas e romanas. 
Prosseguiremos viagem entre vinhe-
dos e oliveiras, para San Gimignano 
delle Belle Torri, chamado assim pelas 
construções características que lhe 
dão o apelido da "Manhattan medie-
val". Visitaremos as suas ruas 
estreitas, com destaque para a Praça 
della Cisterna, a Praça de Duomo, o 
Colegiado, Palácio do Popolo, a igre-
ja de San Agustín e seu castelo, de 
onde poderemos desfrutar de uma 
vista espetacular. No final da tarde 
chegada a Siena. Alojamento no 
hotel.  
Dia 5º Siena/Arezzo/Chianti/Siena  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã saída para Arezzo. Efe-
tuaremos uma visita da cidade, na 
qual destacaremos a igreja de São 
Francisco, os afrescos de Piero della 
Francesca, obra-prima do pintor, com 
a história de Vera Cruz. Após o meio-
dia, sairemos para o coração da 
região de Chianti, o famoso vinho 
que distingue sua qualidade com um 
galo preto, os quais irão desfrutar em 
nosso almoço no Tenuta dei Lupinari, 

fazenda encantadora, rodeada por 
vinhedos e oliveiras. À tarde chegada 
em Siena. Em nossa visita pela cida-
de, construída sobre três colinas, visi-
taremos a igreja de São Domenico, a 
Catedral monumental com o Duomo 
e o Batistério, a famosa Praça do 
Campo, onde ocorre o tradicional 
Palio, com o Palácio Público, e passe-
aremos por suas ruas sinuosas até o 
final da tarde quando voltaremos 
para o hotel. Alojamento.  
Dia 6º Siena/Florença/Siena  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Na parte da manhã saída para Flo-
rença, à cidade dos Medicis e do 
Renascimento, de onde surgiu um 
novo conceito cultural a partir do S. 
XIII, combinando a genialidade de 
seus artistas, com o patrocínio dos 
Medici. Dedicaremos o dia para visi-
tar a cidade, com o imenso conjun-
to monumental da Praça do Duomo, 
com o Batistério, o Campanile, a 
Galeria de artesanato. Almoço em 
restaurante. À tarde, caminharemos 
pela Ponte Vecchio, o bairro de San 
Marco. Regresso ao hotel. 
Dia 7º Siena/Montepulciano/ 
Cortona/Siena  
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã saída para Montepulcia-
no, ao sul da Toscana. Nesta cidade 
visitaremos a igreja da Madonna de 
São Biagio, percorreremos suas ruas 
estreitas repletas de construções 
medievais e renascentistas. Após o 
almoço nos dirigiremos a Cortona, 
na encosta de uma colina dominan-
do o vale de Chiana. Depois de des-
frutar de uma incrível vista panorâmi-
ca atravessaremos a transitada Via 
Nazionale até chegar a Praça Repú-
blica, praça na qual podemos encon-
trar o Palácio Comunale do S. XIII 
com sua grande escadaria. Ao lado 
está localizada outra grande praça, a 
Piazza Signorelli, metade gótica 
metade renascentista. Passeando 
chegaremos à Praça de Duomo, em 
seu claustro, debaixo de cada arco há 
um afresco representando vários epi-
sódios da vida de Santo Agostinho. 
Entraremos no Museu Diocesano 
onde poderemos admirar a famosíssi-
ma anunciação de Fran Angélico. 
Regresso ao hotel no final da tarde. 
Alojamento 
Dia 8º Siena/Roma  
• Domingo • Café da manhã.  
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Roma. 

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

quarto standard com banheira e/ou ducha. 
- Regime alimentar segundo indicado no programa: 7 cafés da 

manhã, 6 almoços e 6 jantares (vinho e agua nas refeições). 
- Percurso em ônibus e visitas panorâmicas segundo indicado no 

itinerário com guias locais e/ou acompanhantes.  
- Traslado aeroporto-hotel-aeroporto (ver notas*). 
- Seguro de viagem.  

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoriía) 
Roma: Occidental Aurelia 4* 
Siena: Mercure Siena degli Ulive 4*/ Executive Siena 4* 
Montecatini Terme: Panoramic 4* / Manzoni 4* / Michelangelo 4*

HOTÉIS  
4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,  
6 ALMOÇOS, 6 JANTARES e 11 VISITAS

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Junho: 2, 9 e 16 - Julho: 14 e 28 
Agosto: 4 e 18 - Setembro: 1 e 8 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra 
*Mínimo 2 pessoas (resto das saídas mínimo 20 pessoas)

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).  
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Para o traslado de regresso no último dia será realizado con-

juntamente para todo o grupo, independentemente do horá-
rio do voo de cada um dos passageiros, que deverá ser em 
qualquer caso posterior às 15,30 horas, por isso advertimos 
para sua informação e conhecimento. 

- A ordem das visitas pode ser modificada sem aviso prévio. 
- Lhes informamos que devem pagar diretamente “in situ” (ao 

guia e/ou hotéis) a nova taxa turística de algumas cidades. O 
valor aproximado é de 4 a 6 € por pessoa e noite.

Suplementos 
Por temporada media ........................................................................................... 110 
Por temporada alta ................................................................................................ 150 
Por temporada extra .............................................................................................. 170 

Preço voo Madri/Roma/Madri (sem taxas, aproximado) desde..................... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, *mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.705 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 405

PIAZZA DEL CAMPO - SIENA

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.705€ 
1.960USD

desde

Cód. 02006GR
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Cód. 02006DR

Italianos
DESENZANO

Este Programa Inclui: 
- Transporte de ônibus com ar condicionado de acordo com o 

programa. 
- Traslados aeroporto / estação-hotel-aeroporto / estação de 

táxi, micro-ônibus ou ônibus: no dia de chegada aeroporto / 
estação-hotel; e no dia de saída hotel-aeroporto / estação de 
acordo com o programa indicado acima. Nota: outros trasla-
dos com suplemento conforme indicado  

- 7 noites de alojamento em quarto duplo / twin em hotéis de 4 * 
em quartos standard com banheira e/ou ducha. 

- Regime: 7 cafés da manhã Buffet  , 6 almoços e 6 jantares 
(com menus de 3 pratos). O jantar do primeiro dia não está 
incluído.  

- As visitas incluídas no programa com a presença de um  
guia acompanhante de língua espanhola de acordo com o 
programa. 

- Guias locais em Milão, Rocca d'Angera, Sirmione, Lugano, 
Como, Villa Taranto.  

- A entrada para os seguintes locais: Angera: Rocca Borromea // 
Ilhas Borromeas: travessia em barco Isola Bella-Isola dei Pesca-
tori-Isola Madre // Lago Garda: passeio de barco // Lugano: 
Igreja de Santa Maria degli Angeli // Verbania: Villa. 

- Seguro de viagem. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Milão: Leonardo Hotels Milan City Centre 4 */ 
Central Station 4* / NH Concordia 4* / Milano 2 4* 
Região dos Lagos: Grand Hotel Varese 4* / Villa Porro Pirelli 4*

P I A M O N T E

Ilhas Borromeas

Lago 
di Garda

Lago 
Maggiore

Lago 
D’Orta

Lago 
di Como

Lago 
Iseo

●

Arona

Lecco
Como

Ascona

Sirmione
Desenzano

Lugano

●

●
●

●

●
●

●

L O M B A R D Í A

T R E N T I N O

V E N E T O

Suíça

ISOLA DEI PESCATORI

HOTÉIS  
4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,  
6 ALMOÇOS, 6 JANTARES e 9 VISITAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Reservamo-nos o direito de trabalhar com hotéis sem categori-

zação oficial, cuja qualidade e categoria correspondem a 
hotéis de 3 ou 4 estrelas, respectivamente, e que são utiliza-
dos para este produto. Marcamos esses hotéis com Cat./TE3* 
ou Cat. / TE4*. Em datas de congressos e eventos especiais 
nos reservamos o direito de oferecer hotéis alternativos 3*/4* 
nas cidades indicadas ou em seus arredores. 

- O guia acompanhante não está normalmente presente nos 
transfers do dia 1º e 8º.  

- City Tax Itália: pagamento direto no destino. Na Itália, está 
vigente uma taxa de contribuição turística, de acordo com a 
qual todos os viajantes devem pagar entre € 2,50 (áreas Lagos 
Norte da Itália + Dolomitas) e € 5,00 (Milão) por cada pessoa 
e noite de estadia no hotel. Os clientes devem pagar este 
imposto diretamente no hotel no momento do check-out.  
A informação acima sobre os valores a pagar por noite é para 
fins informativos e sujeita a modificação pelas autoridades  
italianas.  

Dia 1° Milão  
Chegada a Milão e traslado ao hotel. 
Alojamento em Milão. 
Dia 2° Milão/Angera/ 
Região de Varese  
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Pela manhã visita guiada a Milão, 
capital da região da Lombardia. Dare-
mos um passeio pelo seu centro his-
tórico, com o Castelo Sforzesco, a 
Praça do Duomo, as Galerias Vittorio 
Emanuele, o Scala e pelo bairro das 
lojas dos mais renomados estilistas. 
Tempo livre e almoço. Em seguida, 
partida para Angera para visitar a 
Rocca Borromea di Angera, um edi-
fício fortificado localizado na mar-
gem sul do Lago Maggiore. É um dos 
castelos mais bem preservados da 
Lombardia. Jantar e alojamento na 
região de Varese. 
Dia 3° Lugano 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã saída para Lugano e visi-
ta desta cidade nas margens do 
Lago Ceresio. Lugano é a maior cida-
de da região do Ticino, é a cidade 
dos parques e das flores, rodeada por 
várias montanhas. Visita a Igreja de 
Santa Maria degli Angeli, com sua 

famosa crucificação e passeio pela 
elegante Via Nassa. Almoço e tempo 
livre. Retorno ao hotel e tempo livre. 
Jantar e alojamento na região de 
Varese.  
Dia 4° Lago Maggiore/ 
Ilhas Borromeas 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã embarcaremos para che-
gar a Isola Bella e visitar o palácio 
da família Borromeo, com suas 
espetaculares salas, luminárias e jar-
dins. Continuaremos pela Isola dei 
Pescatori, que é a única habitada. 
Almoço. À tarde, nos dirigiremos 
para Isola Madre, onde percorrere-
mos seus magníficos jardins e visita-
remos o Palácio. Tempo livre em 
Stresa, localizada na margem do 
lago, é um dos destinos turísticos por 
excelência, devido à paisagem que 
oferece: o Lago Maggiore, edifícios 
elegantes e as Ilhas Borromeu. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamen-
to na região de Varese. 
Dia 5° Lago de Como 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Como, uma cidade com 
grande conteúdo histórico e artístico. 
Começaremos a visita subindo de 
teleférico até Brunate, um ponto 
panorâmico onde poderemos admi-
rar o Lago Como de cima. Em segui-
da, visita do centro da cidade: vere-
mos, entre outros: o Duomo, domi-
nado por duas estátuas renascentis-
tas de Coamschi e cujo interior da 
arquitetura gótica revela uma deco-

ração renascentista de destaque. 
Almoço e tarde livre. Retorno à 
região de Varese. Jantar e alojamen-
to.  
Dia 6° Villa Taranto/Lago D’Orta 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Verbania, onde visitare-
mos com um guia local a Villa 
Taranto, belo jardim botânico de 16 
hectares, onde podemos encontrar 
todos os tipos de plantas e árvores de 
todo o mundo. Continuação até o 
Lago d'Orta, o mais ocidental dos 
lagos alpinos italianos, separado do 
Lago Maggiore pelo Monte Mottano-
ne de 1.491 metros. Almoço. À 
tarde, passeio de barco de Orta a 
São Giulio. Após o tempo livre em 
Orta, regresso ao hotel. Jantar e alo-
jamento na região de Varese. 
Dia 7° Lago de Garda  
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Desenzano, onde camin-
haremos pela Piazza Malvezzi e pelo 
centro antigo, e veremos a obra de 
Gian Battista Tiemplo "A Última 
Ceia". Almoço. Passeio de barco até 
Sirmione del Garda, visita a esta 
encantadora cidade localizada em 
uma península no Lago de Garda, o 
maior dos lagos italianos, onde se 
destaca o castelo da família Scala. 
Continuação para Milão. Jantar e 
alojamento.  
Dia 8° Milão  
• Café da manhã. 
Traslado para o aeroporto de Milão 
no horário previsto.

Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 50 
Por temporada alta .................................................................................................. 75 
Preço voo Madri/Milão/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde ............... 170 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, *mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.420 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 359

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 
Junho: 29 - Julho: 6, 13, 20 e 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 e 31 
Setembro: 7 

Temporada Media     Temporada Alta

●

Milão
ITÁLIA

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.420€ 
1.633USD

desde



CROÁCIA 13POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

Cód. 04506CR

Croácia Clássica

que foi declarado pela UNESCO Patri-
mônio Natural. Poderemos admirar a 
beleza tranquila dos Lagos e cachoei-
ras que nos mostrarão um espetácu-
lo inesquecível. Depois do almoço 
continuação da viagem para Rasto-
ke, também conhecida como a 
pequena Plitvice, do mirante teremos 
uma fantástica panorâmica desta 
mágica cidade de moinhos e cachoei-
ras que correm para o rio Korana. 
Continuação para Zagreb. Alojamen-
to no hotel.   
Dia 7º Zagreb  
• Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã realizaremos um tour 
panorâmico da maior cidade do país 
e capital da República da Croácia. 
Cresceu a partir de 2 cidades gême-
as: Gradec (que foi fortificada contra 
os ataques dos tártaros no século XIII 
e que ainda existem algumas de suas 
muralhas e pórticos medievais. Têm 
varias igrejas, palácios góticos e 
barrocos muito bonitos) e Kaptol 
(onde se destacam os capitéis da 
catedral, decorados com complica-
dos filigranas, e o palácio episcopal). 
Os edifícios pintados em tons pastéis 
de Gradec e Kaptol contrastam com 
a pedra cinzenta do centro da cidade 
de Zagreb. Tarde livre. Alojamento no 
hotel.  
Dia 8º Zagreb  
• Café da manhã.  
Pela manhã traslado ao aeroporto.

Dia 1º Dubrovnik  
• Jantar. 
Chegada a Dubrovnik a “Pérola do 
Adriático” e assistência no aeropor-
to. Traslado ao hotel e alojamento.  
Dia 2º Dubrovnik  
• Café da manhã + jantar. 
Pela manhã realizaremos a visita 
panorâmica a pé da cidade antiga, 
protegida pela fortaleza Revelin, do 
século XVI localizada a leste, e que é 
só para pedestres. Suas duplas mural-
has de 20 torres e bastões rodeiam a 
catedral barroca e as requintadas 
igrejas, os monastérios, os palácios, 
as fontes e as casas de telhados ver-
melhos ou amarelos. Dubrovnik gan-
hou fabulosas riquezas com o comér-
cio durante a idade média e foi famo-
sa por sua arte do século XV ao sécu-
lo XVII. A cidade antiga de Dubrovnik 
tem entre suas numerosas atrações 
os seguintes monumentos que visita-
remos: A Fonte de Onofre, os Mos-
teiros dos Franciscanos, os Palácios 
de Sponza e do Reitor e a Catedral. 
Tempo livre. (Retorno ao hotel por 
conta dos Srs. clientes). Alojamento.  
Dia 3º Dubrovnik  
• Café da manhã + jantar.  
Dia livre nesta maravilhosa cidade do 
Adriático na qual poderemos desfru-
tar das águas cristalinas de seu mar 
ou então de alguma excursão opcio-
nal como: Montenegro, etc. (Roga-
mos consultar dias de operação das 
mesmas e detalhes ao guia local). 
Alojamento no hotel.  
Dia 4º Dubrovnik/Mostar/Split 
• Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã saída para a fronteira da 
Bósnia- Herzegovina para chegar à 
cidade de Mostar. Faremos a visita 
panorâmica da cidade que durante 
o Império Otomano foi centro comer-

cial e onde hoje podemos descobrir 
traços visíveis deste império visitando 
o antigo bazar, a mesquita, assim 
como sua famosa ponte de pedra, 
reconstruída com a ajuda dos milita-
res das forças espanholas sob o 
comando da OTAN. Depois do almo-
ço continuação a Split, segunda 
maior cidade do país e importante 
porto pesqueiro. Alojamento no 
hotel.  
Dia 5º Split/Trogir/Zadar/ Otocac 
(área de Plitvice)  
• Café da manhã + almoço + jantar.  
Na parte da manhã visita panorâmi-
ca a pé de Split, o centro antigo é 
encantador, onde se destaca o Palá-
cio de Diocleciano, o Templo de Júpi-
ter, o Peristilo e a Catedral. Conti-
nuaremos nossa viagem passando 
pela cidade de Trogir onde realizare-
mos uma breve parada para fazer um 
tour panorâmico desta cidade 
medieval, joia da costa dálmata, 
situada numa pequena ilha ligada ao 
continente por uma ponte onde se 
destaca o Castelo de Kamerlengo no 
porto e a Catedral de São Lourenço 
no centro da cidade. Continuação da 
viagem para Zadar. Chegada e visita 
panorâmica da cidade, localizada 
em um promontório que domina o 
Adriático: a Igreja de São Donato, 
com aspecto de castelo e planta cir-
cular (século IX), o Fórum Romano e 
o curioso “Órgão do mar”. Conti-
nuação até Plitvice. Chegada e aloja-
mento no hotel. 
Dia 6º Otocac (área de Plitvice)/ 
Plitvice/Slunj Rastoke/ Zagreb  
• Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã realizaremos a visita ao 
impressionante Parque Nacional 
dos Lagos de Plitvice, uma das mais 
belas criações naturais do mundo e 

CROÁCIA

Hungria
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MONTENEGRO
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PENÍNSOLA 
DE ISTRIA

●

Inclui VISITA 
de MOSTAR

HOTÉIS 
4*/3*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
11 REFEIÇÕES e 5 VISITAS

PN LAGOS DE PLITVICE

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Vis 3* 
Split: Art 4* - Otocac (área de Plitvice): Park 4* 

Plitvice: Jezero 3*- Zagreb: International 4*

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

com banheira e/ou ducha.  
- Regime segundo indicado no programa (7 cafés da manhã, 4 

almoços e 7 jantares, sem bebidas). 
- Percurso em ônibus com ar condicionado e visitas indicadas no 

itinerário (sem entradas) com guia local de língua espanhola.  
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
- Seguro de viagem 

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14, 21 e 28 - Maio: 12 e 26 - Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 
Julho: 7, 14, 21 e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 
Setembro: 1, 8, 15 e 22 

Temporada Media  Temporada Alta

Notas e Condições: 
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- A ordem dos serviços poderá ser modificada sem aviso prévio 

por motivos técnicos e/ou de ocupação hoteleira, podendo 
dar-se o caso de pernoitar em cidades distintas as previstas, 
respeitando sempre o conteúdo do programa. 

- Não se incluem entradas, que serão pagas em destino (custo 
aprox. 66€). 

- Os quartos triplos são normalmente quartos duplos com cama 
de casal mais uma cama extra. 

Slunj Rastoke

Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 50 
Por temporada alta ................................................................................................ 175 
Preço voo Madri/Dubrovnik-Zagreb/Madri  
(sem taxas, aproximado e neto) desde ................................................................. 290 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 6 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.095 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 430

DUBROVNIK

MOSTAR

Zagreb

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.095€ 
1.259USD

desde

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 50 
Por temporada alta .................................................................................................. 90 
Por temporada extra .............................................................................................. 175 
Por troca de hotel em Dubrovnik em quarto duplo em quarto indiv. 
- Hotel 4* (Lacroma / Argosy / Uvala) 220 330 
- Hotel 5* (President / Ariston) 350 515 
(Nota: O regime destes hotéis será de alojamento com café de manhã, quarto standard) 
Preço voo Madri/Dubrovnik-Zagreb/Madri  
(sem taxas, aproximado e neto) desde ................................................................. 290 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 6 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.125 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 430

Cód. 04506ER

Croácia Imperial 
+ Medjugorje

PARÓQUIA DA VIRGEM MARIA - MEDJUGORJE (BOSNIA)

lengo no porto, e a Catedral de São 
Lourenço, no centro. Continuação da 
viagem para Split, cidade incluída na 
lista do Patrimônio Mundial da UNES-
CO. Chegada e alojamento no hotel. 
Dia 4º Split/Medjugorje/Mostar  
• Quarta-Feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã, realizaremos a visita 
panorâmica a pé da segunda cidade 
mais importante do país, Split. O cen-
tro antigo é encantador, onde se des-
taca o Palácio do famoso imperador 
romano Diocleciano, o Templo de 
Júpiter, o Peristilo e a Catedral. Con-
tinuação da viagem através de cida-
des costeiras como Brela e Markars-
ka em direção até o país vizinho Bós-
nia- Herzegovina para chegarmos à 
cidade de Medjugorje, importante 
centro mariano de Peregrinações 
desde que em 1981 apareceu em sua 
colina a imagem da Virgem Maria 
com sua mensagem de paz aos ali 
presentes. Tempo livre para visitar seu 
centro com a Paróquia da Virgem 
Maria. Continuação da viagem para 
Mostar. Chegada e alojamento no 
hotel.  
Dia 5º Mostar/Ston/Dubrovnik  
• Quinta-Feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã realizaremos a visita 
panorâmica da cidade de Mostar 
que durante o Império Otomano foi 
centro comercial e onde hoje pode-
mos descobrir traços visíveis deste 
império visitando o antigo bazar, a 
mesquita, bem como sua famosa 
ponte de pedra, que foi reconstruída 
com a ajuda dos militares das forças 
espanholas sob o comando da OTAN. 

Continuação da viagem para Neum 
onde faremos uma parada para o 
almoço. Saída para a Croácia para 
chegar a Ston, cidade medieval que 
conta com sua grande muralha. 
Tempo livre. À tarde, iremos para a 
cidade mais bonita chamada "Pérola 
do Adriático" Dubrovnik. Chegada e 
alojamento no hotel. 
Dia 6º Dubrovnik  
• Sexta-Feira • Café da manhã +jantar.  
Pela manhã, realizaremos a visita 
panorâmica a pé da cidade antiga 
de Dubrovnik, as margens das águas 
cristalinas do Mar Adriático, onde 
veremos as mais importantes peças 
da arte medieval: A Fonte Onofre, 
que fica situada no centro da praça 
que veremos logo após cruzarmos a 
Porta de Pile, os monastérios dos 
Franciscanos e Dominicanos, os Palá-
cios de Sponza e o do Reitor, e a 
catedral barroca de Dubrovnik. 
Tempo livre para desfrutar, passear e 
explorar esta cidade fortificada que 
nos transporta de volta ao tempo. 
Regresso ao hotel por conta dos Srs. 
Clientes. Alojamento no hotel.  
Dia 7º Dubrovnik  
• Sábado • Café da manhã +jantar.  
Dia livre Possibilidade de realizar 
algumas excursões opcionais como: 
Ilha de Korcula, Montenegro, Ilha 
Elaphite, etc. Alojamento no hotel.  
Dia 8º Dubrovnik  
• Domingo • Café da manhã.  
Na hora indicada se realizará o trasla-
do ao aeroporto.

Dia 1º Zagreb  
• Domingo • Jantar.  
Chegada a Zagreb. Assistência no 
aeroporto e traslado ao hotel. Aloja-
mento.  
Dia 2º Zagreb/Karlovac/ Otocac 
(área de Plitvice)  
• Segunda-Feira • Café da manhã + almoço + 
jantar.  
Na parte da manhã, realizaremos a 
visita panorâmica de Zagreb, a 
maior cidade do país e capital da 
República da Croácia. Cresceu a par-
tir de duas cidades gêmeas, Gradec, 
(que foi fortificada contra os ataques 
dos tártaros no século XIII, e onde 
ainda existem algumas de suas 
muralhas e pórticos medievais. Têm 
várias igrejas, palácios góticos e 
barrocos muito bonitos) e Kaptol 
(onde se destacam os capitéis da 
catedral, decoradas com complicados 
filigranas, e o Palácio Episcopal). Os 
edifícios pintados em tons pastel de 
Gradec e Kaptol contrastam com a 
pedra cinzenta do centro radial da 
cidade de Zagreb. Saída em direção 
até a cidade de Karlovac onde reali-
zaremos uma parada para o almoço. 
Karlovac é um núcleo urbano rodea-
do por 4 rios diferentes. Pela tarde 
continuaremos a viagem até o 
impressionante Parque Nacional dos 
lagos de Plitvice, uma das mais belas 
criações naturais do mundo que foi 
declarado Patrimônio Natural pela 
UNESCO em 1979, situado no cora-
ção da Croácia e com uma extensão 
de uns 30.000 hectares. Chegada e 
começo da visita, na qual desfrutare-
mos da beleza tranquila de seus 
lagos e cachoeiras, um espetáculo 
inesquecível. Alojamento no hotel.  
Dia 3º Otocac (área de Plitvice)/ 
Plitvice/Zadar/Trogir/Split  
• Terça-Feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã sairemos pela costa do 
Adriático até Zadar. Chegada. Visita 
panorâmica da cidade, situada em 
um promontório que domina o 
Adriático: a Igreja de São Donato 
com aspecto de castelo e planta cir-
cular (século IX), o Fórum Romano e 
o curioso “Órgão do mar”. Na parte 
da tarde continuação a Trogir. Che-
gada e breve visita panorâmica 
desta cidade medieval, a joia da 
Costa Dálmata, com monumentos 
como o magnífico castelo de Kamer-
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Inclui VISITAS de MOSTAR 
e MEDJUGORJE

Medjugorje

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
- Zagreb: International 4* 
- Otocac (área de Plitvice): Parc Ototac 4* 
- Split: Art 4* / President 4* - Mostar: Mostar 4* 
- Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* 

- Dubrovnik (com suplemento, ver quadro de preços): 
Hotéis 4*: Lacroma / Argosy / Uvala 
Hotéis 5*: President / Ariston

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14, 21 e 28 - Maio: 12 e 26 - Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 
Julho: 7, 14, 21e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 
Setembro: 1, 8, 15 e 22 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas e Condições: 
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- A ordem dos serviços poderá ser modificada sem aviso prévio 

por motivos técnicos e/ou de ocupação hoteleira, podendo 
dar-se o caso de pernoitar em cidades distintas as previstas, 
respeitando sempre o conteúdo do programa. 

- Não se incluem entradas, que serão pagas em destino (custo 
aprox. 66€). 

- Os quartos triplos são normalmente quartos duplos com cama 
de casal mais uma cama extra. 

- A Bósnia é outro país. Por favor, verifique se há possíveis vistos.

TROGIR

HOTÉIS 
4*/3*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
11 REFEIÇÕES e 9 VISITAS

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.125€ 
1.293USD

desde

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

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

com banheira e/ou ducha.  
- Regime alimentar segundo indicado no programa (7 cafés da 

manhã, 4 almoços e 7 jantares, sem bebidas). 
- Percurso em ônibus com ar condicionado e visitas indicadas no 

itinerário (sem entradas) com guia local de língua espanhola.  
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Entradas, maleteiros, bebidas, gorjetas, etc. 
- Almoços em Dubrovnik.
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Suplementos 
Por Pensão Completa (6 almoços) ......................................................................... 120 

Por temporada media ............................................................................................ 120 
Por temporada alta ................................................................................................ 140 
Preço voo Madri/Zagreb/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde ........ Consultar 
Taxas de aeropoerto ..................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.060 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 385

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.060€ 
1.219USD

desde

Cód. 04506NR

Croácia, Eslovénia e 
Bósnia-Herzegovina

Dia 1º Zagreb  
• Domingo • Jantar.  
Chegada a Zagreb. Assistência no 
aeroporto e traslado ao hotel. Jantar 
e alojamento 
Dia 2º Zagreb/Ljubljana  
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar folclórico.  
Na parte da manhã, visita panorâ-
mica de Zagreb, a maior cidade do 
país e capital da República da Croá-
cia. Cresceu a partir de duas cidades 
gêmeas, Gradec, (que foi fortificada 
contra os ataques dos tártaros no 
século XIII, e que ainda existem algu-
mas de suas muralhas e pórticos 
medievais. Têm várias igrejas, palá-
cios góticos e barrocos muito boni-
tos) e Kaptol (onde se destacam os 
capitéis da catedral, decoradas com 
complicadas filigranas, e o Palácio 
Episcopal). Os edifícios pintados em 
tons pastel de Gradec e Kaptol con-
trastam com a pedra cinzenta do 
centro radial da cidade de Zagreb. 
Saída em direção para o país vizinho 
da Eslovênia, a cidade de Ljubljana, 
(Almoço incluído em versão PC) onde 
realizaremos um tour panorâmico 
da capital, veremos o centro antigo, 
a Câmara Municipal, a Fonte de 
Robba, as Três Pontes, a Universidade 
e o Centro Cultural. Jantar folclórico 
em Ljubljana. Alojamento no hotel. 
Dia 3º Ljubljana/Postojna/ 
Região de Zadar 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Pela manhã viajaremos em direção a 
Postojna para visitar suas famosas 
cavernas. Realizaremos um percurso 
a bordo de um trenzinho para che-

gar ao centro da caverna onde pode-
mos apreciar suas fantasmagóricas 
formações de estalactite e estalagmi-
tes que nos mostram um lindo espe-
táculo. (Almoço incluído em versão 
PC) Continuação para costa croata. 
Chegada e passeio panorâmico da 
cidade de Zadar, localizada em um 
promontório que domina o Adriático. 
Alojamento na região de Zadar. 
Dia 4º Zadar/Split/Região de 
Dubrovnik 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para Split, a capital da Dalmá-
cia, segunda cidade do país e impor-
tante porto de pesca. Faremos uma 
visita panorâmica a pé de Split, o 
antigo centro tem muito charme, 
onde se destaca o famoso Palácio de 
Diocleciano. Continuaremos a via-
gem para a cidade chamada "Pérola 
do Adriático”, Dubrovnik. Chegada 
e alojamento na região de Dubrovnik. 
Dia 5º Região de Dubrovnik 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Pela manhã realizaremos a visita 
panorâmica a pé da cidade antiga, 
protegida pela fortaleza Revelin, do 
século XVI localizada a leste, e que é 
só para pedestres. Suas duplas mural-
has de 20 torres e bastões rodeiam a 
catedral barroca e as requintadas 
igrejas, os monastérios, os palácios, 
as fontes e as casas de telhados ver-
melhos ou amarelos. Dubrovnik gan-
hou fabulosas riquezas com o comér-
cio durante a idade média e foi famo-
sa por sua arte do século XV ao sécu-
lo XVII. A cidade antiga de Dubrovnik 

tem entre suas numerosas atrações 
os seguintes monumentos que visita-
remos: A Fonte de Onofre, os Mos-
teiros dos Franciscanos e Dominica-
nos, os Palácios de Sponza e do Rei-
tor e a Catedral. Tempo livre. (Regres-
so ao hotel por conta dos Srs. clien-
tes). Alojamento. 
Dia 6º Dubrovnik/Medjugorje/ 
Mostar 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para o país vizinho da Bósnia-
Herzegovina, via Pocitelj (breve 
parada nesta aldeia turca) para che-
gar a cidade de Medjugorje, impor-
tante Centro Mariano de Peregrina-
ção desde que no ano de 1981  apa-
receu em sua colina a imagem da Vir-
gem Maria com sua mensagem de 
paz para os ali presentes. Tempo livre. 
Continuação para Mostar. Visita 
panorâmica da cidade que durante 
o Império Otomano foi o centro 
comercial e que hoje podemos des-
cobrir vestígios visíveis deste império 
visitando o antigo bazar, a mesquita, 
bem como a sua famosa ponte de 
pedra, reconstruída com a colabora-
ção dos militares das forças espanho-
las sob o mandato da OTAN. Chega-
da e alojamento no hotel. 
Dia 7º Mostar/Plitvice/Zagreb 
• Sábado • Café da manhã + Jantar frio. 
De manhã, sairemos para o interior 
da Croácia em direção a Plitvice. 
Realizaremos a visita ao impressio-
nante Parque Nacional dos Lagos 
de Plitvice, uma das mais belas cria-
ções naturais do mundo e que há 
sido declarado pela UNESCO Patri-
mônio Natural. Poderemos admirar a 
beleza tranquila de lagos e cachoei-
ras de água que nos mostrará um 
espetáculo inesquecível. No final da 
tarde partida para Zagreb. Chegada 
e alojamento no hotel. 
Dia 8º Zagreb 
• Domingo • Café da manhã. 
Pela manhã traslado ao aeroporto.
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Este Programa Inclui: 
- 7 noites nos hotéis previstos (ou similares), em quarto standard 

com banheira e/ou ducha.  
- Regime alimentar segundo indicado no programa (7 cafés da 

manhã e 7 jantares, sem bebidas). 
- Percurso em ônibus com ar condicionado e visitas segundo 

indicadas no itinerário com guia local de língua espanhola.  
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
- Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
- Zagreb: Internacional 4* / Arcotel Allegra 4* / Panorama 4* / 

Phoenix 4 * 
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* / 

Actum 4* 
- Região de Zadar: Pinija 4* / Ilirija 4* / Kolovare 4* 
- Região de Dubovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Vis 3* / 

Astarea 3* / Epidaurus 3* 
- Mostar: Ero 4* / City 4* / Bristol 4*

HOTÉIS 
4*/3*

Incluyendo  
7 CAFÉS DA MANHÃ, 6 JANTARES + 
JANTAR FOLCLORICO EM LJUBLJANA e  

8 VISITAS

LJUBLJANA

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14 (Semana Santa), 21 e 28 - Maio: 5, 12, 19 e 26 
Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
Agosto: 4, 11, 18 e 25 - Setembro: 1, 8, 15, 22 e 29 
Outubro: 6, 13 e 20 

Temporada Media  Temporada Alta

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantido em espanhol. 
- A ordem das visitas poderá ser alterada, respeitando sempre o 

conteúdo. Dependendo da ocupação hoteleira, sobretudo em 
alta temporada pode dar-se o caso de realizar o pernoite na 
área da cidade prevista. 

- O jantar do primeiro dia será ministrado ou não dependendo 
da hora de chegada. O hotel não reembolsará nenhum valor 
pela não utilização deste serviço. 

- Nos traslados de chegada/saída podem ser demorados por 
espera de outros passageiros. 

- Este programa está sujeito a condições especiais de contrata-
ção, no caso de anulação se aplicará os seguintes gastos de 
cancelamento sobre reservas confirmadas: 

- Cancelamento com mais de 60 dias antes da data de saída  
10 % de gastos; entre 59 e 30 dias antes 20%; entre 29 e 21 
dias antes 30%; entre 20 e 8 dias antes 50%; com 7 ou 
menos dias antes 100 %. 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de gastos 
de cancelamento e outros (desde 30 euros). Ver condições e 
mais detalhes na página 143.

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas DOMINGOS
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OHRID

Cód. 04700GR

Grande Tour dos 
Balcãs “A”

(Eslovénia/Croácia/Bosnia/Sérvia/Macedônia/Albânia)
Dia 1º Zagreb  
• Domingo • Jantar.  
Chegada a Zagreb e traslado ao 
hotel. Alojamento.  
Dia 2º Zagreb/Ljubljana  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar.  
Pela manhã visita panorâmica de 
Zagreb, capital da República da Cro-
ácia e a maior cidade do país. Cres-
ceu de 2 cidades gêmeas, Gradec 
(que foi fortificada contra os ataques 
dos tártaros no século XIII e ainda 
existem algumas das suas muralhas e 
pórticos medievais. Tem várias igre-
jas, belos palácios góticos e barrocos) 
e Kaptol (onde se destacam os capi-
téis da Catedral, decorados com 
complicados filigramas e o palácio 
episcopal). Os edifícios pintados em 
tons pastéis de Gradec e Kaptol con-
trastam com a pedra cinzenta do 
radial centro da cidade de Zagreb. 
Partida para o país vizinho da Eslové-
nia, a cidade de Ljubljana onde rea-
lizaremos uma visita panorâmica da 
capital, centro cultural, político e 
económico do país. Na cidade seus 
belos e interessantes edifícios, igre-
jas, galerias de arte e museus ates-
tam sua importância ao longo da his-
tória. Alojamento no hotel.  
Dia 3º Ljubljana/Postojna/ 
Região de Zadar/Sibenik  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã sairemos para Postojna 
para visitar suas famosas grutas. 
Faremos um tour a bordo de um 
trenzinho para chegar ao centro da 
caverna onde podemos apreciar suas 
fantasmagóricas formações de esta-
lactites e estalagmites que nos mos-
tram um belo espetáculo. Continua-
ção para a costa. Chegada e visita 
panorâmica da cidade de Zadar, 
situada em um promontório que 
domina Adriático: a Igreja de São 
Donato, com aparência de castelo e 
planta circular (século IX). Jantar e 
alojamento na região de Zadar ou 
Sibenik.  
Dia 4º Zadar/Split/ 
Região de Dubrovnik  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para Split, segunda cidade do 

país e importante Porto de pesca. 
Realizaremos a visita panorâmica a 
pé de Split, o centro antigo tem 
muito charme, onde se destaca o 
famoso do Palácio de Diocleciano. 
Continuaremos a viagem para a cida-
de, conhecida como a "Pérola do 
Adriático", Dubrovnik. Chegada e 
alojamento no hotel. 
Dia 5º Região de Dubrovnik  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + 
 jantar 
De manhã, realizaremos a visita 
panorâmica a pé da cidade antiga, 
protegida pela fortaleza Revelin, do 
século XVI, situada a leste, e que é 
apenas para pedestres. Suas mural-
has duplas de 20 torres e bastiões 
rodeiam a catedral barroca e as 
requintadas igrejas, mosteiros, palá-
cios, fontes e casas de telhados ver-
melhos ou amarelos. Dubrovnik 
adquiriu riquezas fabulosas com o 
comércio durante a Idade Média e foi 
famosa por sua arte do século XV ao 
XVII. A antiga cidade de Dubrovnik 
tem entre as suas muitas atrações os 
seguintes monumentos: a Fonte de 
Onofre, os Mosteiros dos francisca-
nos e Dominicanos, os Palácios de 
Sponza e do Reitor, e a Catedral. 
Tempo livre. (Regresso para o hotel 
por conta dos Srs. Clientes). Aloja-
mento.  
Dia 6º Dubrovnik/Kotor/Podgorica  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para Herzeg Novi e continua-
ção para a Baía de Kotor, um fiorde 
de grande beleza natural. Chegada 
em Perast, uma vila de pescadores 
onde pegaremos um barco para che-
gar a pequena ilhota "Gospa od 
Skrpjela" com sua igreja. Depois da 
parada nessa ilha, continuação para 
a cidade de Kotor, onde teremos 
tempo livre para visitar o centro  
histórico. Continuação de ônibus 
para a cidade medieval de Budva. 
Almoço e tempo livre. Continuação a 
Podgorica. Jantar e alojamento em 
Podgorica.  
Dia 7º Podgorica/Tirana  
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para a Albânia através do lago 

de Skhodra. Almoço. Chegada em 
Tirana, capital da Albânia e visita 
com guia local. Veremos entre outros 
a Praça Skenderbey, a mesquita 
Ethem Bey (entrada NÃO incluída), o 
Museu Nacional que abriga peças 
arqueológicas que contam a história 
deste país (entrada incluída), etc. Jan-
tar e alojamento na região de Tirana.  
Dia 8º Tirana/Ohrid  
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã saída para Macedônia 
em direção para a localidade de 
Ohrid. Chegada. Durante este dia, 
desfrutaremos da cidade balneária as 
margens do Lago Ohrid, classificada 
pela UNESCO como patrimônio cul-
tural do mundo, visitaremos a Igreja 
de Santa Sofia do século XI, o monu-
mento de maior impressão de Mace-
dónia. Tarde livre para atividades pes-
soais. Alojamento no hotel.  
Dia 9º Ohrid/Skopje  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar.  
De manhã nos dirigiremos para a 
cidade de Skopje, capital da Mace-
dônia, começaremos a visita pela 
cidade, incluindo a fortaleza de 
Kale, Igreja de São Salvador com 
seus ícones esculpidos em nogueira, 
a Ponte de pedra e o antigo bazar. 
Alojamento no hotel.  
Dia 10º Skopje/Nis/Belgrado  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
De manhã iremos para Sérvia através 
da cidade de Nis, localizada as mar-
gens do Rio Nisava, tempo livre onde 
se pode realizar um passeio pela rua 
onde se encontra o Teatro Nacional e 
o tribunal até a fortaleza de Cele, 
onde se encontra a torre de Cele 
construída pelos turcos com os crâ-
nios pertencentes aos guerreiros sér-
vios mortos durante a batalha de 
Cegar em 1809. À tarde depois do 
almoço, continuaremos para Belgra-
do. Chegada. Alojamento no hotel.  
Dia 11º Belgrado  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar.  
Pela manhã realizaremos a visita de 
Belgrado, capital da Sérvia, cidade 
Boêmia e com uma vida quase de 24 

Este Programa Inclui: 
- 14 noites nos hotéis previstos (ou similares) em quarto stan-

dard com banheira e/ou ducha. 
- Regime de pensão completa (14 cafés da manhã, 13 almoços 

e 14 jantares, sem bebidas).  
- Percurso em ônibus com ar condicionado e visitas indicadas no 

itinerário, com guia local de língua espanhola.   
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.  
- Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
- Zagreb: International 4* / Arcotel Allegra 4* / Panorama 4* 

Phoenix 4* / Puntijar 4* 
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* / 

Park Ljubljana 3* 
- Región de Zadar: Porto 3* / Kolovare 4* / Pinija 4* / Bolero 3* 
- Región de Dubrovnik: Epidaurus 3* Albatros 3* / 

Maestral Hotels 3*4*/ Babin Kuk Hotels 3*4* 
- Podgorica Centre Ville 4* / Ramada 4* 
- Tirana: Mondial 4* / Diplomat 4* 
- Ohrid: Millenium 4* / Belvedere 4* / Bellevue 4* 
- Skopje: Duvet 4* / Russia 4* 
- Belgrado: Design Mr. President 4* / Queens Astoria 4* 
- Sarajevo: Hollywood 4* / Terme 4* 
- Mostar: Bevanda 4* / Bristol 4* / City 4*

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14 e 28 - Maio: 12 e 26 - Junho: 9 e 23 - Julho: 7 e 21 
Agosto: 4, 11 e 18 - Setembro: 1, 15 e 29 

Temporada Alta     Temporada Extra

CROÁCIA

SÉRVIA

ESLOVÉNIA

MACEDÔNIA

ALBÂNIA

MONTENEGRO

BOSNIA 
HERZEGOVINA

Hungria

Romênia

Grécia

Itália

Mar 
Adriâtico

Belgrado

●

●

Mostar

Sarajevo

Medjugorje

Kotor

Ohrid

Kruke

●

●

●

●

●
●

●

●

●

Dubrovnik ●

●
Split

Postojna

Tirana
Skopje

Nis

●

●

●

●

Plitvice

Ljubljana

Zadar

HOTÉIS 
4*/3*

Incluindo 14 CAFÉS DA MANHÃ, 
27 REFEIÇÕES e 14 VISITAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- A ordem dos serviços poderá ser modificada sem aviso prévio 

por motivos técnicos e/ou de ocupação hoteleira, podendo 
dar-se o pernoite em cidades distintas as previstas, respeitando 
sempre o conteúdo do programa. 

- Os quartos triplos constam normalmente de cama de casal + 
cama supletória. 

- Nos traslados aeroporto-hotel-aeroporto pode ocorrer demoras 
na espera de outros Clientes de diferentes voos. 

- O jantar do primeiro dia será servido aos Clientes com chega-
da ao hotel antes das 20.00 horas. 

- Este programa está sujeito a condições especiais de contrata-
ção, no caso de cancelamento se aplicará os seguintes gastos 
de cancelamento sobre reservas confirmadas: 

- Cancelamento com mais de 60 dias antes da data de saída  
10 % gastos; entre 59 e 30 dias antes 20 %; entre 29 e 21 
dias antes 30%; entre 20 e 8 dias antes 50%; com 7 ou 
menos dias 7 dias antes 100 %. 

 - Recomendamos fazer os Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
cancelamento e outros (desde 30 euros). Ver condições e mais 
detalhes na página 143.

Zagreb

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

15 dias 
(14 noites de hotel) 

1.975€ 
2.271USD

desde

●
Podgorica

●Sibenik



BALCÃS 17POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

horas por dia, onde poderemos apre-
ciar suas lojas, restaurantes e lugares 
de festa; percorreremos seu centro 
histórico, Palácio Royal, Parlamento, 
Praça da República, Igreja Ortodoxa, 
Teatro Nacional, Fortaleza de Kale-
megdan confluência dos rios Danú-
bio e Sava, Igreja Ortodoxa etc. Tarde 
livre. Alojamento no hotel.  
Dia 12º Belgrado/Sarajevo  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar.  
De manhã partida para Sarajevo 
capital da Bósnia e Herzegovina, 
localizado nas margens do Rio Miljac-
ka, é o maior centro urbano do país, 
onde descobriremos uma cidade fas-
cinante, a verdadeira mescla da diver-
sidade étnica e religiosa. Atravessare-
mos pelo coração turco da cidade até 
o bairro Austro-húngaro e entre seus 
edifícios destacamos a Câmara Muni-
cipal, Mesquita Beg do século XVI, 
Catedral Católica, etc. Alojamento 
no hotel.  
Dia 13 Sarajevo/Medjugorje/ 
Mostar  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã continuação da viagem 
para chegar à cidade de Medjugorje, 
importante centro Mariano de Pere-
grinação, desde que em 1981 apare-
ceu a imagem da Virgem Maria na 
colina com sua mensagem de paz 

para os que estavam presentes. 
Tempo livre. Saída para a cidade de 
Mostar que, durante o Império Oto-
mano foi centro comercial e que hoje 
podemos descobrir vestígios deste 
império, visitando o antigo bazar, 
assim como a sua famosa ponte de 
pedra, reconstruído com a colabora-
ção dos soldados das forças espan-
holas sob o mandato da OTAN. Alo-
jamento no hotel.  

Dia 14º Mostar/Plitvice/Zagreb  
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar 
frio.  
De manhã saída para a Croácia, em 
direção ao deslumbrante Parque 
Nacional dos lagos de Plitvice, 
declarado Património Mundial pela 
UNESCO em 1979, localizado no 
coração da Croácia e com uma área 
de 30.000 hectares. Chegada e, à 
tarde começo da visita, na qual des-
frutaremos da beleza tranquila dos 
lagos e cachoeiras que nos mostrarão 
um espetáculo inesquecível. Conti-
nuação para Zagreb. Alojamento no 
hotel.  

Dia 15º Zagreb  
• Domingo • Café da manhã.  
Na hora indicada se realizará o trasla-
do ao aeroporto. 

FORTALEZA KALEMEGDAN - BELGRADO

CAVERNAS DE POSTOJNA

Suplementos 
Por temporada alta ................................................................................................ 155 
Por temporada extra .............................................................................................. 220 
Noite adicional em Zagreb: 
- Em quarto duplo .................................................................................................. 105 
- Em quarto individual............................................................................................ 150 
Traslado para noites adicionais (por trajeto, para 4 pessoas) ............................. 102 
Preço voo Madri/Zagreb/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde............. 260 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.975 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 550
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MARSAXLOKK

Malta ao Completo
COMINO

GOZO

MALTA

●

●

●
●

●

●

La Valletta

Luqa

Sliema
St. Julian’s

Mdina

Marsaxlokk

● ●

●

●

●

●

Victoria Ggantija

Rabat
Dingli

● ●

Gruta Azul Birzebbuga

Mosta

Cave de Calypso

Mar 
Mediterrâneo

Jardins 
San Antón

Tarxiem

Ghar Dalam

●

●

●

Potteries" onde os oleiros revelam 
seus segredos Almoço durante a visi-
ta. Visita à igreja de Mosta, predo-
minada pela cúpula da igreja neo-
clássica de Santa Maria. Com seus 67 
metros de altura é a terceira cúpula 
do mundo. Terminaremos o dia com 
uma visita aos jardins botânicos de 
São Anton. Jantar e alojamento. 
Dia 5° Malta 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Após a saída em ônibus para o anco-
radouro de Cirkewwa, no ponto 
mais ocidental da ilha, travessia de 
25 minutos até o desembarque em 
Mgarr, o porto principal de Gozo. No 
mar aberto, veremos Comino, outra 
ilha do arquipélago de Malta, onde 
vivem apenas umas 30 pessoas Na 
chegada, continuação em direção a 
Dwejra Bey, um lugar natural 
impressionante que inclui o "Fungus 
Rock", uma enorme rocha cilíndrica 
situada na entrada da baía, um mar 
epicontinental (Inland Sea) que está 
conectado ao Mar aberto através de 
uma abertura natural. Continuação a 
Rabat para visitar a cidade. O ponto 
alto da visita de Rabat será a monta-
gem audiovisual "Gozo 360°" em 
uma tela grande que destaca os 
momentos importantes da história da 
ilha. Depois da visita dos templos 
megalíticos de Ggantija, breve para-
da em Xlendi, um lindo balneário. 
Almoço no caminho. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento 
Dia 6° Malta 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Após a saída para as falésias de Din-
gli, continuação para a cidade de 
Siggiewi para visitar "The Limesto-
ne Heritage”, um museu Temático 
sobre a pedra local, uma viagem fas-
cinante através da história sobre a 
exploração e o trabalho com a pedra 
calcária nas ilhas de Malta. Continua-

ção para Marsaxlokk, pequeno 
povoado de pescadores onde podem 
tirar fotos dos "luzzu", estes barcos 
de pesca pintados com muitas cores 
e que também carregam o Olho de 
Osíris na proa. Almoço. À tarde, 
regresso pelos portos em barco para 
contemplar a arquitetura defensiva 
dos cavaleiros de São João, a lagoa 
do porto de Marsamxette e o Grande 
Porto, considerado como uma das 
mais belas baias da Europa. Opcional 
com suplemento: Noite de folclore 
em Limestone Heritage (disponibili-
dade limitada). Jantar e alojamento 
Dia 7° Malta 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Manhã livre e almoço no hotel. À 
tarde, saída para o Palácio Parisio 
que foi construído durante o século 
XVIII e é hoje em dia um verdadeiro 
tesouro artístico, localizado no Cen-
tro da pitoresca vila de Naxxar. O 
imponente palácio é um lugar Incrível 
e vale a pena visitar. Descobrimento 
da quinta essência da nobreza malte-
sa e seu estilo de vida A visita desta 
casa senhorial nos convida a sonhar 
seja no salão de baile, na capela 
familiar ou nos jardins esplêndidos 
rodeados por muros e a estufa Oran-
gerie. Tempo livre para tomar um 
café ou chá no Palácio Parisio (não 
incluído no preço). Depois de um 
breve passeio pelas antigas ruas de 
Naxxar continuação para a Gruta 
Azul.* Opcionalmente e dependen-
do das condições climáticas possibili-
dade de fazer um passeio de barco 
para admirar esta gruta de perto. 
Compra em destino. Jantar e aloja-
mento 
Dia 8° Malta 
• Sábado • Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto de Malta. 
Assistência no aeroporto.

Dia 1º Malta  
• Sábado • Jantar. 
Na chegada recebimento e traslado 
ao hotel. Jantar e pernoite no hotel 
Dia 2° Malta 
• Domingo • Café da manhã + jantar. 
Dia libre. Opcionalmente (com suple-
mento, venda em destino): Excursão 
de meio dia aos templos pré-históri-
cos (almoço não incluído). Jantar e 
alojamento. 
Dia 3° Malta 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Dia dedicado à visita de Valletta, a 
capital de Malta. A Fundação da 
capital da ilha volta para ano 1566 
após a decisão do grande Mestre da 
Ordem de Malta. O centro antigo é 
um impressionante conjunto de 
arquitetura militarista na época 
barroca. Durante este dia, descobri-
remos os jardins de Upper Barracca, 
o Palácio do Grande Mestre e a 
Catedral de São João, a antiga igre-
ja da Ordem que foi construída no 
século XVI e que constitui uma obra-
prima da arte Barroca com suas lápi-
des de marchetaria. Almoço durante 
a visita. Á tarde espetáculo audiovi-
sual "The Malta Expirience" que 
mostra os 7000 anos da história 
excepcional da ilha. Jantar e aloja-
mento. 
Dia 4° Malta 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para Mdina, o coração da Ilha. 
Visita da "Cidade do Silêncio" que é 
- como La Valletta e Rabat - um dos 
mais impressionantes conjuntos de 
arquitetura da Ilha. A antiga capital, 
cidade histórica e cidade dos museus, 
localizada em uma colina rochosa, 
formada por ruas alinhadas com edi-
fícios patrícios, Igrejas barrocas, con-
ventos e palácios. Tempo livre para 
dar um passeio pelas ruas para mel-
hor compreensão da história apaixo-
nante de Malta e de sua antiga capi-
tal Medina, a maravilhosa cidade do 
Silêncio. Continuação para Rabat e 
visita do museu Wignacourt, um 
edifício de estilo barroco, que era 
anteriormente o colégio dos capelães 
da Ordem de Malta. Este colégio foi 
construído após a decisão do grande 
mestre Alof de Wignacourt (1601-
1622) e foi terminado em 1749. 
Continuação em direção ao centro 
de artesanato de Ta'Qali, onde tere-
mos a possibilidade de contemplar 
diferentes artesanatos (rendas, tece-
lagem, artigos de vidro, artesanato 
de prata). Um dos pontos mais inte-
ressantes é uma parada no "Bristow 

8 dias 
(7 noites de hotel) 

829€ 
953USD

desde

HOTÉIS 
3*/4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
5 ALMOÇOS e 7 JANTARES

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

quarto standard com banheira e/ou ducha. 
- Pensão completa: 7 cafés da manhã, 5 almoços, 7 jantares 

(menus turísticos de 3 pratos).  
- Traslados e transportes em ônibus segundo rota indicada 
- Guia acompanhante de língua espanhola segundo o programa 
- Visitas segundo indicado no programa 
- Entradas: Valetta: Valetta: Jardins d’Upper Baracca, Palácio do 

Grande Mestre, Catedral de São João, Malta Experience / 
Rabat: Museu Wignacourt / Mosta: Igreja de Santa Maria, Jar-
dins Botânicos de São Anton / Gozo: Travessia em ferry Malta-
Gozo-Malta, Gozo 360 graus, Templos megalíticos de Gganti-
ja/ Siggiewi: Museu the Limestone Heritage,  passeio em barco 
pelos portos Marsamxett e o grande porto / Naxxar: Palácio 
Parísio. 

- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum voo 
- Gorjetas 

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 
Junho: 1, 8, 15, 22 e 29 - Julho: 6, 13, 20 e 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 e 31 - Setembro: 7, 14 e 21 

Temporada Media   Temporada Alta

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
- Opção 3*: Topaz / Sunflower   
- Opção 4*: Mellieha / Golden Tulip Vivaldi  

Suplementos 
Por temporada media ............................................................................................ 125 
Por temporada alta ................................................................................................ 165 
Preço voo Madri/Malta/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde............... 275 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

OPÇÃO 3* 
Em quarto duplo................................................................................................. 829 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 275 

OPÇÃO 4* 
Em quarto duplo ............................................................................................ 1.140 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 385

GRUTA AZUL

Notas e Condições: 
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O jantar do dia 1º se dará ou não dependendo da hora da 

chegada ao hotel. 
- Para as chegadas depois das 21h ao hotel, não se oferecerá o 

jantar. Como compensação o cliente receberá o almoço/lanche 
Box no último dia antes do voo de regresso. 

- A ordem das visitas poderá ser trocada em destino, porém o 
conteúdo das visitas e excursões será sempre respeitado.
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 Chipre

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento no hotel escolhido em Lárnaca, em 

quarto standard com banheira e/ou ducha, em regímen de 
alojamento com café da manhã. 

- Excursão indicada no programa, em ônibus moderno com ar 
condicionado, guia de língua espanhola e entradas. 

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

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.) 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O itinerário publicado corresponde as saídas de Terças-feiras. 
- Por motivos técnicos, a ordem das visitas poderão modificar-se 

sem aviso prévio, mantendo-se o   conteúdo do programa. 
- O programa será modificado durante os dias livres em Lárnaca 

para aqueles para passageiros com saídas nas Sextas-feiras e 
domingos, mantendo-se íntegras as visitas/excursões especifi-
cadas. Rogamos consultar. 

- A rede rodoviária é muito boa, com rodovias.

DATAS DE SAÍDA 2019 (TERÇA-FEIRA) 
Junho: 11 e 25 - Julho: 2, 9, 16, 23 e 30 
Agosto: 6, 13, 20 e 27 - Setembro: 3 e 17 - Outubro: 1 e 15 

Temporada Media   Temporada Alta

Dia 1º Lárnaca 
• Terça-feira. 
Chegada a Lárnaca e traslado ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 2º Lárnaca/Limassol/Curium/ 
Lárnaca 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Saída para Curium. Visita das ruí-
nas: o teatro grego, a casa de Eusto-
lio com as suas termas romanas e 
seus belos mosaicos, a basílica cristã 
primitiva do século IV, a sede do 
bispo da cidade e o batistério recém-
restaurado. Após a visita, iremos 
seguindo nossa rota até o vizinho 
Santuário de Apolo Hylates. Na Anti-
guidade, este foi um dos lugares 
mais importantes da ilha dedicada ao 
deus sol Apolo. As ruínas atuais 
remontam aos tempos romanos, 
embora os restos do século VII AC já 
serem conhecidos. Continuação atra-
vés das plantações de cítricos Phas-
souri, para chegar ao centro antigo 
da cidade de Limassol. Tempo livre. 
À tarde, regresso a Lárnaca. Visita 
da Igreja e do túmulo de São Láza-
ro. Após a visita desta Igreja, viajare-
mos para a cidade de Kiti para visitar 
a Igreja Angeloktistos do século XI. 
No arco desta Igreja, se encontra, 
muito bem conservado um mosaico 
bizantino do século VI da Virgem 
entre os Arcanjos. Regresso à tarde 
para o hotel. 
Dia 3º Lárnaca/Pafos/Lárnaca 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Saída para Pafos, antiga capital 
romana de Chipre. Chegaremos a 
"Petra Tou Romiou" a grande rocha 
que sobressai do mar e que é o lugar 
onde, segundo a mitologia, nasceu à 
deusa da beleza e do amor, Afrodite. 
Breve parada para fazer fotos e con-
tinuação para Kato Pafos para visi-
tar os Túmulos dos Reis. Tempo livre 
para passear pelo porto pesqueiro e 

almoçar. Continuação para o Parque 
Arqueológico, onde estão os mosai-
cos romanos das casas de Dionísio, 
Aion e Teseu, que são Património da 
Humanidade da UNESCO. À tarde 
visita da Coluna de São Paulo, onde 
foi amarrado pelos romanos e da 
Igreja bizantina, na aldeia de Yeroski-
pos. Regresso ao hotel. Alojamento. 
Dia 4º Lárnaca/Nicosia/Lárnaca 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Saída em direção a Nicósia, capital 
da ilha, conhecida também como "a 
última cidade dividida da Europa", 
que possui o atrativo da cruzar de 
oeste para leste em alguns poucos 
passos. Esta passagem é atualmente 
a mais fácil devido ao levantamento 
parcial das restrições para o turismo, 
junto à famosa Rua Ledra. Vamos 
visitar na parte sul, o Museu 
Arqueológico e sua maravilhosa 
coleção de peças, abrangendo a 
longa história da ilha e depois iremos 
para o Palácio Arcebispal onde se 
encontra a Catedral de São João, que 
foi construída no século XVII. Termi-
nadas estas visitas, teremos tempo 
livre para almoço e para passar pelo 
check point da Rua Ledra para visitar 
a parte Norte da cidade. Visitare-
mos o Buyuk Han, antiga pousada 
para comerciantes do S. XVI, atual-
mente dedicada à área de lazer e 
depois a Catedral de Santa Sofia, 
transformada em mesquita após a 
conquista turca da ilha em 1570. À 
tarde, regresso a Lárnaca. Alojamen-
to no hotel. 
Dia 5º Lárnaca/Montaña Troodos/ 
Lárnaca 
• Sábado • Café da manhã. 
Saída para a montanha de Troodos, 
atravessando a floresta e as vilas tra-
dicionais. Chegada à cidade de Peris-
terona, onde se encontra a igreja de 
São Barnabé e São Hilário, exemplo 

CHIPRE

●
Nicosia

●

●

Limassol

●Pafos

Mar Mediterrâneo

Mar Mediterrâneo

Baia de 
Lárnaca

Montes 
Troodos

Petra tou Romiou
◆

Curium
◆

Kykko

Omodos

●

Kiti ●

Pomos
●

Polis
●

Lempa
●

Kakopetria
●

Famagusta●

Salamis

Keryneia

Morfou

Karavas

●

●

●

●

Agia Napa
●

●

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ e 14 VISITAS

Livadhiotis City 2*    790 196 
Amorgos 3*    860 380 
Lordos Beach 4* 1.085 590 
Golden Bay 5* 1.220 700

Hotéis em Chipre base quarto duplo supl. indiv.

Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 75 
Por temporada alta ................................................................................................ 110 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

RUAS DE LÁRNACA

Lárnaca

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

8 dias 
(7 noites de hotel) 

790€ 
908USD

desde

de arquitetura bizantina, planta de 
cruz grega e 5 abóbadas. Continua-
ção da viagem à aldeia Nikitari. Nos 
arredores da aldeia de Nikitari visita-
remos a bela igreja bizantina de 
Panagia tis Asinou. Construída no 
século XII, pertence a um seleto 
grupo de igrejas rurais declaradas 
Patrimônio Cultural da Humanidade 
pela UNESCO. Em seguida, vamos 
continuar para a aldeia de Laghou-
dera para visitar a Igreja Panagia 
tou Araka, Patrimônio da Humanida-
de. Continuação da viagem atraves-
sando a floresta até a cidade de 
Pelendri. Nos arredores da cidade 
encontra-se uma das mais importan-
tes prensas de vinho da ilha, da famí-
lia Tsakkas. Terminaremos a visita 
com uma degustação de vinhos. 
Uma vez terminada a visita, conti-
nuação da viagem para a cidade de 
Omodos. Tempo livre e visita do 
Mosteiro da Santa Cruz e da Prensa 
Medieval do Vinho. Regresso à 
tarde para o hotel. Alojamento. 
Dia 6º Lárnaca 
• Domingo • Café da manhã. 
Dia livre para atividades pessoais: 
praia, compras, etc. Alojamento no 
hotel escolhido. 
Dia 7º Lárnaca 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Dia livre. Opcionalmente excursão a 
Famagusta, Salamis e Keryneia (con-
sultar detalhes ao seu guia em desti-
no). Alojamento no hotel escolhido. 
Dia 8º Lárnaca 
• Terça-feira  
Na hora indicada se realizará o trasla-
do ao aeroporto.

RUINAS DE CURIUM

MONTANHA DE TROODOS
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Inglaterra Escócia

ROYAL MILE E CATEDRAL DE STG. GILES - EDIMBURGO

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Londres: President (Turista) 
Liverpool: Marriott Liverpool City Centre (Primeira) 
Glasgow: Marriott Glasgow (Turista) /  

Holiday Inn Express Glasgow (Turista) 
Highlands: MacDonald Aviemore (Turista) /  

Highland Hotel Aviemore (Turista) 
Craiglynne Hotel (Turista) 

Edimburgo: Express by Holiday Inn City Centre (Turista) / 
Holiday Inn Edinburgh Zoo (Turista) 
Apex Grassmarket (Turista) / Braids Hill (Turista) 

Harrogate: Cedar Court (Primeira) /  
Express by Holiday Inn York (Turista)

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

to standard, regime de alojamento com café da manhã. 
- Regime alimentar segundo o programa (3 jantares) 
- Traslado de chegada e saída ao aeroporto de Londres “Heathrow”. 
- Guia de língua espanhola durante o tour. 
- Entradas incluídas: Um colégio em Oxford, parada para fazer 
fotos exteriores da Casa de Shakespeare, Ruínas do Castelo de 
Urquhart, destilaria de uísque, Castelo de Stirling, Castelo de 
Edimburgo, e um tour panorâmico de Londres. 
- Seguro de viagem.  
Este Programa NÃO Inclui: 
- Bebidas, gorjetas e tudo que não está especificado no  

programa. 
- Traslado do aeroporto de Gatwick, Stansted, Luton ou Londres 

City (ver quadro de preços). 

DATAS DE SAÍDA (SEXTA-FEIRA) base quarto duplo supl. quarto indiv.

2019 
Janeiro 11; Fevereiro 8; Março 8 1.625 689 

Abril 5 e 19 1.719 619 

Maio 3, 17, 24 e 31; Junho 7, 14 e 21 1.795 699 

Junho 28; Julho 5, 12, 19 e 26 1.889 725 

Agosto 2, 9, 16 e 23 1.915 815 

Agosto 30; Setembro 13 1.810 679 

Setembro 27; Outubro 18 1.745 649 

Novembro 8; Dezembro 6 1.705 599 

2020 
Janeiro 10; Fevereiro 7; Março 6 1.705 599

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Dia 1º Londres 
• Sexta-feira 
Chegada e traslado ao hotel. Resto 
do dia livre na cidade. Alojamento.  
Dia 2º Londres 
• Sábado • Café da manhã 
Nesta manhã faremos uma visita 
panorâmica em ônibus de Londres, 
incluindo paradas para fotos e troca 
da guarda quando operada. O tour 
inclui um passeio de orientação pelo 
oeste de Londres: área de palácios, 
parques, diversão, comércio, museus 
e as galerias destacadas. Paradas 
para fotografar o parlamento, a aba-
dia de Westminster, Big Ben e o Lon-
don Eye. Troca de guarda (sempre 
que opere), parada no palácio de 
Buckingham. Visitaremos os bairros 
de Westminster, Kensington, Mayfair, 
Belgravia, ll “West End”: área de tea-
tros e restaurantes e as praças Picca-
dilly Circus e Trafalgar Square. O tour 
terminara pelo palácio de Bucking-
ham aproximadamente às 11h45min 
horas. Resto do dia livre para visitar 
esta magnífica cidade. Alojamento. 
Dia 3º Londres/Oxford/Stratford 
Upon Avon/Chester/Liverpool 
• Domingo • Café da manhã + jantar. 
Na hora indicada, saída até a mais 
antiga das cidades universitárias bri-
tânicas, Oxford, para uma visita 
panorâmica a pé da cidade marge-
ando a bela Região dos Costwolds; 
continuamos através de aldeias como 
Long Compton, com suas “cabanas” 
de teto de palha para a encantadora 
cidade natal de Shakespeare Strat-
ford-Upon-Avon, onde além da visi-
ta panorâmica teremos tempo livre 
para o almoço (não incluído) antes de 
continuar nosso caminho até Ches-
ter.  Passeio a pé pela cidade.  Con-
tinuaremos para Liverpool, berço do 
mais famoso dos grupos pop: Os 
Beatles. Visita panorâmica e aloja-
mento. 
Dia 4º Liverpool/Região Dos 
Lagos/Gretna Green/Glasgow 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Saída através do Condado de Lancas-
ter para a bela Região do Distrito 
dos Lagos, popularizadas pelos poe-
tas românticos como Willilam Words-
worth.  Seguiremos nosso passeio ao 
longo do Lago Grasmere, até o pito-
resco povoado fronteiriço da Escócia, 
Gretna Green.  Tempo livre a sua dis-
posição para o almoço (não incluído).  
Continuaremos para a segunda cida-
de mais importante da Escócia, Glas-
gow. Breve visita panorâmica. Alo-
jamento. 
Dia 5º Glasgow/Loch Lomond/ 
Forte William/Terras Altas/ 
Inverness/Highlands 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para Loch Lomond, e bordean-
do suas belas margens entraremos 
nas Terras Altas da Escócia, High-
lands. Através de Crianlarich, chega-
remos a Forte William. Tempo livre 
disponível para o almoço (não incluí-
do). Continuaremos para o Lago 
Ness, onde poderá, opcionalmente, 
fazer um passeio de barco pelo Lago 
Ness, conhecido pelo seu famoso 
monstro "Nessie". Margeando o 
lago chegaremos a Inverness. Visita 
panorâmica e saída para Highlands. 
Alojamento 
Dia 6º Aviemore/Pitlochry/ 
Stirling/Edimburgo 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Saída para a cidade de Pitlochry, 
onde visitaremos uma destilaria de 
uísque e teremos a oportunidade de 
conhecer o método de fabricação 
centenário, e, além disso, desfrutar 
de uma degustação.  Continuamos 
até Callander e Stirling, cidade de 
grande importância na história da 
Escócia, vítima de batalhas sangren-
tas por sua independência. A batalha 
de Stirling Bridge, em 1297, e conhe-

cida pela película “Coração Valente”, 
foi a maior vitória de William Walla-
ce, que se converteu num líder indis-
cutível da resistência escocesa. Visi-
taremos o Castelo de Stirling, situa-
do sobre um promontório rochoso, 
com vistas impressionantes. Tempo 
livre a sua disposição para o almoço 
(não incluído).  Continuaremos a via-
gem até a capital da Escócia, Edim-
burgo.  Visita panorâmica da cida-
de antes de ir ao hotel. Alojamento 
(a visita panorâmica de Edimburgo 
poderá realizar-se na manhã seguinte 
dependendo da hora de chegada). 
Dia 7º Edimburgo 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Dia livre para desfrutar da cidade.  
Entre suas principais atrações se 
encontram o Palácio de Holyroo, a 
Catedral de Santo Egídio, a Galeria 
Nacional da Escócia e o Iate Real Bri-
tânia.  Hoje, terão a entrada (incluí-
da) para poder visitar o Castelo de 
Edimburgo (por sua conta). Aloja-
mento 
Dia 8º Edimburgo/Jedburgh/ 
Durham/York/Harrogate 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Deixaremos Edimburgo em direção 
ao sul e através das ondulantes pai-
sagens das Terras Baixas, chegaremos 
a Jedburgh, cidade antiga, cenário 
de lutas fronteiriças, onde veremos 

os restos de sua Abadia beneditina.  
Continuaremos até a cidade histórica 
de Durham, dominada por sua mag-
nífica catedral.  Tempo livre para o 
almoço (não incluído).  Continuação 
da viagem até York, bela cidade de 
origem romana e com uma ampla 
história ligada a Vikings e saxões. 
Teremos tempo para efetuar um 
pequeno passeio por suas encanta-
doras ruas e oportunidade de ver o 
exterior da maior catedral do norte 
da Europa.  Saída para Harrogate.  
Alojamento. 
Dia 9º Harrogate/Cambridge/ 
Londres 
• Sábado • Café da manhã 
Saída em direção a Neward, até a 
encantadora cidade de Cambridge, 
que não só rivaliza com Oxford em 
sua educação e desportes, mas tam-
bém em sua beleza e riqueza arquite-
tônica. Tempo livre para o almoço 
(não incluído) e para poder passear 
pelos colégios e ruas históricas.  Con-
tinuação da viagem para Londres.  
Alojamento 
Dia 10º Londres 
• Domingo • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado para o 
aeroporto.
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Irlanda
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Aviemore ● 

Cód. 01014AR

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Inglaterra, Escócia e Irlanda 
12D/11n desde 2.239 €

Dias 1º e 2º Londres 
Dia 3º Londres/Cambridge/York/Durham/Newcastle 
Dia 4º Newcastle/Durham/Alnwick/Edimburgo 
Dia 5º Edimburgo/Stirling/Trossachs/Glasgow/Killmarnock 
Dia 6º Kilmarnock/Belfast/Dublin 
Dia 7º Dublín/Clonmacnoise/Athlone/Galway 
Dia 8º Galway/Penhascos de Moher/Limerick/Cork  
Dia 9º Cork/Rock of Cashel/Dublin 
Dia 10º Dublín/Conwy/Chester/Liverpool 
Dia 11º Liverpool/Stratford /Cotswolds/Oxford/Londres 
Dia 12º Londres 

Consultar itinerário detalhado

2019 
Janeiro: 18 - Fevereiro: 15 - Março: 15 - Abril: 5 e 19 - Maio: 3, 10, 17, 24 e 31 
Junho: 7, 14, 21 e 28 - Julho: 5, 12 e 26 - Agosto: 9, 23 e 30 
Setembro: 13 e 27 - Outubro: 11 e 25 - Novembro: 15 - Dezembro: 13 
2020 
Janeiro: 17 - Fevereiro: 14 - Março: 13

Em quarto duplo ................................................................... 2.239 
Suplemento quarto individual ................................................ 735

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

Suplementos 
Traslado desde os aeroportos de Gatwick, Stansted, Luton ou London City  
(por pessoa)............................................................................................................... 30 

Por voo Madri/Londres/Madri(sem taxas, aproximado e neto) desde ................ 190 
Taxas de aeroporto....................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Cód. 01016CR

HOTÉIS 
Turista/ 
Primeira

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ, 
3 JANTARES e 10 VISITAS

10 dias 
(9 noites de hotel) 

1.625€ 
1.869USD

desde
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Cód. 01206CR

Irlanda 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Para a saída de 11 de Agosto (Festival da Rosa de Tralee em 

Kerry), o hotel em Kerry não está garantido. O grupo será alo-
jado em um hotel 3*/4* no condado ou condado próximo e o 
grupo poderá’ ser repartido em 2 hotéis. 

- Para a saída de 21 e 28 de Julho (Corrida de cavalos em Gal-
way), assim como para a saída de 04 de agosto o hotel em 
Galway não está garantido. O grupo será alojado em outro 
condado próximo, e o grupo poderá ser repartido em 2 hotéis 
diferentes para cada noite. 

- Para a saída de 04 e 11 de Agosto (Dublin Horse Show), o 
hotel em Dublin não está garantido. O grupo será alojado em 
outro condado próximo, e o grupo poderá ser repartido em 2 
hotéis diferentes para cada noite.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) (Categoria 3*/4*) 
Dublin ou arredores: Ashling / Clayton Ballsbridge /  

Sandymount / Jurys Inn  
Condado de Galway ou arredores: Connacht /  
Lady Gregory / Oranmore Lodge  
Condado de Kerry ou arredores: Brandon / Killarney / 
Castlerosse / River Island 
Dublin (periferia): Clarion Liffey Valley / Clayton Leopardstwon / 

Carlton Blanchardstown  
Extensão Irlanda do Norte: 
Belfast (condado de Antrim): Wellington Park / Jurys Inn Belfast/ 
Ramada Plaza / La Mon / Loughshore  
Dublin ou arredores: Academy Plaza / Carlton Blanchrdstown / 
Grand hotel Malahidel

Este Programa Inclui: 
- 7 noites em hotéis de 3*/4* em quarto standard. 
- 7 cafés da manhã irlandeses + 4 jantares (de 3 pratos, bebidas 

não incluídas)  
- Traslados de chegada e saída. 
- Todas as visitas especificadas no itinerário. Trinity College, 

Guinness Storehouse, Jerpoint Abbey, Kerry Bog Village com 
café irlandês, Penhascos de Moher (estacionamento e Centro 
de visitantes Atlantic Edge), cruzeiro no lago Corrib com chá  
e Scones, Abadia de Kylemore, Clonmacnoise, destilaria de 
uísque. 

- Guia acompanhante de língua espanhola durante o tour (do 
2º dia ao 7º dia) (Além de uma pequena assistência na chega-
da ao aeroporto de Dublin no dia 1º).  

- Ônibus moderno durante o tour (do 2º dia ao 7º dia).  
- Seguro de viagem. 

DATAS DE SAÍDA 2019 base supl. 
(DOMINGOS) quarto duplo quarto indiv.

Abril 14 1.195 370 

Maio 19; Setembro 1, 8 e 15; 
Outubro 6

1.275 370
 

Junho 23 e 30; Julho 7, 14, 21 e 28 1.330 370  

Agosto 4, 11, 18 e 25 1.345 370

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Por voo Madri/Dublin/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde ................ 145 
Taxas de aeroporto....................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Dia 1° Dublin 
Chegada em Dublin e assistência do 
guia no aeroporto, onde ele fará uma 
breve introdução da Irlanda e irá 
acompanhá-los até o ônibus que  
lhes transportará ao hotel (*). Aloja-
mento. 
Dia 2° Dublin  
• Café da manhã irlandês 
Inicio da visita panorâmica da cida-
de, cuja história remonta a época dos 
Vikings. Visitaremos o Bairro Geor-
giano, Temple Bar ou cidade velha, 
a populosa rua de pedestres Graf-
ton Street. Visitaremos o Trinity 
College, fundado em 1592 por Isabel 
I, o qual possui uma antiga biblioteca 
com mais de vinte mil manuscritos, 
que irá surpreendê-lo por seu esplen-
dor. Na biblioteca se exibe o famoso 
Livro de Kells, manuscrito do século 
IX .O livro vai fasciná-los por sua bela 
ornamentação e servirá como intro-
dução dos princípios da arte cristã 
irlandesa. Também visitaremos o 
Guinness Storehousse, onde podem 
degustar a mundialmente famosa 
cerveja negra. Tarde livre, para explo-
rar a cidade a sua vontade. Reco-
mendamos Uma passada pelo Tem-
ple Bar, com alguns dos típicos pubs 
e restaurantes que a cidade de 
Dublin oferece. Alojamento. 
Dia 3° Dublin/Kilkenny/ 
Kerry ou arredores 
• Café da manhã irlandês + jantar. 
Sairemos Dublin na direção de Kil-
kenny. A cidade de Kilkenny é con-
hecida como "a cidade do mármo-
re". Uma cidade medieval de 24.000 
pessoas caracterizada por seus edifí-
cios restaurados e bonitos é uma 
cidade pequena, mas repleta de edi-
fícios históricos fascinantes e lojas 
contemporâneas, galerias de design 
e restaurantes. No final do passeio 
panorâmico, vamos admirar os jar-

dins do Castelo de Kilkenny. Conti-
nuaremos para o sul da cidade de Kil-
kenny para a visita da Abadia de Jer-
point, uma magnífica abadia cister-
ciense fundada na segunda metade 
do século 12. A igreja tem elementos 
arquitetônicos românicos e data 
deste período. A principal atração da 
abadia é o claustro e seus arcos 
esculpidos com seus relevos únicos. 
Continuaremos na direção do conda-
do de Kerry para passar a noite. Jan-
tar e alojamento. 
Dia 4° Kerry ou arredores: 
O “Anel de Kerry” 
• Café da manhã irlandês + jantar  
Esta manhã, iremos a visitar o Anel 
de Kerry, uma das áreas mais bonitas 
da Irlanda. Todos os poetas, pintores, 
escritores e músicos tentaram trans-
mitir a beleza desta área. As montan-
has, vales e lagos estão misturados 
em uma paleta de esplendor cênico. 
Um dia encantador inclui um passeio 
ao longo da costa acidentada da 
península de Iveragh e através das 
aldeias Killorglin, Cahirciveen, Water-
ville e o povoado de língua irlandesa 
Sneem. Pararemos em Glenbeigh, 
nos arredores de Killorgan, onde visi-
taremos o museu "Kerry Bog Villa-
ge". Aqui desfrutaremos de um 
retrocesso no tempo até o início do 
século 18 para reviver o modo de 
vida da época; a turfa é colhida nos 
pântanos de turfa e até hoje é usada 
em residências como combustível. 
Eles terão a oportunidade de tam-
bém desfrutar de um típico café 
irlandês. Completamos nosso passeio 
com uma parada nos jardins da casa 
Muckross: são mundialmente famo-
sos por sua beleza, especialmente a 
sua preciosa coleção de azáleas e 
rododentros. Jantar e alojamento.

Dia 5º Kerry ou arredores/ 
Galway: Penhascos de Moher 
• Café da manhã irlandês + jantar. 
Saída de Kerry pela manhã passando 
por Listowel. Pegaremos a balsa 
para atravessar o rio Shannon, o 
mais longo da Irlanda. Chegaremos 
aos Penhascos de Moher, uma série 
de impressionantes penhascos que se 
elevam a uma altura de 700 pés 
sobre o mar e se estiram a uma dis-
tância de 5 milhas ao longo da costa. 
Passaremos por uma área chamada 
"Burren", conhecida como o "Deser-
to Rochoso”, área fascinante de 100 
milhas quadradas, cobertas por uma 
árida paisagem de estilo lunar. Jantar 
e alojamento. 
Dia 6° Condado de Galway ou 
arredores/Connemara e  
Abadia de Kylemore/Galway  
• Café da manhã irlandês + jantar 
A rota de hoje nos conduzirá até a 
inóspita região de Connemara, 
famosa pela sua beleza inalterável de 
lagos e montanhas. Desfrutaremos 
de um cruzeiro no Lago Corrib, 
onde haverá a oportunidade de 
degustar o Te & Scones. Chegare-
mos mais tarde à magnífica Abadia 
Kylemore - uma bela mansão no 
coração de Connemara - construída 
ao lado do Lago Pollacapul e cercada 
por um fórum de montanha. A Aba-
dia, com a sua magnífica igreja góti-
ca, é administrada há mais de 300 
anos pelas freiras beneditinas irlande-
sas, famosa pela sua cerâmica feita à 
mão. Continuação para Galway. 
Breve passeio de Galway, conheci-
do como "A Cidade das Tribos" em 
homenagem às 14 famílias ancestrais 
mais famosas desta área. Galway 
manteve durante muito tempo rela-
ções comercial com a Espanha; razão 
pela qual ainda existe uma grande 
influência espanhola em sua arquite-
tura, um exemplo disso é "O Arco 
Espanhol", um portão localizado nas 
antigas muralhas da cidade e a 
"Parada Espanhola", uma esplanada 
onde os ricos comerciantes e suas 
famílias desfrutavam de agradáveis 
passeios. Algum tempo livre para cur-
tir a cidade 
Dia 7° Galway/Sitio Monástico  
de Clonmacnoise/ 
Destilaria de Uísque/Dublin 
* Café da manhã irlandês  
De manhã saída para Dublin. Conti-
nuaremos em direção a Athlone, 
onde visitaremos o Castelo de Ath-
lone, construído no século XIII como 
um forte de madeira. Mais tarde, foi 
transformado em um edifício defen-
sivo e ousado. Sua característica 
arquitetônica mais importante, a 
torre, tem sido usada como um dra-
mático telão de fundo para recriar 
sua história fascinante e diversificada. 
Continuaremos em direção a Dublin. 
Visita de uma destilaria de uísque, 
onde podemos ver o processo de 
fabricação da destilaria de Uísque 
irlandês. Quando a excursão termi-
nar, o visitante também terá a opor-
tunidade de provar o famoso Uísque 
irlandês. Alojamento. 
Dia 8 Dublin  
• Café da manhã irlandês. 
Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto.

IRLANDA

IRLANDA DO NORTE
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✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas DOMINGOS

HOTÉIS 
3*/4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ IRLANDESES, 
4 JANTARES e 13 VISITAS

Extensão Irlanda do Norte 
4D/3n desde 680 €

Dia 1º Dublin/Belfast 
Dia 2º Belfast/Calçada dos Gigantes/Belfast 
Dia 3º Belfast/Dublin 
Dia 4º Dublin 

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS): 
Julho: 7 - Agosto: 4, 11 e 25

Em quarto duplo ...................................................................... 680 
Em quarto individual ............................................................... 940

Preços por pessoa (em euros) desde

PENHASCOS DE MOHER

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.195€ 
1.374USD

desde
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Zermatt: Subida ao Gornergrat 
em trem de crémaillère. Inclui: 
Traslados e guia acompanhante 
O trem crémaillère a Gornergrat sai de 
Zermatt. Esta ferrovia centenária que 
foi inaugurada em 1898 oferece uma 
vista deslumbrante das montanhas. 
Seu caminhar lento e pesado permiti-
rá que você possa desfrutar de cada 
segundo através das janelas. Passare-
mos ocasionalmente por umas casca-
tas e o trem só para em algumas das 
poucas estações intermediárias que 
tem antes do cume. E, finalmente, 
chegaremos ao Gornergrat onde 
podem ver neve e mais neve, e paisa-
gens deslumbrantes como o Matter-
horn como o principal protagonista. 
Montreux: Visita do castelo de 
Chillón. Inclui: Traslados e guia 
acompanhante 
O Castelo de Chillon está situado nas 
margens do Lago Genebra, no muni-
cípio de Veytaux, Suíça. Tem forma 
retangular, com dimensões de 110 m 
de comprimento por 50 de largura e 
uma altura máxima de 25 m. Era uma 
construção defensiva importante 
desde a Idade do Bronze, que mais 
tarde foi fortificada pelos romanos. 
O castelo é bem preservado e parece 
viajar no tempo ou a um romance de 
aventura: têm móveis medievais, 

pisos e paredes de pedra, masmorras 
profundas, pátios, salões, varandas, 
torres, um fosso e até mesmo passa-
gens secretas. 

Trem desde Lauterbrunnen para 
Grindelwald com parada em 
"Kleine Scheidegg". Inclui: Tras-
lados; guia acompanhante e 
almoço. 
O famoso trem da montanha nos 
levará para a estação "Kleine Schei-
degg" a 2.000 metros de altitude, 
onde terão uma vista deslumbrante 
sobre os famosos picos do Mönch, 
Eiger e Jungfrau. Em seguida, iremos 
de trem para Grindelwald, uma pito-
resca cidade cercada por deslum-
brante paisagem montanhosa. 
(Almoço incluído) 

Trem desde Lauterbrunnen para 
Jungfraujoch ‘’ Top of Europe’’ e 
baixada a Grindelwald. Almoço 
não incluído 
Com o famoso trem de montanha 
você chegará até Jungfraujoch ‘’Top 
of Europe’’ a 3471 metros de altitu-
de. Desfrute de um panorama excep-
cional e único em sua categoria. Do 
restaurante do observatório pode 
também disfrutar das vistas panorâ-
micas. Baixada a Grindelwald uma 
cidade muito pitoresca rodeada de 
um panorama alpino espetacular.

EXCURSÕES OPCIONAIS (venda em destino) 

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Base quarto duplo ........................................................................... 1.650 

Supl. quarto individual....................................................................... 550

Suplementos 
Por Temporada Media.............................................................................................. 30 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 55 
Por Temporada Extra................................................................................................ 85 
Por noite extra em quarto duplo (neto por pessoa) ........................................... 100 
Por noche extra em quarto individual (neto por pessoa) ................................... 170 
Traslados para noites extras (neto por trajeto, máximo 4 pessoas) ......................... 240 
Por voo Madri/Genebra/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde ............. 125 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento em quarto duplo/twin em hotéis 3*/4*  
- 7 cafés da manhã Buffet, 3 almoços, 6 jantares (com menu de 

3 pratos). O jantar do primeiro dia não está incluído. 
- Os traslados aeroporto/estação-hotel-aeroporto/estação de taxi, 

van ou ônibus: o dia de chegada aeroporto/estação-hotel e no 
dia de saída hotel-aeroporto/estação segundo o programa 
acima indicado. 

- Transporte em ônibus com ar condicionado segundo o programa. 
- Guia acompanhante de língua espanhola segundo o programa.  
- Visitas previstas no programa. 
- Visitas com guias locais em: Lucerna, Genebra, Berna, Zurique, 

(cada uma de 2 horas) e Lausanne (1h 30 min).  
- Entradas e outros serviços incluídos: Trem de montanha Täsch-

Zermatt (ida e volta) // Passagem de trem “Golden Pass” Mon-
treux-Gruyères // Schaffhausen: passeio de barco nas Cataratas 
do Reno. 

- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum voo. Gorjetas.

LUCERNA

Suíça  

Dia 1° Genebra 
Chegada a Genebra e traslado ao 
hotel. Alojamento em Genebra ou 
aos arredores.  
Dia 2° Genebra/Lausanne/Zermatt 
• Café da manhã + almoço + jantar  
Saída para Lausanne, onde visitare-
mos a cidade com guia local. A cida-
de é sede do Comite Olímpico inter-
nacional, onde destaca o Museu 
Olímpico, a Catedral Gótica, o Palá-
cio Rumin. Almoço. Opcional (com 
suplemento): possibilidade de visitar 
o castelo de Chillon perto de Mon-
treux, as margens do Lago Leman, 
um dos monumentos mais belos da 
Suíça. Jantar e alojamento na região 
de Zermatt/Tasch.  
Dia 3° Zermatt/Interlaken 
• Café da manhã + jantar. 
Depois do café da manhã tomaremos 
o trem de Tasch a Zermatt. Esta 
famosa cidade alpina se encontra aos 
pés do monte Cervino ou “Matter-
hom”, é conhecida por suas estações 
de sky e onde está proibido o uso de 
automóveis, somente são permitidos 
o uso de carros elétricos. Tempo livre 
nesta cidade pitoresca com suas típi-
cas construções de madeira (almoço 
não incluído). Opcional: Possibilidade 
de subir ao Gornergratt a 3.089 
metros com a maravilhosa vista à 
frente do mítico Cervino, do Monte 
Rosa e o pico Dufour – o mais alto 
dos Alpes suíços. Continuação até 
Interlaken (rota segundo condições 
meteorológicas). Jantar e alojamento 
na região de Interlaken/Thun. 
Dia 4° Interlaken 
• Café da manhã + jantar. 
Dia livre. Possibilidade de realizar visi-
tas opcionais: 
Opcional: Excursão a Lauterbrunnen 
– Grindelwald. Saída para o vale de 
auterbrunnen para pegar o famoso 
trem de montanha “Kleine Schei-
degg” a 2.000 metros de altitude, de 
onde teremos uma vista maravilhosa 
sobre os impressionantes picos do 
Mönch, Eiger e Jungfrau. Continua-
ção do percurso de trem a Grinden-
wald, um povoado muito pitoresco 
rodeado de um panorama alpino 
espetacular (almoço incluído). Opcio-
nal: possibilidade de continuar com o 
trem de montanha até Jungfraujoch 
“Top of Europe” (almoço não incluí-
do) e regresso a Grindelwald para 
retornar ao hotel. Jantar e alojamen-

to na região de Interlaken/Thun. 
Dia 5° Interlaken/Lucerna/Zurique 
• Café da manhã + jantar. 
Depois do café da manhã saída até 
Lucerna onde faremos uma visita 
panorâmica da cidade com guia 
local. Esta cidade está situada à beira 
do lago dos Quatro Cantões e tem 
conservado seus edifícios, praças e 
ruelas como eram na época medie-
val. Tempo livre nesta cidade que é 
considerada como uma das mais 
belas da Suíça (almoço não incluído). 
Continuação para Zurique onde 
faremos uma visita panorâmica da 
cidade com guia local, destacando a 
Bahnhofstrasse a colina Lindenhof, e 
também veremos o velho bairro dos 
marinheiros e pescadores ‘’Schipfe’’; 
e a ponte mais antiga de Zurique 
‘’Rathaus-Brücke’’ onde se encontra 
a Prefeitura. Jantar e alojamento. 
Dia 6° Zurique/Schaffhausen/ 
Cataratas do Reno/Berna 
Café da manhã + almoço + jantar 
Saída para Schaffhausen onde efe-
tuaremos um passeio de barco para 
contemplar as Cataratas do rio 
Reno, cuja cascata é tão bonita como 
espetacular. Continuação para Berna 
e almoço. Pela tarde visita de Berna 
que é a capital da Confederação Hel-

vética, considerada como uma das 
melhores cidades conservadas da 
Europa. Realizaremos uma visita 
panorâmica do centro histórico com 
guia local na qual poderemos admi-
rar seus mais de 8 quilômetros de 
pórticos, seu carrilhão e a fonte de 
Zähringen com o Urso – o mascote 
de Berna. Jantar e alojamento em 
Berna. 
Dia 7° Berna/Montreux/ 
Trem “Golden Pass”/Genebra 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Genebra via Montbovon. 
Tomaremos o trem “Golden Pass” 
que nos levará desde Montbovon até 
Montreux, passando por pitorescas 
paisagens através dos Alpes suíços. 
Almoço na região de Montreux. Con-
tinuação até Genebra e visita pano-
râmica da cidade com guia local. 
Genebra é a sede central das Nações 
Unidas e conserva um interessante 
centro antigo no qual se destaca a 
Catedral Gótica de São Pedro, o 
monumento à Reforma, a Praça de 
Four, a Prefeitura, etc. Jantar e aloja-
mento em Genebra ou ao arredor. 
Dia 8° Genebra  
• Café da manhã 
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to de Genebra.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O programa pode também ser realizado em sentido inverso. 

Ademais, o itinerário poderá sofrer modificações, porém o con-
teúdo do programa de visitas e entradas será sempre respeitado.

Cód. 03306CR

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) Categoria 3*/4* 
Genebra região e arredores: Adagio Thoiry 4* (França) /  
NH Geneva Airport 4* / Crowne Plaza 4* 
Zermatt/Tasch: City Hotel Täsch 3* / Täscherhof/Täsch 3* / 

Welcome Täsch 3* 
Região Interlaken/Thun/Brienz: Carlton Europe 3* /  
City Hotel Oberland 3* / Holiday Thun 3* / Brienzerburli Brienz 3* 
Zurique: Meierhof Zurich-Horgen 4* / Mövenpick 4* /  

H+H Hotel Zurich 4* 
Berna: Bristol 4* / Ambassador 4* / Holiday Inn West Side 4* 
Nota: Durante congressos e eventos especiais nos reservamos o 
direito de oferecer hotéis alternativos nas cidades indicadas ou 
em seus arredores.

SUÍÇA

França

Alemanha

Áustria

Itália

Schaffhausen 
(Cataratas do Reno)

Genebra 
Zermatt

Berna 
●

●

●

●

●

●

Interlaken●

Lucerna

Montreux
●

Lausana

Zurique ●

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas DOMINGOS

HOTÉIS 
3*/4*

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

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.650€ 
1.897USD

desde

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 21 - Maio: 12, 19 e 26 - Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 
Julho: 7, 14, 21 e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 
Setembro: 1, 8, 15 e 22 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Praga: Hotel Ametyst 4* / Hotel Sonata 4*/ Hotel Downtown 4* / 
Jury’s Inn 4* 
Bohemia/Ceske Budejovice: Savoy 4* / Parkhotel Hluboka 4* /  
Clarion Congress  
Nota: Durante congressos e eventos especiais nos reserva-
mos o direito de oferecer hotéis alternativos nas cidades  
indicadas ou nos arredores.

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de Hotel em quarto duplo / twin em hotéis 4 *  
- 7 Cafés da manhã Buffet, 6 almoço e 6 jantares (com menus 

turísticos de 3 pratos) 
- O transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo com 

o programa.  
- Os traslados aeroporto/estação-hotel-aeroporto/estação em 

táxi, micro-ônibus ou ônibus. 
- Guia- acompanhante de língua espanhola segundo o programa. 
- Os guias locais em: Praga (2 dias completos). 
- A entrada para os seguintes lugares: Praga: a Igreja de São 

Nicolas, da cidade velha, o bairro de Hradčany com a nave prin-
cipal da Catedral de São Vítor, a Basílica de São Jorge, antigo 
palácio e Golden Lane; a Igreja de Nossa Senhora da Vitória 
com o menino Jesus de Praga / / Bohemia: Fábrica de cristal, 
Hluboká: o Castelo; Jindrichuv Hradec: o Castelo; Visita da 
fábrica de cerveja em Ceske Budejovice.Praga: Passeio de barco 
pelo Rio Vltava (1 hora, com uma taça de champanhe).   

- Seguro de viagem. 

sar pela Igreja de São Nicolau de 
Mala Strana. À tarde saída para a 
Bohemia com uma breve parada em 
Holašovice, impressionante popula-
ção cujas variadas construções de 
estilo barroco rural são reconhecidas 
pela UNESCO. Chegada ao Ceske 
Budejovice. Alojamento na região 
Dia 5° Ceske Budejovice/ 
Cesky Krumlov/ 
Valle de Rozmberk  
• Quinta-feira • Pensão completa.  
Dia dedicado à cidade de Cesky 
Krumlov, situada em um meandro 
do Vltava e dominada pela silhueta 
impressionante do castelo. Reconhe-
cida como Patrimônio da humanida-
de pela UNESCO, preserva o seu 
charme e seu caráter com seus edifí-
cios típicos, suas praças, seus pitores-
cos cantos e suas pontes velhas de 
madeiras em restauração progressiva. 
Em seguida, tempo livre nesta joia da 
arquitetura medieval. Depois faremos 
uma excursão pelo extremo sul da 
Bohemia. Seguiremos pelo precioso 
vale do Vltava (Moldau), dominado 
pelo castelo de Rožmberk. Regresso a 
Ceske Budejovice. Alojamento.. 
Dia 6° Ceske Budejovice/Hluboka  
• Sexta-feira • Pensão completa.  
Pela manhã visita do Castelo de Hlu-
boká, o mais famoso do país. A for-
taleza original sofreu sucessivas 
transformações até a sua impressio-
nante arquitetura atual em estilo 
gótico romântico Tudor, que se asse-
melha ao Palácio de Windsor. Tarde 
dedicada à visita do Ceske Budějo-
vice (com guia acompanhante). E 
visita de uma fábrica de cerveja 
com degustação incluída. Alojamen-
to na região de Ceske Budejovice.  
Dia 7° Trebon/Jindrichuv Hradec/ 
Praga  
• Sábado • Pensão completa.  
Saída para Trebon, uma cidade pito-
resca em uma paisagem de planícies 
com inúmeras lagoas. Continuação 
em direção à bela cidade Bohemia de 
Jindrichuv Hradec, onde em torno 
da Praça Central sobrevivem numero-
sos edifícios religiosos e de estilo 
gótico, renascentista e barroco. Na 
continuação, visita ao castelo de Jin-
dřichův Hradec. À tarde retorno a 
Praga e tempo livre. Alojamento em 
Praga 
Dia 8º Praga  
• Domingo • Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto.

Dia 1° Praga  
• Domingo  
Chegada a Praga e traslado ao hotel 
(JANTAR NÃO INCLUÍDO).  
Dia 2° Praga: Staré Mesto e  
Josefov, Passeio de barco.  
(Opcional: Cemitério Judeu e as 3 Sinago-
gas e Espetáculo Teatro Negro) 
• Segunda-feira • Pensão completa.  
Visita ao bairro de Stare Mesto, o 
centro antigo de Praga. Começare-
mos pelo bairro judeu ou Josefov, 
testemunho do que foi o maior 
gueto da Europa Central. Em segui-
da, seguiremos por vielas sinuosas e 
praças românticas para chegar a 
Praça da cidade velha. Lá veremos 
prédios com arcadas, a Igreja de 
nossa senhora em frente do Tyn e a 
prefeitura com seu notável relógio 
astronómico do século XV. Subida a 
torre da prefeitura, que lhes oferece-
rá uma extraordinária vista dos telha-
dos de Praga. Visita à bela São 
Nicholas, igreja barroca. Veremos a 
famosa Ponte Carlos, decorado com 
um belo conjunto de estátuas e em 
seguida passearemos pelas ruas 
Celetná, uma das mais antigas da 
cidade, e Železna onde você encon-
trará o Carolinum. Chegada à Praça 
da República, onde está a casa 
Municipal e a Torre da Pólvora, resto 
das fortificações que marcam a 
entrada para a cidade velha. À conti-
nuação faremos um passeio de 
barco onde será servida uma taça de 
champanhe. Sugerimos que realizem 
opcionalmente a visita ao cemitério 
judeu e as três sinagogas. Também 
será oferecido, de maneira opcional, 
um espetáculo de Teatro Negro. Alo-
jamento em Praga, 
Dia 3° Karlovy Vary/Praga  
Terça-feira • Pensão completa 
Este dia é dedicado a uma excursão 

guiada até a famosa estação termal 
Karlovy Vary. No caminho, visita a 
uma fábrica de cristal, cuja tradição 
se remonta a Idade Média. Chegan-
do a Karlovy Vary apreciarão o 
ambiente «retro» do antigo Karls-
bad, cujos momentos mais gloriosos 
remontam ao século XIX, quando a 
realeza, a aristocracia, a alta nobreza 
e o mundo da cultura iam ali para 
tomar as águas. Sobrevive uma mis-
tura harmoniosa de hotéis suntuo-
sos, majestosas instalações termais e 
áreas de pedestres. Almoço em Kar-
lovy Vary e tempo livre. Saída em 
direção a Bohemia do Sul, uma terra 
lendária onde os numerosos castelos 
evocam o rico passado histórico. 
Regresso a Praga. Alojamento.  
Dia 4º Praga: Hradcany e Malá 
Strana/Holasovice/ 
Ceske Budejovice  
• Quarta-feira • Pensão completa.  
Saída para a Hradcany, distrito do 
Castelo de Praga. No centro do bairro 
fica a Basílica de São Jorge, com sua 
fachada vermelha e as duas torres 
(entrada) brancas. É a igreja români-
ca melhor conservada da cidade. 
Entraremos também no antigo palá-
cio que foi a sede dos príncipes boê-
mios. Fundado no século IX como um 
primitivo Palácio de madeira, eviden-
temente, sofreu alterações significati-
vas até chegar a sua aparência atual. 
Depois passaremos pelo Golden 
Lane e no recinto do castelo, visita-
rão a nave principal da Catedral de 
St. Vítor. Desceremos pela magnífica 
Avenida Neruda para o Belo bairro 
de Mala Strana, bairro histórico 
admiravelmente preservado, que 
apenas parece ter trocado de meados 
do século 18. Antes de visitar a Igre-
ja de Nossa Senhora da Vitória com 
o menino Jesus de Praga vamos pas-

PONTE DE CARLOS - PRAGA

Alemanha

Áustria Eslováquia

Karlovy Vary
●

●

Ceské 
Budejovice

●

Cesky Krumlov ●

●
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).  
- Tour Regular garantido em espanhol.  
- O programa pode ser realizado em sentido inverso. Ademais, 

o itinerário poderá sofrer modificações, porém o conteúdo do 
programa de visitas e entradas será sempre respeitado.  

- Todas as saídas indicadas estão garantidas. Em caso de grupos 
com menos de 10 participantes o   programa se realiza em 
micro-ônibus com chofer -guia de língua espanhola substituin-
do as visitas com guias    locais previstas segundo itinerário 
por visitas com explicações previas por parte do guia acom-
panhante    durante os trajetos (entradas sempre incluídas).  

- Nos reservamos o direito de trabalhar com hotéis sem categoria 
oficial, cuja qualidade e categoria correspondam a hotéis 3*/4*. 

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14 - Maio: 12 e 26 - Junho: 9 e 23 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
Agosto: 4, 11, 18 e 25 - Setembro: 1 e 8 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

Holasovice

 República Tcheca: 

KARLOVY VARY

HOTÉIS  
4*

Incluindo 6 ALMOÇOS, 
6 JANTARES, 10 VISITAS e 

PASSEIO de BARCO

Hluboka
●

Cód. 03100GR

Trebon●

Jindrichuv 
Hradec
●

SAÍDAS GARANTIDAS

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Base quarto duplo .............................................................................. 939 

Supl. quarto individual....................................................................... 275

Suplementos 
Por Temporada Media.............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 50 
Por Temporada Extra................................................................................................ 75 
Por noite extra em Praga em quarto duplo (por pessoa) com café ..................... 79 
Por noite extra em Praga em quarto individual (por pessoa) com café ............ 119 
Por traslado hotel-aeroporto/estação por trajeto: 
(neto total carro, máximo 4 pessoas) ..................................................................... 55 
Por voo Madri/Praga/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde .................. 140 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30 
Notas Importantes: O preço das noites adicionais pre- e/ou post-tour é somente válido 
até um máximo de 2 noites. Mais noites sob petição. As noites adicionais pre- e/ou post-
tour estão sujeitas a disponibilidade, não garantindo-se que sejam realizadas no mesmo 
hotel do circuito. 

Praga

8 dias 
(7 noites de hotel) 

939€ 
1.080USD

desde
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Cód. 07016XR

Alemanha
Dia 1° Munique 
• Sábado 
Chegada a Munique. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 2° Munique/Stuttgart  
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar. 
Começaremos o dia com uma visita 
guiada de Munique, capital de 
Baviera e cidade olímpica, onde se 
destacam seus jardins, belas fontes, 
esculturas, o Marienplatz com a Nova 
e Velha Câmara Municipal e seu 
famoso Carrilhão, assim como a 
imponente Catedral gótica. Após a 
visita continuação para Stuttgart. 
Chegada e visita guiada da sexta 
maior cidade da Alemanha, passando 
por uma das maiores ruas comerciais 
na Europa: a Konigsbau e o Palácio 
Novo; nas imediações está a Praça de 
Schiller com o Castelo Velho. Aloja-
mento. 
Dia 3° Stuttgart/Titisee/ 
Floresta Negra/Friburgo 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço. 
Continuação da rota atravessando a 
Floresta Negra e parada em Titisee-
Neustadt para desfrutar de espeta-
culares paisagens que nos oferece 
esta cidade com seu lago. Continua-
ção para Friburgo de Brisgovia, cida-
de que fica na entrada da Selva 
Negra. Durante a visita guiada vere-
mos a Catedral, a Velha e a Nova 
Câmara Municipal, o centro antigo, o 
“Munsterplatz” e as lojas da Praça da 
Catedral. Alojamento na região de 
Friburgo.  
Dia 4° Heidelberg/Frankfurt  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Heidelberg. Na chegada, 
visita guiada desta bonita cidade 
situada no vale do Rio Neckar e 
famosa por seu centro histórico, a 
Praça do Mercado, a Ponte Velha, o 
Castello de Heidelberg e a Câmara 
Municipal. A Universidade de Heidel-
berg é a mais antiga da Alemanha. 
Tempo livre para explorar a cidade 
por sua conta. À tarde continuação a 
Frankfurt e tour de orientação. 
Atualmente Frankfurt é considerada 
como a capital financeira da UE, 

sendo a sede do Banco Central Euro-
peu. Alojamento.   
Dia 5° Cruzeiro pelo Reno/Colônia 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Realizaremos um passeio de barco 
pelo Rio Reno, desde a cidade pito-
resca de Rudesheim até Kaub. 
Durante o percurso observaremos a 
paisagem fascinante da região. De 
Kaub continuaremos para Colônia, 
cidade situada às margens do Rio 
Reno, onde se encontra uma das uni-
versidades mais antigas da Europa e 
a Catedral de Colônia de estilo góti-
co que foi declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 1996 
e é um dos monumentos mais visita-
dos da Alemanha. Almoço na chega-
da. Entrada e visita guiada da cate-
dral de Colônia. Alojamento na 
região de Colônia/Leverskusen.  
Dia 6° Colônia/Bremen/Hamburgo 
Quinta-feira - café da manhã + almoço 
Saída para Bremen. Visita guiada da 
famosa cidade conhecida pelos músi-
cos de Bremen (Die Bremer Stadtmu-
sikanten) conto escrito pelos irmãos 
Grimm. Continuação para Hambur-
go. Alojamento.  
Dia 7° Hamburgo/Berlin 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita guiada da cidade, que forma 
parte da liga hanseática. Passamos 
pela igreja de São Nicolas, a Câmara 
Municipal com uma fachada neo-
renascentista e a casa do Chile para 
chegar a Hafen-City, um bairro nova-
mente construído, onde se destaca o 
Salão da Filarmónica de Elba. Tempo 
livre. Saída para Berlim. Chegada e 
alojamento. 
Dia 8° Berlim 
• Sábado• Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita guiada da cidade. Teremos 
uma impressão de Berlim Oriental 
com o parlamento alemão o Reichs-
tag e a Praça Potsdamerplatz que 
passou a ser o grande centro da nova 
Berlim após a reunificação. Em Berlim 
Ocidental se destaca a portão de 
Brandenburgo, a Rua Kurfursten-
damm, o Checkpoint Charlie e a ilha 
dos Museus. Tarde livre para seguir 

descobrindo a cidade. Opcional (com 
suplemento): Possibilidade de subir 
na Torre de televisão "Berliner Fern-
sehturm". Alojamento. 
Dia 9° Berlim 
• Domingo • Café da manhã. 
Dia livre em Berlim para desfrutar da 
cidade. 
Dia 10° Berlim/Dresden 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Dresden. Chegada e visi-
ta de Dresden com guia local: vere-
mos o espetacular conjunto barroco 
de Zwinger, com seus conhecidos 
pavilhões do Carrilhão e da Muralha, 
a Opera, a Catedral e o Castelo, a 
galeria dos antigos Maestros, que há 
feito com que Dresden seja conheci-
da como a Florença do Elba (entradas 
NÃO incluídas). Na continuação visi-
ta da igreja de Nossa Senhora 
(Frauenkirche - entrada incluída), 
que foi construída entre 1726 e 
1743; durante a Segunda Guerra 
Mundial (Foi totalmente destruída no 
bombardeio em 1945). Tarde livre na 
cidade. Alojamento.   
Dia 11° Dresden/Leipzig/ 
Nuremberg 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Pela manhã saída para Leipzig, 
denominada a “cidade dos livros”, 
pelo grande número de editores que 
tem sua sede na cidade. Visita de 
Leipzig com guia local. Em seu cen-
tro antigo se destaca a sua antiga 
Câmara Municipal, a Bolsa e a igreja 
de São Tomás com o túmulo de Bach. 
Tempo livre na cidade e saída para 
Nuremberg. Almoço em rota. Tarde 
dedicada à visita guiada em Nurem-
berg, a cidade conserva perfeitamen-
te seu ambiente medieval. Verão as 
muralhas medievais e 80 torres, a 
casa de Durero, a Catedral de Nossa 
Senhora e o antigo hospital. Aloja-
mento.  
Dia 12° Rota Romântica:  
Excursão Würzburg/Rothemburg/ 
Nüremberg 
Quarta-feira – café da manhã + almoço + jantar 

Saída para Wur̈zburg, ponto de 
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) - Categoria 3*S/4* 
Munique: NH Munchen Messe 4* / Leonardo 4* /  

Feringapark 4* / Vtalis 4* 
Sttutgart: Maritim 4* / Mercure 4* / Holiday Inn 4* /  

Arcotel Camino 4* 
Friburgo: Stadt Freiburg 4* / Zum Schiff 4* / Intercity 4* 
Frankfurt: Flemings 4* / Holiday Inn 4* / Leonardo 4* 
Colônia: Leonardo 4* / Novotel 4* 
ou Leverkusen: Leoso 4* / H Hotels 4* / Mercure 4* 
Hamburgo: Leonardo  4* / Altona  4* / Park Inn Nord 4* 
Berlim: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /  

Art´Otel Kurfurstendamm 4* / Amedia 4* 
Dresden: Residenz Hotel Alt Dresden 4* / Maritim 4* / Dorint 4* 
Nuremberg: Arvena Park 4* / Maritim 4* / Noris 4* 

Nota: Durante as conferências e eventos especiais nos reserva-
mos o direito de oferecer hotéis alternativos na mesma cidade 
ou seus arredores.

Este Programa Inclui: 
- 14 noites de Hotel em quarto duplo/twin em hotéis 4**** 
- 14 Cafés da manhã Buffet, 12 almoços e 10 jantares (com 

menus turísticos de 3 pratos incluindo água da torneira e pão) 
- Transporte em ônibus com ar condicionado segundo o progra-

ma. 
- Traslados aeroporto/estação – hotel – aeroporto/estação em 

taxi, micro-ônibus ou ônibus. 
- Guia-acompanhante de Língua espanhola segundo o programa. 
- Os guias locais em: Munique, Stuttgart, Friburgo, Heidelberg, 

Catedral de Colônia, Bremen, Hamburgo, Berlim, Dresden, 
Leipzig, Nuremberg, Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühel,  
segundo o programa. 

- Passeio em barco desde Rüdesheim a Kaub no Rio Reno 
(aprox. 1h). 

- Entrada na catedral de Colônia // Dresden: Igreja Nossa Senho-
ra (Frauenkirche)// Castelo de Neuschwanstein. 

- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum serviço que não esteja explicitamente indicado como 

incluído.

HOTÉIS 
3*S/4*

Incluindo 14 CAFÉS DA MANHÃ,  
12 ALMOÇOS, 10 JANTARES,  

14 VISITAS e CRUZEIRO PELO RENO

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 
Maio: 4 e 18 - Junho: 1, 15 e 29 - Julho: 6, 13, 20 e 27  
Agosto: 3, 10, 17 e 24 - Setembro: 7 e 21* 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra 

Nota: As datas marcadas con * têm suplemento por Feira  
Oktoberfest.

●Heidelberg

●

Sttutgart

●Munique
●

Friburgo

●
Frankfurt

● Colonia

●Bremen

●

Hamburgo

Berlim●

●Kaub

●

Rudesheim

SAÍDAS GARANTIDAS

PONTE DE SÃO CARLOS TEODORO - HEIDELBERG

FLORESTA 
NEGRA

●
Dresden

●Leipzig

● Nuremberg

●
Würzburg

●
Rotenburg  
ob der Tauber

15 dias 
(14 noites de hotel) 

2.370€ 
2.725USD

desde
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O programa também pode ser realizado em sentido inverso. O itinerário poderá sofrer modificações, porem o 

conteúdo do programa de visitas e entradas será sempre respeitado. 
- Todos os quartos são baseados em ocupação dupla padrão. Pessoas terços e crianças a partilhar o quarto vai 

ser acomodados em um sofá-cama ou duas camas de casal ou cama extra ou beliche, uma vez que na maioria 
dos hotéis não há verdadeira tripla/quadrupla (sujeito a disponibilidade). Os quartos duplos podem ter camas 
individuais ou uma cama para duas pessoas válidos (sujeito a disponibilidade).

ROTHENBURG OB DER TAUBER

início da Rota Romântica. Visita da 
cidade com guia local onde se des-
tacam: a Residência - Patrimônio Cul-
tural da UNESCO, a Fortaleza de 
Marienberg, a catedral, a Plaza do 
Mercado e a Antiga Ponte sobre o 
Meno. Almoço e continuação para 
Rothenburg ob der Tauber. Visita 
com guia local desta cidade com 
suas ruas estreitas, o mercado históri-
co com sua imponente Câmara 
Municipal, as muralhas medievais 
etc. Regresso a Nuremberg e aloja-
mento. 
Dia 13° Nüremberg/ 
Rota Romântica:  
Dinkelsbühel/Munique 
Quinta-feira – café da manhã + almoço + jantar 
Saída para Dinkesbuhel, pequena 
cidade da Rota Romântica considera-
da como um dos centros do Medievo 
tardio melhor conservado de toda 
Alemanha. Visita com guia local da 
cidade com suas maravilhosas edifi-

cações religiosa, suas belas casas de 
comercio e a inumerável quantidade 
de casas de paredes entramadas. 
Tempo livre e almoço. Continuação a 
Munique. Templo livre. Alojamento. 

Dia 14° Munique/ 
Castelo de Neuschwanstein  
Sexta-feira – café da manhã + almoço + jantar 
Manhã livre em Munique. Tarde dedi-
cada a Visita do Castelo Neus-
chwansteinm, mais conhecido como 
o Castelo do Rei Louco. Este castelo 
foi construído por Luís II da Baviera, 
no qual viveu somente 102 dias, e 
onde Walt Disney se inspirou para 
criar o Castelo da “Bela Adormeci-
da”. Regresso a Munique e aloja-
mento. 

Dia 15° Munique  
• Sábado • Café da manhã. 
Tempo livre até o traslado ao aero-
porto de Munique.

SALÃO DA CIDADE NOVO - MUNIQUE

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Base quarto duplo ........................................................................... 2.370 

Supl. quarto individual....................................................................... 720

Suplementos 
Por Temporada Media.............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 50 
Por Temporada Extra................................................................................................ 75 
Por noite extra em Munique em quarto duplo (por pessoa) com café................ 80 
Por noite extra em Munique em quarto individual (por pessoa) com café....... 125 
Por saída 21 Setembro (por pessoa em quarto duplo)........................................ 165 
Por saída 21 Setembro (por pessoa em quarto individual) ................................. 210 
Por traslados para noites extras em Munique: 
- Traslado hotel/aeroporto (neto total por carro, máx 4 pessoas) por trajeto .... 88 
- Traslado estação/aeroporto (neto total por carro, máx 4 pessoas) por trajeto .... 77 
Por voo Madri/Munique/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde............. 155 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30 
Notas Importantes: O preço das noites adicionais pre- e/ou post-tour é somente válido 
até um máximo de 2 noites. Mais noites sob petição. As noites adicionais pre- e/ou post-
tour estão sujeitas a disponibilidade, não garantindo-se que sejam realizadas no mesmo 
hotel do circuito.
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Cód. 07026KR

Dia 7° Munique/ 
Castelo de Neuschwanstein 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar 

Pela manhã visita da cidade de 
Munique. Tarde dedicada a visita do 

Castelo de Neuschwanstein. 
Regresso a Munique e alojamento. 

Dia 8°Munique 
• Sábado • Café da manhã. 

Tempo livre até o traslado ao aeroporto.

Alemanha  

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) - Categoria 3*S/4* 
Munique: NH Munchen Messe 4* / Leonardo 4* /  

Feringa Park 4* / Vitalis 4* 
Sttutgart: Maritim 4* / Mercure 4* / Aroctel C 4* / Holiday Inn 4* 
Friburgo: Stadt Freiburg 4* / Zum Schiff 4* / Intercity 4* 
Frankfurt: Leonardo 4* / Flemings Messe 4* / Holiday Inn 4* 
Colônia: Courtyard 4* / Leonardo 4* / Novotel 4* / Ramada 4* 
ou Leverkusen: Leoso 4* / Victors Residence 4* / Mercure 4* 
Hamburgo: Arcotel Rubin 4* / Crown Plaza City Alster 4* / 

Park Inn Nord 4* 
Berlim: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /  

Art´Otel Kurfurstendamm 4* 
Dresden: Residenz Hotel Alt Dresden 4* / Maritim 4* / Dorint 4* 
Nuremberg: Arvena Park 4* / Maritim 4* / Noris 4* 

Nota: Durante as conferências e eventos especiais nos reserva-
mos o direito de oferecer hotéis alternativos na mesma cidade 
ou seus arredores.

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de Hotel em quarto duplo/twin em hotéis 4**** 
- 7 cafés da manhã Buffet, 6 almoços e 6 jantares (com menus 

turísticos de 3 pratos incluindo água da torneira e pão) 
- O transporte em ônibus com ar condicionado segundo o pro-

grama 
- Os traslados aeroporto/estação-hotel-aeroporto/estação em 

táxi micro ônibus ou ônibus 
- Guia- acompanhante de língua espanhola segundo o programa. 
- Os guias locais de língua espanhola em: Berlim, Dresden, Leip-

zig, Nuremberg, Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühel, Muni-
que segundo o programa. 

- A entrada aos seguintes lugares: Igreja Nossa Senhora (Frauen-
kirche), Castelo de Neuschwanstein. 

- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum serviço que não esteja explicitamente indicado como 

incluído.

HOTÉIS  
4*

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

8 VISITAS

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 
Abril: 13 (Semana Santa) e 20 - Maio: 11 e 25 - Junho: 8 e 22 
Julho: 6, 13, 20 e 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 e 31 
Setembro: 14* e 28* 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra 

Nota: As datas marcadas con * têm suplemento por Feira  
Oktoberfest.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O programa também pode ser realizado em sentido inverso. O 

itinerário poderá sofrer modificações, porem o conteúdo do 
programa de visitas e entradas será sempre respeitado.

Dia 1° Berlim 
• Sábado  
Chegada em Berlim e traslado ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 2° Berlim 
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita guiada da cidade. Teremos 
uma impressão de Berlim Oriental 
com o parlamento alemão - o Reichs-
tag e a Praça Potsdamerplatz, que se 
tornou o grande centro da nova Ber-
lim após a reunificação. Em Berlim 
Ocidental se destacam o Portão de 
Brandenburgo, a Rua Kurfürsten-
damm, o Checkpoint Charlie e a Ilha 
dos Museus. Tarde livre. Opcional 
(com suplemento) possibilidade de 
subir na Torre da Televisão “Berliner 
Fernsehturm”. Alojamento. 
Dia 3° Berlin/Dresden 
• Segunda-feira• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Dresden. Chegada e visi-
ta de Dresden com guia local: vere-
mos o espetacular conjunto barroco 
de Zwinger, com seus conhecidos 
pavilhões do Carrilhão e da Muralha, 
a Opera, a Catedral e o Castelo, a 
galeria dos antigos Mestres, que tem 
feito com que Dresden seja conheci-
da como a Florença do Elba (entradas 
NÃO incluídas). Na continuação visi-
ta da igreja de Nossa Senhora 
(Frauenkirche - entrada incluída). 
Tarde livre na cidade. Alojamento. 
Dia 4° Dresden/Leipzig/Nuremberg 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Pela manhã saída para Leipzig, 
denominada a “cidade dos livros”, 
pelo grande número de editoras que 
tem sua sede na cidade. Visita de 
Leipzig com guia local. Em seu cen-
tro antigo se destaca a sua antiga 
Câmara Municipal, a Bolsa e a igreja 
de São Tomás com o túmulo de Bach. 
Tempo livre na cidade e saída para 
Nuremberg. Tempo livre na cidade e 
saída para Nuremberg. Tarde dedica-
da à visita guiada em Nuremberg, a 
cidade conserva perfeitamente seu 
ambiente medieval. Verão as mural-
has medievais e 80 torres, a casa de 
Durero, a Catedral de Nossa Senhora 
e o antigo hospital. Alojamento. 
Dia 5° Rota Romântica: Excursão 
Würzburg/Rothemburg 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 

Saída para Wur̈zburg, ponto de 
início da Rota Romântica. Visita da 
cidade com guia local onde se desta-
cam: a Residência - Patrimônio Cultu-
ral da UNESCO, a Fortaleza de 
Marienberg, a catedral, a Praça do 
Mercado e a Antiga Ponte sobre o 
Meno. Continuação para Rothen-
burg ob der Tauber. Visita com guia 
local desta cidade com suas ruas 
estreitas, o mercado histórico com 
sua imponente Câmara Municipal, as 
muralhas medievais etc. Regresso a 
Nuremberg e alojamento. 
Dia 6° Rota Romântica:  
Dinkelsbühel/Munique 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 

Saída para Dinkesbuḧel, pequena 
cidade da Rota Romântica considera-
da como um dos centros Medievais 
melhor conservados de toda Aleman-
ha. Visita com guia local da cidade 
com suas maravilhosas edificações 
religiosas, suas belas casas de comer-
cio e a inumerável quantidade de 
casas de paredes com estruturas de 
madeira. Tempo livre e continuação a 
Munique. Alojamento. 

SAÍDAS GARANTIDAS
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●
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Alemanha:  
de Munique a Berlim 
9D/8n desde 1.422 €

Dia 1°: Munique 
Dia 2°: Munique/Stuttgart 
Dia 3°: Stuttgart/Titisee/Floresta Negra/Friburgo 
Dia 4°: Heidelberg/Frankfurt 
Dia 5°: Cruzeiro pelo Rio Reno/Colônia 
Dia 6°: Bremen/Hamburgo 
Dia 7°: Hamburgo/Berlim 
Dias 8° e 9º: Berlim 

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA 2019 
Abril: 13 (Semana Santa) - Maio: 4 e 18 - Junho: 1, 15 e 29 
Julho: 6, 13, 20 e 27 - Agosto: 3, 10, 17 e 24 - Setembro: 7 e 21*

Em quarto duplo ................................................................... 1.422 
Suplemento quarto individual ................................................ 440 

*Consultar Suplemento.

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

Cód. 07026JR

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Base quarto duplo ........................................................................... 1.265 

Supl. quarto individual....................................................................... 330

Suplementos 
Por Temporada Media.............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 50 
Por Temporada Extra................................................................................................ 75 
Por noite extra em Munique em quarto duplo (por pessoa) com café................ 80 
Por noite extra em Munique em quarto individual (por pessoa) com café ...... 125 
Por noite extra em Munique em Oktoberfest em quarto duplo (por pessoa) com café....... 235 
Por noite extra em Munique em Oktoberfest em quarto indiv. (por pessoa) com café ....... 336 
Por noite extra em Berlim em quarto duplo (por pessoa) com café.................... 95 
Por noite extra em Berlim em quarto individual (por pessoa) com café .......... 150 
Por saídas 14 e 28 Setembro (por pessoa em quarto duplo) .............................. 160 
Por saídas 14 e 28 Setembro (por pessoa em quarto individual) ....................... 215 
Por traslados para noites extras em Munique: 
- Traslado hotel/aeroporto (neto total por carro, máx 4 pessoas) por trajeto ... 88 
- Traslado estação/aeroporto (neto total por carro, máx 4 pessoas) por trajeto ... 77 
Por traslados para noites extras em Berlim: 
- Traslado hotel/aeroporto (neto total por carro, máx 4 pessoas) por trajeto .. 180 
- Traslado estação/hotel (neto total por carro, máx 4 pessoas) por trajeto ............ 85 
Por voo Madri/Berlim-Munique/Madri (sem taxas, aproximado) desde ............... Consultar 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30 
Notas Importantes: O preço das noites adicionais pre- e/ou post-tour é somente válido 
até um máximo de 2 noites. Mais noites sob petição. As noites adicionais pre- e/ou post-
tour estão sujeitas a disponibilidade, não garantindo-se que sejam realizadas no mesmo 
hotel do circuito.

CASCO ANTIGUO DE FRANKFURT

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.265€ 
1.455USD

desde
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Alemanha  

Dia 1° Frankfurt 
• Domingo 
Chegada ao aeroporto de Frankfurt. 
Traslado ao hotel. Alojamento. 
Dia 2° Frankfurt/Maguncia/O 
Reno/ Rudesheim/ Frankfurt 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar 
Saída para Maguncia (Mainz), cida-
de as margens do Reno, com impor-
tante catedral romana e um interes-
sante centro histórico. Continuação 
para St. Goar, para efetuar o percur-
so mais conhecido do Reno, passan-
do junto ao Castelo de Pfalz, no 
curso do rio junto a Lorch, Bacha-
rach, a rocha da Loreley, em uma pai-
sagem de vinhedos que chegam até 
à beira do rio, com castelos em 
ambos os lados do percurso, domi-
nando o vale. Desembarcaremos na 
animada Rudesheim. Possibilidade 
de degustação do Riesling (vinho 
branco local). Regresso a Frankfurt. 
Alojamento no hotel. 
Dia 3° Frankfurt/Heidelberg/ 
Baden-Baden/Estrasburgo 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar 
• 175 km. 
Saída para Heidelberg, onde visita-
remos a cidade, com o impressio-
nante castelo dos príncipes eleitores 
e a magnífica vista sobre a cidade 
antiga, com a ponte sobre o Neckar, 
a igreja do Espírito Santo, a Prefeitu-
ra, a casa do Cavalheiro São Jorge, a 
igreja dos Jesuítas, a Universidade. 
Após o almoço, saída para Baden-
Baden, estação termal que fora lugar 
de encontro da Jet-Set europeia 
durante um século e que ainda hoje 

mantém o ambiente que a fez famo-
sa, como o Balneário, o Cassino, o 
Teatro, etc. No final da tarde chegada 
a Estrasburgo. Alojamento no hotel 
Dia 4° Estrasburgo/Colmar/ 
Riquewihr/Estrasburgo 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar • 100 km.  
 Pela manhã realizaremos um percur-
so a pé pelo bairro da catedral, 
impressionante edifício de arenito 
vermelho, uma obra-prima da arte 
gótica. Continuação até o bairro dos 
curtidores, conhecido como a Petite 
France, e já de volta ao ônibus reali-
zaremos um percurso panorâmico 
pelo bairro, com o Palácio do Reno e 
o Monumento ao Soldado Alsaciano, 
o novo Parlamento Europeu, o Palá-
cio do Tribunal dos Direitos Huma-
nos, e o Conselho da Europa. Após o 
almoço nos dirigiremos para Colmar, 
onde admiraremos suas construções 
peculiares, como a antiga Alfândega, 
a casa do Peregrino, a de ferro ver-
melho a casa Pfister. Saída para 
Riquewihr, encantadora cidade 
murada, na chamada rota dos vinhos 
da Alsácia, aos pés dos Vosgos. Pas-
searemos pela cidade e terão a opor-
tunidade de degustar os famosos vin-
hos brancos, Riesling, Sylvaner, Tokay, 
Gewurztraminer, etc. Regresso a 
Estrasburgo. Alojamento. 
Dia 5° Estrasburgo/Friburgo/ 
Floresta Negra/Região de Stuttgart 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar • 300 km. 
Saída para Friburgo, na qual efetua-
remos um passeio pelo bairro da 
Catedral, a casa Wenzinger, a casa 

da Baleia, a Prefeitura, antiga Uni-
versidade. Ao meio dia, prosseguire-
mos para o Titisee, no coração da 
alta “Floresta Negra”, lago de origem 
glacial, em uma exuberante paisa-
gem de abetos. À tarde, seguiremos 
uma das estradas mais bonitas da 
Floresta Negra, que nos levará até 
Triberg, para admirarmos as casca-
tas, e chegada ao final da tarde a 
região de Stuttgart. Alojamento no 
hotel 
Dia 6° Região de Stuttgart/ 
Rothenburg/Nuremberg/Erlangen 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar 
• 300 km. 
Pela manhã saída até Rothenburg 
ob der Tauber, por cujas muralhas o 
tempo parece não transcorrer por 
suas muralhas.  Percorreremos a Rua 
dos Senhores, veremos sua posição 
elevada sobre o vale do rio Taube, o 
antigo Hospital, a casa do mestre de 
obras com os seus atlantes, a bela 
Prefeitura renascentista. Continuação 
até Nuremberg. Visita da cidade 
com a igreja de São Sebaldo, a Praça 
do mercado, a Fonte bonita, e a 
magnífica vista dos telhados da cida-
de, desde o Castelo. Traslado a Erlan-
gen e alojamento no hotel 
Dia 7° Erlangen/Wurzburg/ 
Frankfurt 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar  
• 225 km. 
Saída para Wurzburg, cidade as mar-
gens do Main. Passearemos pela 
cidade, com a sua Catedral, o seu 
mercado, as belas construções roco-
có e especialmente, a Residência, 
magnífico palácio barroco, com a 
espetacular escada de Baltazar Neu-
mann, a cúpula pintada por Tiépolo, 
seus jardins e a igreja do palácio, 
obra-prima da arte barroca. Conti-
nuação da viagem até a capital eco-
nômica da Alemanha: Frankfurt.  
Alojamento no hotel 
Dia 8° Frankfurt 
• Domingo • Café da manhã. 
Tempo livre. Na hora prevista, trasla-
do ao aeroporto.

Cód. 07006IR

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) - Categoria 3*/4* 
Frankfurt: NH 4* (Niederrad) / NH Rhein Main / Mercure Airport 
Estrasburgo: Mercure Centre / Mercure Colmar / Novotel 
Região de Stuttgart : NH Sindenfilgen / NH Ludwigsburg / 
Stuttgart Mercure de Gerlingen 
Erlangen: NH Erlangen o Nuremberg: Leonardo Nuremberg

Este Programa Inclui: 
- 7 noites nos hotéis de 3 * / 4 * previstos (ou similares), quar-

tos duplos standard. 
- Regime de pensão completa a partir do 2º dia. 
- Barco no Vale do Reno. 
- Entradas para o Castelo de Heidelberg, as Cascatas de Triberg 

e a Residência de Würzburg. 
- Transporte em ônibus, visitas e excursões de acordo com a 

rota indicada, com guias locais de língua espanhola. 
- Guia acompanhante durante todo o percurso. 
- Traslado aeroporto-hotel-aeroporto ou com serviço de traslado 

do hotel dependendo da hora de chegada. 
- Seguro de viagem. 
Nota: Não se incluem taxas, bebidas, extras ou qualquer serviço 
não mencionado na seção anterior. Os guias chegarão ao hotel 
por volta das 20h00 no primeiro dia.

SAÍDAS DOMINGOS 

DE 16 JUNHO a 1 SETEMBRO

HOTÉIS 
3*/4*

Incluindo PENSÃO COMPLETA a partir 
do 2º dia e GUIA ACOMPANHANTE DE 

LÍNGUA ESPANHOLA

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGO) 
Junho: 16, 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
Agosto: 4, 11, 18 e 25 - Setembro: 1 

Datas sujeitas a Formação de Grupo
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Devido às feiras existentes nas diferentes cidades do progra-

ma, é possível o alojamento em locais próximos. 
- O Hotel NH Niederrad em Frankfurt tem serviço de transpor-

te de / para o aeroporto de Frankfurt, de modo que, com 
exceção dos traslados de chegada e partida usando nosso 
ônibus, usaremos também este serviço. Os quartos triplos 
neste hotel, não têm camas separadas, possui uma estrutu-
ra de única, com dois colchões um ao lado do outro. Roga-
mos informar aos clientes deste detalhe ao fazer a reserva. 

- O programa pode ser modificado em relação à ordem das 
estadias, respeitando o conteúdo do mesmo e, nesse caso, 
será comunicado com antecedência a saída. 

- As saídas e chegadas ao aeroporto de Frankfurt devem ser a 
partir das 10h30 até no máximo às 19h00. No caso de che-
gada fora dessa faixa horária, os traslados não estão incluí-
dos, podendo utilizar o serviço de translado do hotel NH de 
Niederrad. 

- Em caso de sessões parlamentares / eventos em Estrasbur-
go, se dormirá em Colmar. 

- Em Stuttgart e Estrasburgo não há quartos triplos, sendo 
quarto duplo + quarto individual com suplemento.

COLMAR

Suplementos 
Preço voo Madri/Frankfurt/Madri (sem taxas, aproximado) desde........... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.425 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 405 
Suplemento por quarto triplo (por quarto) .............................................. 220

●

Frankfurt

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.425€ 
1.639USD

desde
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 Polônia 

Dia 1° Varsóvia  
• Domingo 
Chegada e traslado ao hotel. Jantar 
NÃO incluído. 
Dia 2° Varsóvia/Gdansk 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Depois do café da manhã, visita 
guiada por Varsóvia. Um ambiente 
especial reina em seu centro antigo 
(Stare Miasto), completamente 
reconstruído após a guerra e recon-
hecido como Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO. As ruas são cer-
cadas por edifícios dos séculos XV e 
XVIII e rodeadas por restos de mural-
has com fossas e barbacãs. A Praça 
do Mercado é de grande beleza. As 
construções que alinham as ruas que 
formam a Via Real são em sua maio-
ria edifícios históricos. Visita do inte-
rior do Palácio Real, que ao longo de 
sua história foi constantemente 
remodelado e ampliado. Era a resi-
dência dos reis poloneses e depois da 
Dieta, o parlamento polaco de nos-
sos dias. Saída para Gdansk. Almoço 
no caminho. Chegada a Gdansk, jan-
tar e alojamento. 
Dia 3° Gdansk 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita da cidade de Gdansk, uma 
das mais antigas da Polônia, localiza-
da na costa do mar Báltico e um dos 
portos mais antigos do país. Visitare-
mos a ponte dourada, a prefeitura 
e a Basílica de Santa Maria. Almoço 
e tarde livre. Jantar e alojamento. 
Dia 4° Gdansk/Torun/Poznan 
• Quarta-feira• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Torun, onde visitaremos 
esta cidade localizada às margens do 
rio Vístula, o berço de Nicolau Copér-
nico e Patrimônio Mundial da UNES-
CO desde 1997. A composição da 
praça principal e das ruas adjacentes 
ainda são as mesmas de 700 anos 
atrás. Almoço e continuação para 
Poznan. Jantar e alojamento.  
Dia 5° Poznan/Wroclaw 
• Quinta-feira• Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita de Poznan, onde podemos ver 
a Catedral de Ostrów Tumski 
(entrada incluída), a Igreja de São 
Estanislao e Santa Magdalena, a 
antiga Praça do Mercado e a majes-
tosa prefeitura. Continuação para a 
cidade de Wroclaw, a «Veneza pola-
ca». Almoço. Continuação para Wro-
claw. Chegada. Jantar e alojamento. 
Dia 6° Wroclaw/Cracóvia 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Após o café da manhã, visita guiada 
a Wroclaw, bela cidade onde mais de 
100 pontes e passarelas cruzam o rio 
Oder e suas ramificações. No centro 
da Grande Praça (Rynek) está a pre-
feitura gótica (Ratusz), uma das 

CENTRO HISTÓRICO DE VARSÓVIA

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Todos os itinerários publicados podem estar sujeitos a possíveis 

trocas em destino, devido a condições meteorológicas, moti-
vos operacionais, etc., respeitando o conteúdo do programa. 

- Pensão Completa exceto o jantar de día 1º. 
- Consultar datas de acontecimentos especiais. 
Habitações: 
- Todos os quartos se baseiam em acomodação dupla standard. 

A terceira pessoa e as crianças que compartilham quartos se 
alojarão em sofá-cama ou cama extra ou beliche, já que na 
maioria dos hotéis não existem verdadeiros quartos triplos 
(sujeito a disponibilidade).

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Varsóvia: Warsaw Plaza 5* / Westin 5* / Radisson Sobieski 4* /  

Golden Tulip Warsaw 4* / Mercure 4* / Novotel 4* / 
Double Tree by Hilton 4* 

Gdansk/Gdnya: Golden Tulip 4* / Scandic Hotel Gdansk 4* / 
Nadmoski Gdnya 4* / Faltom Hotel Gdnya 4* / 
Focus Gdansk 4* / Dwor Oliwski 4* / Hanza 4* 

Poznan: Novotel Centrum 4* / Sheraton Poznan 4* / 
Puro Hotel Poznan 4* / NH Poznan 4* 

Wroclaw: HP Park Plaza 4* / Haston City Hotel 4* / Invite 4* / 
Radisson 4* / Best Western Q Hotel 4* / Diament 4* / 

Cracóvia: Golden Tulip 4* / Swing 4* / Galaxy 4* / Qubus 4* / 
Grand 4* / Ester 4* / Park Inn 4* / Sheraton 4* 

Nota: Durante as conferências e eventos especiais nos reserva-
mos o direito de oferecer hotéis alternativos na mesma cidade 
ou seus arredores. 

Este Programa Inclui: 
- 8 noites de alojamento em hotéis 4* ou 5* em quarto 

duplo/twin: 
- 8 cafés da manhã-buffet, 7 almoços, 7 jantares (com menus 

de 3 pratos sem bebidas). Jantar do dia 1º NÃO incluído. 
- Transporte em ônibus com ar condicionado segundo programa. 
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto segundo programa  

escolhido. 
- Guia acompanhante de língua espanhola. 
- As visitas previstas no programa. 
- Os guias locais em: Varsóvia, Gdansk, Poznan, Wroclaw e  

Cracóvia (cada visita meio dia), Torun (2 horas). 
- A entrada aos seguintes lugaress: Varsóvia: Palácio Real -

Gdansk: A Basilica - Poznan: Catedral - Cracóvia: Castelo e  
Catedral de Wawel.

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
TESOUROS DA POLÔNIA (9 DIAS/8 noites) 
Junho: 2 e 16 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
Agosto: 4, 11, 18 e 25 - Setembro: 1 e 15 
Outubro: 6 e 13 

MARAVILHAS DA POLÔNIA (8 DIAS/7 noites) 
Abril: 14 (Semana Santa), 21 e 28 - Maio: 5, 12, 19 e 26 
Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
Agosto: 4, 11, 18 e 25 - Setembro: 1, 8, 15, 22 e 29 
Outubro: 6 e 13 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

maiores da Europa. Veremos a cate-
dral (entrada não incluída), obra-
prima do gótico, bem como a Uni-
versidade (visita do lado de fora), 
na qual passaram numerosos prê-
mios Nobel. Almoço. Continuação 
para Cracóvia. Após a chegada, visi-
ta do bairro judeu. Jantar e aloja-
mento em Cracóvia. Sugerimos, 
opcionalmente, um jantar típico no 
bairro judeu (Kazimierz). 
Dia 7° Cracóvia (Opcional: Auschwitz) 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita da cidade de Cracóvia, recon-
hecida como Patrimônio Mundial 
pela UNESCO, é uma das cidades 
mais bonitas do mundo. Visitaremos 
o centro com a Praça do Mercado, o 

bairro judeu e a fortaleza de 
Wawel. Almoço. Visita opcional 
(com suplemento) excursão a Aus-
chwitz (campo de concentração), 
sujeito a disponibilidade. Jantar e alo-
jamento em Cracóvia. 
Dia 8° Cracóvia/Varsóvia 
(Opcional: Wieliczka) 
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar. 
Manhã livre. Excursão opcional (com 
suplemento) a Wieliczka para visitar 
as minas de pedras preciosas. Almo-
ço. Continuação para Varsóvia. Jan-
tar e alojamento. 
Dia 9° Varsóvia 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto.

Cód. 08006GR

Maravilhas da Polônia 
(Tour Regular) 

8D/7n desde 1.035 €
Dia 1º Varsóvia 
Dia 2º Varsóvia - Visita guiada e passeio Parque Lazienki 
Dia 3º Varsóvia/Torun/Poznan 
Dia 4º Poznan/Wroclaw 
Dia 5ª Wroclaw/Cracovia 
Dia 6º Cracóvia 
Dia 7º Cracóvia/Varsóvia 
Dia 8º Varsóvia 

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA 2019: Consultar datas de saída em quadro de preços.

Em quarto duplo ................................................................... 1.035 
Suplemento quarto individual ................................................ 385

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

Cód. 08006QR

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Preços por pessoa (em euros)

Base quarto duplo (mínimo 40 pessoas) ......................... 1.090  
Base quarto duplo (mínimo 30 pessoas) ......................... 1.180 
Base quarto duplo (mínimo 20 pessoas) ......................... 1.335 
Supl. quarto individual ........................................................ 450  

Suplementos 
Por Temporada Media ............................................................................................. 30  
Por Temporada Alta................................................................................................. 55  
Por Temporada Extra ............................................................................................... 80 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar

Suplementos 
Por Temporada Media ................................................................................. 30  
Por Temporada Alta..................................................................................... 55  
Por Temporada Extra ................................................................................... 80
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HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo PENSÃO COMPLETA* 
(7 Cafés da manhã + 7 Almoços +  

7 Jantares) e 9 VISITAS

●

Varsóvia

9 dias 
(8 noites de hotel) 

1.090€ 
1.255USD

desde
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TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Incluye 7 CAFÉS DA MANHÃ + 

6 ALMOÇOS + 6 JANTARES
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Praga/Budapeste/Viena

Dia 1° Praga  
• Domingo 
Chegada a Praga e traslado ao hotel.  
Dia 2° Praga 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Visita do bairro de Stare Miasto, no 
centro antigo de Praga. Começare-
mos pelo bairro judeu ou Josefov, 
testemunho do que foi o maior 
gueto da Europa Central. Seguiremos 
por suas tortuosas ruelas rodeadas 
por edifícios entre os séculos XV e 
XVIII até chegar à praça da cidade 
velha. Veremos a igreja de Nossa Sen-
hora de Tyn e a prefeitura com o reló-
gio astronômico do século XV. Subi-
remos na torre da prefeitura que nos 
oferecerá uma preciosa vista dos tel-
hados de Praga. Visitaremos a 
esplendida igreja barroca de São 
Nicolas e passaremos pela famosa 
Ponte de Carlos, decorada com um 
impressionante conjunto de estatuas. 
Passearemos pelas ruas Celetna, uma 
das mais antigas de Praga e Zelezna, 
onde se encontra o Carolinum. Che-
garemos à Praça da República, onde 
estão à Casa Municipal e a Torre da 
Pólvora; resto de fortificações que 
marcam a entrada da cidade velha. 
Na continuação daremos um passeio 
de barco pelo Vlatava. Almoço 
durante a visita. Jantar e alojamento. 
Dia 3° Praga 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Hradcany, o bairro do 
Castelo de Praga. No centro do bairro 
destaca-se a basílica de São Jorge 
com sua fachada vermelha e as 
duas torres brancas (entrada). É a 
igreja românica melhor conservada 
da cidade. Entraremos no Palácio 
Antigo que era a sede dos príncipes 
boêmios, fundado no século IX como 

um primitivo palácio de madeira, evi-
dentemente sofreu modificações sig-
nificativas até alcançar sua aparência 
atual. Depois passaremos pelo Gol-
den Lane e no recinto do castelo, 
visitaremos a nave principal da 
Catedral de São Vito. Almoço.  Des-
cida pela magnífica Avenida Néruda 
até o precioso bairro de Malá Stra-
na, bairro histórico admiravelmente 
conservado, que apenas parece haver 
mudado desde meados do século 
XVIII. Passaremos pela Igreja de São 
Nicolas de Malá Strana antes de visi-
tar a Igreja de Nossa Senhora da 
Victoria com o menino Jesus de 
Praga. Jantar e alojamento. Opção 
(com suplemento): Espetáculo de 
teatro negro em Praga 
Dia 4° Praga/Bratislava/Budapeste 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Bratislava, a capital eslo-
vaca. Almoço e visita da cidade com 
guia local, onde passearemos pelo 
centro antigo, caracterizado pelos 
numerosos edifícios barrocos. Desde 
o antigo castelo desfrutaremos de 
uma vista bela do Danúbio. Visita 
interior da Catedral de São Martin. 
Tempo livre e continuação para 
Budapeste. Jantar e alojamento. 
Dia 5° Budapeste 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Manhã dedicada a visitar Buda – a 
parte alta da cidade. Visitaremos o 
interior da Igreja de Matias, uma 
das mais bonitas arquiteturas eclética 
da Hungria. Veremos também o Bas-
tião dos Pescadores, passaremos 
pelo Palácio Real e subiremos ao 
Monte Gellért. Do mirante da cida-
dela desfrutaremos de uma excelente 
vista da cidade baixa e do Danúbio. 
Depois do almoço, cruzaremos o rio 

para visitar a cidade baixa, Peste. 
Vista da basílica de São Estevam e 
da Opera. Subiremos pela elegante 
Avenida Andrassy e visitaremos a 
monumental Praça dos Heróis. No 
bosque da Cidade, visitaremos o 
pátio interior do Castelo de Vajda-
hunyad, que reúne em um só edifí-
cio os diferentes estilos arquitetôni-
cos da Hungria. Opcionais (pago à 
parte): Jantar típico em uma Csarda 
com música e danças folclóricas. 
Alternativamente lhes recomenda-
mos fazer um cruzeiro pelo Danúbio. 
Jantar e alojamento 
Dia 6° Budapeste/Viena 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para a Áustria. Chegada em 
Viena, ao meio-dia. Almoço. Visita 
de Viena, com guia local, onde 
poderemos admirar o Palácio de 
Schönbrunn, que foi a antiga resi-
dência de Verão dos Habsburgos, 
veremos a Grande Galeria e as 
dependências da Imperatriz Elisa-
beth (Sissi). Visitaremos as antigas 
cocheiras imperiais (Wagenburg) 
que atualmente abriga a coleção de 
carruagens imperiais, com mais de 
sessenta carruagens. Jantar em um 
local típico vienense "Heurigen-Res-
taurant", onde o vinho da última col-
heita (Heurigen) rega um jantar tradi-
cional em um ambiente alegre ani-
mado por músicos. Alojamento 
Dia 7° Viena 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar. 
Durante este dia continuaremos visi-
tando a cidade de Viena, passeando 
pelas ruas da cidade velha, onde 
poderemos admirar a catedral de 
Santo Estevão (sem entrada) e os 
pátios do Palácio Imperial (Hof-
burg), entraremos no salão principal 
da Biblioteca Nacional da cidade. 
Após o almoço continuaremos a visi-
ta, onde veremos diferentes monu-
mentos em torno da Avenida Ring 
como o Parlamento, a Opera, o 
Museu de Belas Artes, também vere-
mos o Palácio Belvedere, a Hundert-
wasserhaus, a sede da ONU, a mar-
gem do Danúbio e o Parque Prater - 
famoso por sua roda gigante. Jantar 
e alojamento. Opcional (pago à 
parte): Concerto de Música Clássica 
com música de Strauss. 
Dia 8° Viena  
• Domingo • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Praga: Hotels Euroagentur Sonata / Downtown / Jury’s Inn / 

Hotel Ametyst 4* 
Budapeste: Danubius Hotels Grand / Arena / Budapest / Actor Hotel 
Viena: Delta / Arcotel Wimberger / Amedia / Austria Trend Hotel

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento em hotéis 4* em quarto duplo/twin 
- 7 cafés da manhã Buffet, 6 almoços, 6 jantares (com menus 

de 3 pratos), um deles no restaurante "Heurigen" em Viena 
com um copo (1/4) de vinho. Jantar dia 1º NÃO incluído 

- Traslados aeroporto hotel aeroporto (incluídos somente no dia 
1º e 8º do tour) 

- Transporte em ônibus com ar condicionado. 
- Guia acompanhante em espanhol 
- As visitas previstas do programa 
- Os guias locais em: Praga (dois dias), Viena (um dia e meio), 

Budapeste (um dia), Bratislava (2h). 
- A entrada aos seguintes lugares: Praga: a Igreja de São Nicolas 

da cidade velha, o bairro de Hradcany com a nave principal da 
Catedral de São Vito, basílica de São Jorge, Palácio Antigo e 
Golden Lane; a Igreja de Nossa Senhora da Victoria com o 
menino Jesus de Praga, a torre da Prefeitura. Bratislava: Cate-
dral de São Martin. Budapeste: a Igreja de Matias, o Bastião 
dos Pescadores, o Castelo Vajdahunyad. Praga: passeio de 
barco pelo Vlatva (1h com taça de champanhe). Viena: o Cas-
telo de Schönbrunn (Imperial Tour com guia local), Coleção de 
carruagens Imperiais no Castelo de Schönbrunn, a Biblioteca 
Nacional. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Entradas ou visitas não indicadas no itinerário.

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14 (Semana Santa), 21 e 28 
Maio: 5, 12, 19 e 26 - Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 
Julho: 7, 14, 21 e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 
Setembro: 1, 8, 15, 22 e 29 - Outubro: 6 e 13 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Base quarto duplo ........................................................................... 1.140 

Supl. quarto individual....................................................................... 330

Suplementos 
Noite extra em quarto duplo em Praga ou Viena................................................. 85 
Suplemento quarto individual .............................................................................. 135 
Por traslados para noites extras em Praga (total neto veículo por trajeto, máximo 4 pess.)... 55 
Por traslados para noites extras em Viena (total neto veículo por trajeto, máximo 4 pess.) .. 122 
Por Temporada Media ............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 50 
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75 
Preço voo Madri/Praga-Viena/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde ....... 245 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Cód. 03204GR

CASTELO DE BUDAPESTE

PALACIO IMPERIAL HOFBURG - VIENA

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas DOMINGOS

HOTÉIS 4*
Incluindo PENSÃO COMPLETA 

(7 CAFÉS DA MANHÃ + 6 ALMOÇOS +  
6 JANTARES) e 8 VISITAS

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.140€ 
1.311USD

desde

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Durante congressos e eventos especiais o alojamento poderá 

ser em hotéis aos redores. 
- O preço das noites adicionais pre- e/ou post-tour é somente 

válido até um máximo de 2 noites (mais noites sob petição) e 
estão sujeitas a disponibilidade, não garantindo-se que sejam 
realizadas no mesmo hotel do circuito.
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Cód. 03400DR

Ucrânia

Bulgária

Moldávia

ROMÊNIA

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
(somente Programa Joias da Romênia 9 dias) 
Bucareste: Radisson 5* / Grand Hotel Continental 5* /  

Sheraton 5* 
Tulcea: Delta 4* - Piatra Neamt: Central Plaza 4* 
Bistrita: Metropolis 5* - Brasov: Aro Palace 5* 

Este Programa Inclui: 
- 8 noites de alojamento com café da manhã em quarto duplo 

nos hotéis previstos 4* e 5* ou similares. 
- Transporte em ônibus com ar condicionado durante todo o 

percurso. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Guia nacional acompanhante de língua espanhola durante o 

circuito. 
- Regime segundo indicado no itinerário: total 7 Almoços (5 almo-

ços incluindo agua mineral sem gás + 1 almoço no barco no Delta 
do Danúbio com menu especifico de peixe (sob demanda, se 
pode pedir menu normal sem peixe), incluindo agua mineral + 1 
almoço típico em Maramures com espetáculo folclórico, bebidas 
alcoólicas incluídas + 1 jantar em Brasov + 1 jantar com bebidas 
incluídas no restaurante-cervejaria “Caru cu Bere de Bucareste”. 

 - Visitas/Excursões segundo indicado no itinerário (as visitas 
locais se realizam com guia nacional acompanhante do 
grupo): Breve panorâmica de Bucareste o dia de chegada, 
Excursão de barco pelo Delta do Danúbio, parada no Mauso-
léu de Marasesti, visita dos Mosteiros da Moldávia (incluídos 
Voronet, Moldovita, Sucevita), ateliês de Cerâmica de Margi-
nea, hotel/Castelo de Drácula; igrejas de madeira de Maramu-
res – Bogdan Voda, Rozavlea, complexo monástico de Birsa-
na, Cemitério alegre; Sighisoara, incluído Museu de História 
de Sighisoara na Torre do Relógio, Sibiu –incl. as igrejas evan-
gêlicas, católica e a Catedral Ortodoxa da Transilvânia; Bran – 
Castelo de Bran; Brasov – incl. A igreja preta (só o exterior) a 
Primeira Escola da Romênia com a Igreja São Nicolas; Sinaia – 
Palácio Real de Peles e Monastério de Sinaia; Visita de Buca-
reste – incl. a Ex-Residência do ditador comunista Nicolae 
Ceaucescu e o Patriarcado da igreja Ortodoxa Romena. 

 - Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 
Abril: 27 - Maio: 4, 11, 18 e 25 - Junho: 1, 8, 15, 22 e 29 
Julho: 6, 13, 20 e 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 e 31 
Setembro: 7, 14, 21 e 28 - Outubro: 5 e 12 

Temporada Media     Temporada Alta     Temporada Extra

   Romênia

CASTELO DE PELES - SINAIA

Dia 1º Bucareste 
• Sábado 
Chegada ao aeroporto de Bucareste 
e traslado ao hotel. Alojamento. 
Dia 2º Bucareste/Tulcea/ 
Cruzeiro Delta Do Danubio/Tulcea 
• Domingo • Café da manhã + almoço. 
Saída para o Delta do Danúbio. Che-
gada a Tulcea e embarque em um 
cruzeiro no qual navegaremos pela 
área protegida do Delta do Danúbio, 
a terra mais jovem da Europa, que 
abriga mais de 1200 variedades de 
plantas, 300 espécies de aves e 45 
espécies de peixes de água doce, 
todos em seus numerosos lagos e 
pântanos. Nos arredores de Tulcea, o 
Danúbio é dividido em três braços, 
antes de desembocar no mar Negro: 
Chilia, o ponto mais setentrional, o 
central Sulina, continuamente draga-
da para permitir a navegação do Rio 
Danúbio e o mais antigo Sfantu Ghe-

orghe. Almoço a bordo. Desembar-
que e alojamento em Tulcea. 
Dia 3º Tulcea/Bacau/Piatra Neamt 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída em direção à província histórica 
da Moldávia. Breve parada no mau-
soléu de Marasesti, dedicado aos 
mártires da Primeira Guerra Mundial. 
Almoço em rota. Chegada a Piatra 
Neamt, uma cidade que, devido à 
sua beleza e sua posição no distrito 
de Neamt, também é chamada de 
"Perla Moldovei" (a pérola da Mol-
dávia). Visita panorâmica da cidade: 
No seu curso, você pode admirar o Tri-
bunal Real com a Praça da Liberdade, 
a Igreja de São João e a Praça de Este-
vam o Grande. Subida em Teleférico 
até o topo da montanha de Cozla, de 
onde você pode admirar a vista pano-
râmica da cidade de Piatra Neamt, 
oferecendo vistas dos arredores. 

Dia 4º Piatra Neamt/ 
Monastérios de Moldavia/ 
Bucovina/Bistrita 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída em direção à região da Mol-
dávia, o paraíso da arte bizantina. 
Chegada a Bucovina, região da Mol-
dávia. Bucovina é ainda mais conhe-
cida por seus mosteiros dos séculos 
XV a XVI. Visitas guiadas para os 
mosteiros de Bucovina, patrimônio 
da humanidade. Começaremos com 
a visita do Mosteiro de Voronet con-
siderado "A Capela Sistina do Orien-
te", a joia da Bucovina, pelos famo-
sos afrescos que decoram o exterior 
da igreja, o mais famoso dos quais é 
"O Juízo Final". Na continuação 
seguiremos o caminho por Moldávia 
em direção as oficinas de cerâmica 
negra da aldeia de Marginea. Segui-
mos depois com o Mosteiro de Suce-
vita, conhecido por seu grande qua-

▲

Mosteiros de 
Bucovina

Sighisoara ●

Piatra 
Neamt

●

Mar 
Negro

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 6 ALMOÇOS, 2 JANTARES e  
17 VISITAS + CRUZEIRO DELTA DANUBIO

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

PRAÇA GRANDE - SIBIU

MOSTEIRO SUCEVITA - BUCOVINA
▲

Delta do 
Danubio

Tulcea●

Bacau●

Bistrita
●

▲
Maramures

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Clasificação dos hotéis de acordo com os regulamentos 

nacionais do país. 
- Durante congressos e/ou eventos especiais nos reserva-

mos o direito de oferecer alojamentos em hotéis alterna-
tivos na cidade indicada ou nos arredores.

Sinaia●

Brasov●

Bran
●

Sibiu ●

9 dias 
(8 noites de hotel) 

1.079€ 
1.241USD

desde

●

Bucareste
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CASTELO DE BRAN
Preços por pessoa (em euros)

Base quarto duplo, mínimo 40 pessoas .......................... 1.079 
Base quarto duplo, mínimo 30 pessoas .......................... 1.129 
Base quarto duplo, mínimo 20 pessoas .......................... 1.255 
Supl. quarto individual....................................................................... 279

Por Temporada Media ............................................................................................. 30 
Por Temporada Alta................................................................................................. 55 
Por Temporada Extra ............................................................................................... 80 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar

dro “A Escada das Virtudes” e suas impo-
nentes muralhas. As paredes da igreja, 
tanto fora como por dentro, são cobertas 
de afrescos que retratam cenas do Antigo 
e Novo Testamento, feitas em 1601. Suce-
vita era uma residência principesca, bem 
como um mosteiro fortificado dedicado à 
produção de manuscritos e livros impres-
sos.  Almoço na Pousada de Bucovina com 
refeições tradicionais da província. Vamos 
continuar com o Mosteiro de Moldovita, 
1532, rodeado de fortificações e pintado 
externamente. Os afrescos exteriores 
aumentam a pegada de Moldávia para 
obter o realismo das cenas da vida diária, 
a humanização dos personagens. Seguire-
mos na parte da tarde cruzando o famoso 
Passo de Borgo do romance "Drácula", 
de autoria do irlandês Bram Stoker. Breve 
parada no hotel Castelo do Drácula. Con-
tinuação para Bistrita. Alojamento 
Dia 5º Bistrita/Maramures/Bistrita 
(Excursão Dia Completo a Maramures) 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída em direção à maravilhosa região de 
Maramures. Símbolo de autenticidade 
preservada através dos séculos, sendo a 
alma do povo típico romeno, com casas, 
portas e igrejas de madeira, pertencentes 
ao Património da Humanidade da UNES-
CO e onde o tempo transcorre de acordo 
com os ritmos de uma época passada. 
Começaremos a descobrir esse tesouro 
com a Igreja de Bogdan Voda, cujos 
afrescos são de tradição bizantina e outros 
barrocos cuja pintura é Patrimônio da 
Humanidade. Continuaremos com a Igre-
ja de madeira de Rozavlea, muito inte-
ressante pela riqueza de suas pinturas do 

século XVIII. Seguiremos caminho até o 
povoado de Sapanta, muito perto da 
fronteira com a Ucrânia. Visita do Cemi-
tério Alegre de Sapanta, criado pelo artis-
ta local Ion Stan Patras. Almoço típico 
(bebidas incluídas) da região com espetá-
culo folclórico com danças e canções típi-
cas de Maramures. À tarde, continuare-
mos com a visita do Complexo Monacal 
do Mosteiro de Birsana, um verdadeiro 
santuário da ortodoxia romena no meio da 
natureza. Chegada a Bistrita. Alojamento. 
Dia 6º Bistrita/Sighisoara/Brasov 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Sighisoara, cidade localizada 
no centro da Transilvânia. A cidade remon-
ta em grande parte ao século XIV, quando 
foi ampliada e reforçada, após a destrui-
ção dos tártaros em 1241. Foram conser-
vadas 9 das 14 torres originais: a torre dos 
ferreiros, a torre dos sapateiros, a torre dos 
açougueiros, a dos alfaiates, a torre dos 
curtidores, a torre dos caldeirões, etc. O 
monumento mais bonito e conhecido é a 
Torre do Relógio, símbolo da cidade, que 
foi construída nos séculos XIII-XIV e até 
1556 foi sede da Câmara Municipal. Visi-
ta do Museu de História localizado na 
antiga Torre do Relógio. Almoço em res-
taurante. À tarde, continuação a Brasov e 
visita guiada a uma das cidades medievais 
mais fascinantes da Romênia, admirando 
o distrito de Schei com a Igreja Negra 
(Biserica Neagra), a igreja de São Nicolás, a 
Primeira Escola Romena (século XV) e as 
antigas fortificações da cidade com os 
bastiões dos grêmios dos artesãos. Jantar 
e alojamento.

Dia 7º Brasov/Bran/Sibiu/Brasov 
(Excursão Dia Completo) 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Saída para Bran, onde visitaremos o 
famoso castelo medieval conhecido com 
o Castelo de Drácula, um dos mais pito-
rescos da Romênia, construído no século 
XIII pelo cavaleiro teutônico Dietrich e res-
taurado em épocas sucessivas. A partir de 
1920, o Castelo de Bran é convertido na 
residência dos reis da Romênia. Continua-
ção em direção a Sibiu, Capital Cultural 
Europeia em 2007. Almoço em restauran-
te e visita guiada do centro antigo da 
capital europeia, conhecido em sua época 
pelo seu sistema de fortaleza considerado 
o maior na Transilvânia com mais de 7 km 
de muralhas, dos quais hoje são mantidos 
importantes vestígios. Poderemos admirar 
a Praça Grande com a peculiaridade da 
cidade - os telhados com "olhos que te 
seguem", a Praça Pequena com a Ponte 
das Mentiras e a impressionante igreja 
evangélica gótica do século XIV. No final, 
regresso a Brasov. Alojamento. Jantar 
opcional com espetáculo de Opera e músi-
ca clássica (tem que haver um mínimo de 
25 participantes). 
Dia 8º Brasov/Sinaia/Bucareste 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Sinaia, chamada a Pérola dos 
Cárpatos, a mais conhecida cidade mon-
tanhosa na Romênia. Visita do Castelo 
Peles, antiga residência real, construído 
no final do século XIX no estilo neogótico 
típico dos castelos da Baviera. O interior 
do Castelo Peles inclui 160 habitações, 
acondicionadas e decoradas de todas as 
formas possíveis, prevalecendo as decora-

ções em madeira. Visita do Mosteiro de 
Sinaia, fundado em 1695 por Miguel Can-
tacuzino, grande dignitário romeno ao 
regressar de uma viagem à Terra Santa (a 
estação de Sinaia leva o nome do Monte 
Sinai). Continuação em direção a Bucares-
te. Almoço e visita do Palácio da Prima-
vera, que foi residência do antigo ditador 
Nicolae Ceausescu. Aparentemente, é 
uma mansão de quase 3000 m2, mas na 
realidade o interior é um labirinto, sendo 
dividido em 80 espaçosos e elegantes 
quartos, jardins exóticos, adega, piscina, 
spa, salões de beleza e vestíbulos impres-
sionantes. A arquitetura do palácio é com-
plementada por uma paisagem criada pelo 
arquiteto Robert Woll (também sendo o 
principal designer dos móveis que deco-
ram a residência) e do engenheiro de pai-
sagístico Teodosiu. Admiraremos as gran-
des avenidas da capital da Roménia, o 
Arco do Triunfo, o Ateneu Romeno, a 
Praça da Revolução, a Praça da Universida-
de, visitando a parte antiga com o 
Patriarcado (centro espiritual de Igreja 
Ortodoxa romena) e admirando e Igreja 
Stavropoleos, considerada uma obra 
prima da arquitetura romena construída 
em 1724. Jantar de despedida no conheci-
do restaurante-cervejaria Caru Cu Bere: 
“O Carro com Cerveja” (bebidas incluídas: 
um copo de vinho branco / tinto ou uma 
cerveja ou um refrigerante e chá ou café). 
Alojamento. 
Dia 9º Bucareste 
•  Domingo • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto.

Romênia: Transilvânia 
Medieval e Cárpatos 

(Tour Regular) 
8D/7n desde 915 €

Dia 1º Bucareste (Chegada. Jantar não incluído) 

Dia 2º Bucareste/Sibiu (Mosteiro Cozia) (M.P.) 

Dia 3º Sibiu/Cluj Napoca (Alba Iulia) (M.P.) 

Dia 4º Cluj Napoca/Targu Mures (Turda Mina de Sal) (M.P.) 

Dia 5ª Targu Mures/Brasov (Biertan - Sighisoara) (M.P.) 

Dia 6º Brasov (Prejmer - Bran) (M.P.) 

Dia 7º Brasov/Bucareste (Sinaia Castelo Peles - Visita Bucareste) (M.P.) 

Dia 8º Bucareste (Café da manhã. Saída) 

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) (Consultar outras datas de saída) 
Junho: 22  Julho: 6 e 20 - Agosto: 3, 17 e 31 - Setembro: 14 

Temporada Alta • Temporada Extra

Em quarto duplo - Hotéis Categoria 4* ................................. 915 
Suplemento quarto individual ................................................ 290 

Suplementos 
Por Temporada Alta..................................................................................... 35  
Por Temporada Extra ................................................................................... 60

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

Cód. 03400R
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Islândia
HUSAVIK

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Keflavik: Airport Hotel Aurora Star (Smari) 
Reykjavik: Icelandair Hotel Reykjavik Natura / Klettur 
Area de Vik/Höfn/Lago Myvatn/Akureyri: Höfn / Laxá /  
Icelandair Akureyri / Kea

Este Programa Inclui: 
- Traslado de chegada (em caso de alojamento em Reykjavik) e 

traslado de saída em “Flybus”. 
- 3 noites de hotel em categoria turística/primeira em Reykjavik 

em regime de alojamento com café da manhã Buffet. 
- 4 noites de hotel categoria turística (Edda/Foss) & fazendas 

com banheira/ducha durante o tour. 
- Guia local de língua espanhola durante o tour. 
- 3 jantares durante o roteiro (bebidas não incluídas). 
- Entrada na Lagoa azul (toalha incluída) no dia 2º. 
- Excursão de barco na Lagoa glacial em Jökulsárlón no dia 3º. 
- Visitas segundo especificado no programa. 
- Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 
Junho: 1, 8, 15, 22 e 29 - Julho: 6, 13, 20 e 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 e 31 - Setembro: 7, 14 e 21

ISLÂNDIA

VikVik

Selfoss

Thingvellir
Höfn

Cascata 
DettifosVale de 

Skagfjördur

Akureyri
Myvatn

Océano Atlântico●

●

●

Gelera Vatnajökull

Glaciar 
Myrdalsjökull

Keflavik

●

●
Egilsstadir

●

●

●

●

●

Acomodação De Junho a Agosto Setembro 

Base quarto duplo  2.945 2.899  

Suplemento quarto individual     990    955

Dia 1º Reykjavik 
• Sábado 
Chegada a Reykjavik. Possibilidade 
de alojamento em Keflavik, em um 
hotel a 5 minutos a pé do aeroporto 
(não se precisa de traslado) ou aloja-
mento em Reykjavik com traslado em 
Flybus. Chegada e alojamento. 
Dia 2º Reykjavik/Área de Vik 
• Domingo • Café da manhã + jantar. 
Saída para a Lagoa Azul, balneário 
geotérmico natural, cercado por lava, 
para desfrutar de um banho em suas 
águas mornas, ricas em minerais e 
famosas por suas propriedades. Con-
tinuaremos o passeio pela costa sul, 
parando para visitar a Cachoeira de 
Seljalansdfoss e continuaremos até 
a cidade de Vík. Alojamento.   
Dia 3º Área Vik/ 
Parque Nacional Skaftafell  
Laguna Glaciar Jökursalon)/ 
Área de Höfn 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída, atravessando a região mais 
extensa de lava do mundo: Eldheaun, 
e a região desértica/ arenosa de Skei-

dararsandur. Visita do Parque Nacio-
nal de Skaftafell, situado aos pés da 
maior geleira da Europa: Vatnajokull, 
o gigante de gelo, o segundo Parque 
Nacional em tamanho, mas o primei-
ro em atrativos: cataratas, braços 
gelados, originados pelas geleiras, 
exuberante vegetação, etc. Visita 
incluída a lagoa glacial de Jokulsar-
lón onde se realizará um passeio de 
barco por suas águas azuis, entre ice-
bergs flutuantes. Alojamento nas 
proximidades de Höfn. 
Dia 4º Área de Höfn/Dettifoss/ 
Myvatn 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para os fiordes no Leste, uma 
das áreas mais selvagens da Islândia, 
Esta área tem uma extraordinária 
riqueza em minerais. Chegada à 
cidade de Egilsstadir e passeio da 
área desértica de Jökulsdalsheidi. 
Continuação para o lago Myvatn, 
onde faremos uma parada para visi-
tar a Cachoeira de Detiifoss e as cra-
teras de Skutustadir. Alojamento na 
área de Myvatn. 
Dia 5º Myvatn/Área de Akureyri 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Visita da maravilhosa reserva natu-
ral: Lago Myvatn rodeada de vulcõ-
es, crateras, lava que se estende pela 
parte leste do Lago, como as de Dim-
muborgir, a área geotérmica de Hve-
rarond. Visitaremos em rota a 
Cachoeira dos deuses: Godafoss, 
uma das mais majestosas do país. 

Chegada em Akureyri, declarada 
capital do Norte e uma das cidades 
mais belas da ilha. Alojamento na 
área de Akureyri. 
Dia 6º Área de Akureyri/ 
Área Borgarfjördur/Reykjavik 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Visita do interessante Museu Etno-
gráfico Glambaer e saída até o vale 
de Skagfjördur onde tem lugar a 
criança do “pequeno cavalo islan-
dês”. Visita a bela cachoeira de 
Hraunfossar e a fonte termal mais 
poderosa da Europa: Deildartunguh-
ver. Continuação para Reykjavik. 
Dia 7º Reykjavik/Gullfoss/Geysir/ 
Thingvellir/Reykjavik  
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Saída para visitar a famosa “cascata 
de ouro”: Gullfoss e as fontes em 
erupção de Gêiser, pequenas áreas, 
com piscinas de água fervente per-
manentemente ativa. Saída, para 
visitar o parque Nacional de Thing-
vellir, paisagem natural mais impor-
tante da Islândia. Trata-se de uma 
planície com uma rasura no chão, 
uma falha que divide duas grandes 
placas tectônicas, em constante 
movimento: a americana e a euro 
asiático. Regresso a Reykjavik e aloja-
mento. 
Dia 8º Reykjavik  
• Sábado • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado em Flybus 
ao aeroporto. (ver notas) 

Suplementos 
Preço voo Madri/Reykjavik/Madri (sem taxas, aproximado) desde .................. Consultar 
Taxas de aeropoerto..................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

●

Reykjavik

Borgarnes

Cód. 06314BR

Notas e condições:  
- Este programa esta sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C) 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O alojamento previsto na cidade de Reykjavik para o seguinte 

tour se realizará em hotel de categoria turística / primeira, o 
resto de alojamentos previstos durante o tour se realizará em 
hotéis da cadeia Edda ou em fazendas tipo bed & breakfast. 

- Tanto os hotéis da Cadeia Edda, como as fazendas ou bed & 
breakfast são hospedagens simples e bem equipadas, com 
quartos com banheiro/ducha, localizados nas proximidades dos 
lugares especificados. 

- A relação de hotéis & fazendas confirmadas para sua viagem 
se confirmará 10 dias antes da saída. 

- Não se reservam quartos triplos para 3 adultos. Possibili-
dade de reservar um quarto duplo + cama adicional para 
2 adultos + 1 criança até 12 anos. Rogamos ter em conta 
que a cama extra, pode ser um colchão no chão. 

- No dia anterior a sua saída, deverá se dirigir à recepção de seu 
hotel para reservar seu lugar no Flybus do hotel ao aeroporto, 
assim o ônibus poderá passar pelo hotel ao menos 3 horas 
antes da saída de seu voo.

GEYSIR

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

HOTÉIS 4*
Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ +  

3 JANTARES e 15 VISITAS

8 dias 
(7 noites de hotel) 

2.899€ 
3.334USD

desde

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)
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Escandinavas 
Bálticas SUÉCIA

FINLÁNDIA

Rússia

BielorrússiaLituânia

NORUEGA

●

Copenhague

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) - Categoria 4* 
Copenhague: Radisson Blue Scandinavia / Hotel Imperial / 
Comfort Hotel Vesterbro / Tivoli Hotel 
Oslo: Clarion Hotel The Hub / Radisson Blu Scandinavia /  

Scandic St. Olavs Plass / Comfort Hotel Grand Central 
Bergen: Scandic Ornen / Zander K Hotel / Scandic Neptun / 

Scandic Bergen City 
Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm / Courtyyard by Marriott / 
Scandic Norra Bantorget / Scandic Malmen 
Helsinque: Scandic Grand Marina 

Este Programa Inclui: 
- 11 noites de alojamento em categoria superior com café da 

manhã incluído. 
- 1 noite a bordo do DFDS Sewaway Copenhague-Oslo em cama-

rote com vista para o mar e café da manhã Buffet incluído.   
- 1 noite a bordo do Tallink Silja Estocolmo- Helsinque em cama-

rote com vista para o mar e café da manhã Buffet incluído. 
- 4 jantares incluídos (1 a bordo de DFDS com uma bebida 

incluida,1 Bardola Hoyfjellshotell, 1 em Kvikne’s Hotel e 1 a 
bordo de Tallink Silja Line com bebidas incluídas). 

- Guia acompanhante UNICA E EXCLUSIVAMENTE em espanhol 
durante todo o percurso. 

- Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados 
de língua espanhola. 

- Visitas segundo itinerário. 
- Ônibus privado de longa distancia desde dia 4 até 9 do pro-

grama com acesso a Wi-Fi. 
- Serviço de maleteiros em portos 
- 1 mala por persona de no máx. 20 kg. com dimensões máxi-

mas de 76x54x33 cm mais uma bagagem de mão de no máxi-
mo 5 kg. 

DATAS DE SAÍDA 2019 (TERÇA-FEIRA): 
Maio: 7 e 14 - Junho: 4 e 11 - Julho: 2, 9 e 30 
Agosto: 6 e 27 - Setembro: 3

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

ESTÔNIA

LETÔNIA

●

Estocolmo
Bergen

●

Balestrand
●

●Oslo

Geilo●

Sognerfjord

Tallin●

Riga ●

●

Helsinque

DINAMARCA

Cód. 06014WR

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Lendas de Escandinâvia + Bálticos + Helsinque 
Base quarto duplo........................................................................... 2.995 

Suplemento quarto individual ....................................................... 1.145 
Traslados privados (com condutor de língua inglesa - preço por pessoa e trajeto): 

Copenhague …… 85 €         Helsinque …… 105 €

Suplementos por pessoa 
Por voo Madri/Copenhague-Estocolmo ou Helsinque ou Moscou/Madri 
(sem taxas, aproximado) .............................................................................. Consultar 
Taxas de aeroporto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

HOTÉIS 4* Incluindo 13 CAFÉS DA MANHÃ + 4 JANTARES  
e 7 VISITAS + GUIA ACOMPANHANTE

Dia 1ºCopenhague 
Terça-feira 
Chegada a Copenhague (traslado ao 
hotel por conta dos Srs. Clientes). 
Encontro com o guia acompanhante 
às 18h30 no lobby do hotel para 
toda a informação prática que os 
passageiros necessitem. Alojamento 
no Hotel. 
Dia 2º Copenhague 
• Quarta-feira • Café da manhã Buffet no hotel. 
Pela manhã, visita panorâmica de 
Copenhague, onde poderemos ver 
os lugares mais interessantes desta 
capital, como a fonte de Gefion, a 
Residência Real de Amalienborg, os 
canais idílicos de Nyhavn com seus 
numerosos restaurantes e cafés e os 
barcos de madeira, o Palácio de 
Christiansborg e a famosa Sirenita. 
Tarde livre a sua disposição para con-
hecer a cidade ou visitar o Tívoli, o 
famoso parque de atrações. Aloja-
mento. 
Dia 3º Copenhague/Oslo 
• Quinta-feira • Café da manhã Buffet no hotel 
+ jantar a bordo. 
Manhã livre para realizar compras ou 
uma visita opcional aos Castelos do 
Norte de Zelândia. À tarde traslado 
para o porto para embarque no cru-
zeiro noturno DFDS Scandinavian 
Seaways com destino a Oslo. 
Durante a travessia poderemos des-
frutar de entretenimento musical e 
baile. Jantar Buffet a bordo. Aloja-
mento em camarotes com vista para 
o mar. 
Dia 4º Oslo/Geilo o Hamar 
• Sexta-feira • Café da manhã Buffet + jantar. 
Café da manhã Buffet a bordo dis-
frutando da vista panorâmica do Fior-
de de Oslo. Chegada a Oslo e visita 
da cidade que nos levará a conhecer 
o Parque de Frogner com as contro-
vertidas esculturas do famoso artista 
Gustav Vigeland, o Palácio Real, a 
fortaleza medieval de Akershus e o 
exterior da Câmara Municipal de 
Oslo. À tarde, depois de um tempo 
livre, saída em ônibus privado de 
longa distância para Geilo, passando 
por Hønefoss e Gol, famosas estaçõ-
es de esqui. Durante a viagem, apre-
ciaremos lindas paisagens até chegar 
à bela vila de Geilo, onde passaremos 
a noite. Jantar e alojamento em Bar-
dola Hoyfjellshotell ou similar. 
Dia 5º Geilo/Bergen 
• Sábado • Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã para Bergen, con-
hecida como a Capital Dos Fiordes, 
passando por Sogn og Fjordane, 
região onde se encontra o fiorde 
mais largo e profundo da Noruega, o 
Sognefjord, também conhecido 

como Fiorde dos Sonhos. Navegare-
mos neste fiorde de Flåm para Gud-
vangen, uma viagem de aproxima-
damente 2 horas, onde iremos con-
templar águas cristalinas e verdes, 
impressionantes penhascos e cacho-
eiras. No final do cruzeiro, continua-
remos nossa viagem para Bergen, 
passando agora pela região de Hor-
daland e Voss, um lugar perfeito 
para os amantes da natureza, cuja 
paisagem nos apresentará cenários 
belíssimos. Chegada a Bergen, cida-
de considerada um dos lugares mais 
encantadores da Europa. Início da 
visita panorâmica da referida cidade 
com o guia acompanhante. Visitare-
mos, entre outros pontos interessan-
tes, o mercado de peixe e a área de 
Bryggen, um local bem conhecido 
por suas casas que datam da época 
da Liga Hanseática. Alojamento. 
Dia 6º Bergen/Balestrand 
• Domingo • Café da manhã Buffet no hotel + 
jantar. 
Manhã livre para desfrutar da capital 
dos fiordes ou participar de um pas-
seio opcional para a casa do famoso 
compositor norueguês Edvard Grieg. 
Depois do almoço, partiremos para 
Balestrand, fazendo uma travessia de 
ferry de Oppedal para Lavik, che-
gando ao final da tarde à encantado-
ra Balestrand, onde está o famoso 
hotel Kvikne, um lugar histórico e 
romântico, localizado em um lugar 
de enorme beleza natural. Alojamen-
to e jantar no Kvikne's Hotel. 
Dia 7º Balestrand/Oslo 
• Segunda-feira • Café da manhã no hotel. 
Saída de manhã em direção a Oslo. 
No caminho, faremos duas rotas cur-
tas de ferry, fazendo logo uma para-
da em Borgund, onde visitaremos a 
bela igreja de madeira Borgund 
Stavkirke com entrada incluída. As 
árvores usadas em sua construção 
foram cortadas no final do século XII 
e desde esses tempos são parte de 
uma paisagem fantástica, tornando 
esta igreja uma das mais visitadas e 
fotografadas na Noruega. Continua-
remos em direção a Oslo, aonde che-
garemos ao final do dia. Alojamento. 
Dia 8º Oslo 
• Terça-feira • Café da manhã no hotel. 
Dia livre para conhecer a capital da 
Noruega ou ter a possibilidade de 
fazer uma excursão opcional aos 
famosos museus marítimos da penín-
sula de Bygdoy; O Museu dos Barcos 
Vikings, o Museu Kon-tiki e o Museu 
Fram. Alojamento. 
Dia 9º Oslo/Karlstad/Estocolmo 
• Quarta-feira • Café da manhã no hotel. 
Saída para a fronteira sueca para 

chegar à atrativa cidade de Karlstad, 
localizada entre o lendário lago Vär-
nern e a foz do rio Klarälven, onde 
teremos algum tempo livre antes de 
continuar pela região dos lagos para 
chegar a Estocolmo. Alojamento.  

Dia 10º Estocolmo 
• Quinta-feira • Café da manhã no hotel. 

Pela manhã, visita guiada de Esto-
colmo. Visitaremos o centro antigo 
de Gamla Stan, com seu emaranha-
do de pequenas praças, ruas de para-
lelepípedos e edifícios alegres colori-
dos. Contemplaremos o exterior do 
Palácio Real, a Catedral, o Parlamen-
to e a Casa dos Nobres. Tarde livre 
para visitar a cidade ou fazer uma 
excursão opcional visitando a famosa 
Câmara Municipal de Estocolmo e o 
museu de guerra Vasa. Alojamento. 

Dia 11º Estocolmo/Helsinque 
• Sexta-feira • Café da manhã no hotel + jantar 

Buffet a bordo. 

Manhã livre para continuar conhe-
cendo a capital sueca. À tarde, trasla-
do ao porto para embarcar no cru-
zeiro Tallink Silja Line com destino a 
Helsinque. Durante a viagem pode-
remos desfrutar do arquipélago 
sueco que tem mais de 24.000 ilhas. 
Jantar Buffet a bordo com bebidas 
incluídas e alojamento em cabines 
com vista para o mar. 

Dia 12º Helsinque 
• Sábado • Café da manhã Buffet a bordo. 

Chegada em Helsinque e visita da 
capital da Finlândia conhecida como 
"A Cidade Branca do Norte" onde 
passaremos pela Catedral Ortodoxa 
de Uspenski, a Praça do Senado, a 
Igreja Tempelaukkio, uma igreja lute-
rana de forma circular escavada em 
uma rocha cuja cúpula tem a forma 
de uma gigantesca espiral de fios de 
cobre. Também passaremos pelo par-
que com o monumento a Sibelius, o 
mercado portuário e a Rua Esplanaa-
dii. Tarde livre. Alojamento.  

Dia 13º Helsinque/Tallin/Helsinque 
• Domingo • Café da manhã no hotel. 

No horário indicado, traslado ao 
porto para uma travessia de balsa 
entre Helsinque e Tallinn, uma via-
gem de aproximadamente 2 horas. 
Chegada e visita panorâmica de 
Tallinn com a sua encantadora cida-
de medieval onde sobressaem o Cas-
telo Toompea, a Catedral Alexander 
Nevsky, a Praça do Mirador e a Praça 
da Câmara Municipal. Tempo livre 
para explorar a cidade. No final da 
tarde, traslado ao porto para retornar 
de balsa de Tallinn para Helsinque. 
Traslado para o hotel. Alojamento. 

Dia 14º Helsinque 
• Segunda-feira • Café da manhã. 

Café da manhã no hotel e fim de 
nossos serviços.

14 dias 
(11 n hotel + 2n barco) 

2.995€ 
3.445USD

desde

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Tomar nota haverá acesso limitado ao sevicio Wi-Fi a bordo do 

ônibus de longa distancia em alguns lugares devido a topogra-
fia da Noruega. 

- Tomar nota que nos reservamos o direito de modificar o itine-
rário por motivos de ordem operacional que justifique sua 
alteração. 

- Tomar nota que o sistema de auriculares somente se incluirá 
para grupos de mais de 30 paxs 

- É responsabilidade de cada passageiro estar de posse de todos  
os documentos e vistos necessários e que estes estejam  
vigentes. 

DOCA DE BERGEN
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Dia 1º São Petersburgo 
• Domingo • Jantar. 
Chegada a São Petersburgo e trasla-
do ao hotel. Alojamento. 
Dia 2º São Petersburgo 
• Segunda-feira • Pensão Completa. 
Pela manhã realizaremos uma exten-
sa visita panorâmica de São Peters-
burgo, totalmente guiada em 
espanhol, declarada Patrimônio 
Mundial da Humanidade pela UNES-
CO, é chamada de “Veneza do 
Norte”. Na panorâmica passaremos 
pela Avenida Nevsky, o Palácio Anich-
kov, o Palácio Belozersky, a Catedral 
de Nossa Senhora de Kazan, Eliseev, 
a igreja de São Salvador sobre o San-
gue Derramado, o Museu do Hermi-
tage, a Fortaleza de Pedro e Paulo, na 
ilha de Vassilievskki a Strelka, o palá-
cio Menchikov, o edifício histórico da 
Universidade e também passaremos 
em frente do Almirantado. Veremos 
a estátua de Pedro o Grande em 
frente do edifício do Senado e a 
Catedral de Santo Isaac, a Praça Tea-
trálnaya que alberga os edifícios do 
conservatório e o famoso Teatro 
Mariinsky. Terminaremos em frente 
da bela catedral de São Nicolas dos 
Marinhos, rodeada de canais e a vista 
exterior perto do Couraçado “Auro-
ra”. À tarde visitaremos duas das 
mais bonitas catedrais da Rússia. 
Visita da Catedral de Santo Isaac, 
uma das maiores da Europa, desen-
hada e construída por prestigiosos 
arquitetos, entre os quais se desta-
cam o espanhol Agustín de Betan-
court e o Francês Auguste de Mont-
ferrand. A cúpula está recoberta com 
100 kg de ouro. Visita da Catedral 
de São Salvador sobre o Sangue, 
erguida em 1882 as margens do 
canal Griboyedov, por ordem de Ale-
jandro III em memória de seu pai, 
Alejandro II, assassinado em um 
atentado nesse mesmo lugar, isso 
deu nome à igreja. No interior é pre-
servado fragmentos de pavimenta-
ção, onde o czar caiu mortalmente 
ferido. Constitui um dos símbolos da 
cidade de São Petersburgo. Aloja-
mento no hotel.  
Dia 3º São Petersburgo 
• Terça-feira • Pensão Completa. 
Pela manhã efetuaremos a visita da 

Fortaleza de Pedro e Paulo. Estava 
destinada a proteger a cidade dos 
ataques por via marítima. Na Cate-
dral em seu interior poderemos 
encontrar o túmulo do fundador da 
cidade, o Czar Pedro o Grande, assim 
como as dos Czares da dinastia 
Romanov e suas famílias, incluindo 
Nicolas II, sua esposa e filhos, assassi-
nados durante a revolução em 1918. 
Diariamente, um tiro de canhão 
marca o meio dia. À tarde visita do 
Museu do Hermitage, situado no 
antigo Palácio de Inverno, residência 
dos Czares. O Hermitage, é o maior 
museu da Rússia, deve seu renome 
internacional em especial a suas cole-
ções de pintura das escolas italiana, 
flamenca, francesa e espanhola. Em 
particular obras de Leonardo da 
Vinci, Rafael e Rembrandt; de impres-
sionistas franceses, de Gauguin, 
Matisse, Van Gogh, Picasso… Seus 
suntuosos interiores são o cenário 
ideal para tão ampla coleção de 
obras primas. Alojamento no hotel. 
Dia 4º São Petersburgo 
• Quarta-feira • Pensão Completa. 
Pela manhã excursão a Pushkin e 
visita do Palácio de Catarina, cujo 
nome está dedicado à esposa de 
Pedro o Grande, Catalina I. Em sua 
incomparável sucessão de salões des-
taca a Sala de Âmbar (incluído), 
oculta às visitas durante quase um 
século. E que tem sido inteiramente 
restaurada em 2003, pelo motivo do 
Tricentenário de São Petersburgo. 
Regresso a São Petersburgo, realizan-
do uma visita da Catedral de Nossa 
Senhora de Fyódorovskaya. A cate-
dral, o recinto, destinado para o clero 
e os quartéis imperiais, que foram 
construídos durante a Primeira Gue-
rra Mundial. Foi o último edifício reli-
gioso russo que construíram os Cza-
res antes da Revolução de 1917. 
Tarde livre para desfrutar da cidade, 
realizar as últimas compras ou con-
tratar visitas opcionais. Alojamento 
no hotel 
Dia 5º São Petersburgo/Moscou 
• Quinta-feira • Pensão Completa(*). 
A la hora prevista traslado a la esta-
ción para salir en el nuevo tren de 
Alta Velocidad “Sapsan” con destino 
Moscú. Llegada. Traslado al hotel y 

alojamiento. *(Em função dos horá-
rios definitivos do trem “Sapsan”, 
ainda não definidos por parte da 
Companhia Russa durante a edição 
deste folheto, uma das refeições per-
tencentes a este dia poderá realizar-
se em forma de “Piquenique”). 
Día 6º Moscou 
• Sexta-feira • Pensão Completa. 
Pela manhã visita interior da Cate-
dral de Cristo Salvador, a catedral 
Ortodoxa mais alta do mundo, pre-
ciosa reconstrução da antiga Cate-
dral destruída por Stalin em 1931 
para construir seu “Palácio dos 
Soviets. Na continuação, realizare-
mos a visita do Kremlin com uma de 
suas catedrais. Foi declarado Patri-
mônio da Humanidade pela UNES-
CO. Construído no século XIV, na 
atualidade alberga todos os órgãos 
principais do governo político e reli-
gioso: o Palácio Presidencial, diferen-
tes edifícios administrativos e milita-
res, como o Senado e o Arsenal, 
assim como numerosas igrejas e cate-
drais. Suas muralhas, dominando o 
rio Moskova e a Praça Vermelha, 
estão compostas de ladrilhos vermel-
hos e tem um comprimento total de 
2.235 metros. Visitaremos o interior 
do recinto para admirar o “Sino 
Czarina”, o maior do mundo, funda-
do em 1733, e o “Canhão Czar”, um 
dos maiores jamais construídos, fun-
dado em 1586 por Andrei Chejov. 
Sua finalidade era a de defender a 
entrada da Porta de São Salvador, 
porém até agora nunca foi utilizado. 
Finalizaremos visitando a célebre 
“Praça das Catedrais”, emolduradas 
pelas de São Miguel, a Ascensão e da 
Anunciação. De tarde visitaremos a 
Galeria Tretyakov. Esta incompará-
vel galeria de arte recebeu o nome de 
seu fundador, o famoso empresário 
Pavel Tretyakov (1832-1898), um 
grande patrono russo do século 19, 
cujo sonho sempre foi a criação de 
um museu acessível a qualquer visi-
tante, com uma grande coleção de 
objetos que permitem entender e 
admirar a história da arte russa, sacra 
e secular. Este museu abriga mais de 
130.000 obras criadas por artistas 
russos, além de sua magnífica cole-
ção de ícones. Destaca a famosa 

PALÁCIO DE CATALINA EN PUSHKIN - SÃO PETERSBURGO

Capitais da Rússia 
Tudo Incluído 5* (                 )

Notas e condições: 
- Este programa esta sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Os itinerários publicados são orientativos, a ordem e distribui-

ção das visitas em destino podem ser trocadas sem aviso pré-
vio, podendo ser de manhã, a tarde ou mesmo dias livres e em 
alguns casos devido ao caos do trânsito, realizar-se alguma 
visita usando a rede de metrô. 

- Para evitar o desconforto dos nossos clientes nos transfers e visi-
tas, por ocasião do Fórum Econômico internacional que se reali-
zará de 05 a 09 de junho de 2019 em São Petersburgo, as saí-
das de 5 de Junho terá 3 noites em São Petersburgo e 4 em 
Moscou, sem que isso repercuta em nenhum serviço contratado. 

- Na cidade de Moscou, a Praça Vermelha é fechada em algu-
mas ocasiões devido a paradas militares, comemorações, festi-
vais, competições, atividades religiosas, etc e a direção do 
Kremlin nunca dá explicações a este respeito. Se isso ocorrer a 
visita da Praça será realizada externamente. 

- Em alguns casos os assentos do trem podem ser atribuídos 
separadamente, dependendo da sua disponibilidade.  

- A classificação por estrelas dos hotéis russos, nem sempre 
corresponde a padrões de qualidade que esperamos, ou com 
os preços que o mercado os valoriza. Por isso Politours relacio-
na os hotéis russos publicados com base na sua qualidade, 
vantagens reais e atuais que nem sempre coincidem com suas 
estrelas oficiais. 

Importante: Para poder confirmar a reserva, será imprescindível 
enviar a copia scaneada do passaporte (no caso de não enviar, a 
reserva ficará sem confirmar). 
- Visados: Deve ser feito no próprio país do Sres. Clientes, exceto 

aquelas nacionalidades que não o necessitem para entrar na 
Rússia. 

Importante: 
- O acesso às estações de trem na Rússia em ocasiões se faz 

com dificuldade tanto para os transferistas como para os Srs. 
Clientes. Às vezes os traslados resultam caóticos obrigando ao 
cliente a transportar sua própria bagagem com dificuldade 
devido às infraestruturas, que não podem se comparar com os 
padrões europeus .

EXCLUSIVO 
POLITOURS

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

quarto standard com banheira e ou ducha. 
- Regime de Pensão completa (normalmente em restaurantes 

fora do hotel, no dia do trajeto São Petersburgo/Moscou no 
novo trem de Alta Velocidade “Sapsan” uma das refeições 
será em forma de “Piquenique”). 

- Transporte terrestre em ônibus nas cidades e no novo trem de 
Alta Velocidade “Sapsan” para o trajeto São Petersburgo/ 
Moscou (necessários dados do passaporte para emissão com 
mais de 35 dias). 

- As visitas indicadas no itinerário com guias oficiais em espanhol 
e entradas. Incluído a sala Ambar no Palácio de Catarina. 

- Assistência e traslados aeroporto-hotel-aeroporto e hotel-esta-
ção-hotel (com guía de língua espanhola  para mais de 10 
pessoas). 

- Representação permanente da Politours na Rússia. 
- Seguro inclusão e documentação de viagem. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Taxas, vistos, gorjetas, maleiros, gastos pessoais e qualquer 

serviço não especificamente indicado no itinerário. 

HOTÉIS 
4*S/5*

PENSÃO COMPLETA 
e 13 VISITAS

RÚSSIA

Finlándia

●

●

●

●

●

●

●

●

Moscou

Ext. Anel de Ouro

Yaroslavl

Rostov

Kostroma

Suzdal

Vladimir
Sergiev 

Posad

São PetersburgoMar 
Bâltico

Lago 
Ladoga

     Incluído   trem 

de Alta Velocidade

SAPSAN – CA∏CAH

Estónia

Letonia

Cód. 08106BR/08106DR

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.740€ 
2.005USD

desde

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Categoria 5*/4*S 
- São Petersburgo: Marriott / Sokos / Radisson 
- Moscou: Marriott / Hilton / A. Moscú Olympic (ex Renaissance)

INCLUI 
A SALA 
ÁMBAR
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obra-prima do grande Andrei Rublev, 
"A Trindade". Alojamento no hotel. 
Dia 7º Moscou 
• Sábado • Pensão Completa. 
Pela manhã passeio a pé do centro 
histórico, incluindo a Praça Vermel-
ha e a visita do exterior da Catedral 
de São Basilio em frente as muralhas 
do Kremlin, autêntico "cartão de visi-
ta" da cidade. Com suas cúpulas 
multi-coloridas de renome mundial 
na forma de lâmpadas. Foi construí-
do entre 1555 e 1651 por ordem de 
Ivan, o terrível para comemorar a 
captura de Kazan. Diz a lenda que 
"Ivan o terrível" admirava tanto a 
obra, que mandou cegar o arquiteto 
para que ele nunca pudesse realizar 
outra igual. Em seguida faremos a 
visita panorâmica de Moscou, total-
mente guiada em espanhol. Através 
de amplas avenidas como a famosa 
Tverskaya, chegar a Praça Vermelha, 
declarada Patrimônio Mundial pela 
UNESCO, nela se situa o Mausoléu 
de Lenin, o Museu de História, as 
muralhas do Kremlin e da Catedral 
de São Basílio. Muito perto se encon-
tra o famoso Teatro Bolshoi, a Cate-
dral de Cristo o Salvador, o imponen-
te edifício da Lubyanka, sede da anti-
ga KGB, e pequenas igrejas do bairro 

antigo "Kitai Gorod". Percorreremos 
as avenidas que margeiam o rio Mos-
kova, com vista para o Parlamento (o 
"Duma") e o Governo (a "Casa Bran-
ca"); o Estádio Olímpico, a "Colina 
dos Pardais", coroada pelo famoso 
arranha-céu da Universidade Lomo-
nosov e pararemos no Parque da 
Vitória. Realizaremos também uma 
parada exterior do Convento Novo-
diévichi, declarado Patrimônio Mun-
dial pela UNESCO e do seu lago que 
inspirou Tchaikovsky em "O Lago dos 
Cisnes". À tarde, visita do Metro de 
Moscou. Inaugurado em 15 de maio 
de 1935 pelo poder soviético como 
um símbolo do avanço tecnológico e 
industrial do sistema político, o metrô 
de Moscou era o "Palácio do Povo". 
Ainda hoje, é o principal meio de 
transporte da cidade e um dos mais 
importantes do mundo, com 200 km 
de linhas e 145 estações. Alojamento 
no hotel. 

Dia 8º Moscou 
• Domingo • Café da manhã Buffet. 
Na hora indicada se realizará o trasla-
do ao aeroporto.

CATEDRAL DO CRISTO SALVADOR - MOSCOU

Extensão Anel de Ouro - 5D/4n desde 890 €

Base quarto duplo ....................................................................................... 890 

Suplemento quarto individual.................................................................... 325

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

OPÇÃO SAÍDAS SEXTA-FEIRA 
Consulte a opção de realizar este programa com saída as Sextas-feiras, 
ao inverso, começando em Moscou e terminando em São Petersburgo 

- Datas: de Abril a Outubro ´19

Dia 8º Moscou/Serguiev Posad/  
Rostov/Yaroslavl 
• Domingo • Pensão completa. 
Saída por estrada para Sergiev Posad e 
visitando o Monastério. Localizado a 
cerca de 70 km a nordeste da capital 
russa, na rota imperial do anel de Ouro, 
Sergiev Posad (anteriormente Zagorsk) é 
um dos mais importantes centros da reli-
gião ortodoxa e declarada Património 
Mundial pela UNESCO. Residência do 
Grande Patriarca de Toda a Rússia, con-
hecido como o "Vaticano russo”. Entre 
suas numerosas igrejas e catedrais desta-
cam a cúpula azul da Catedral da Assun-
ção, ou a mais importante delas, a Cate-
dral da Dormição, que contém a tumba 
de Boris Godunov e sua família. Conti-
nuação até Rostov. Visitaremos seu 
Kremlin, considerado o mais belo da 
Rússia após o de Moscou. Na Praça da 
Catedral, a imponente Catedral da 
Assunção e sua torre de sino é provavel-
mente a mais famosa da Rússia e cada 
um dos 15 sinos tem seu próprio nome. 
Saída para Yaroslavl. Alojamento no 
hotel. 
Dia 9º Yaroslavl/Kostroma 
• Segunda-feira • Pensão completa. 
Visita de Yaroslavl, declarada pela 
UNESCO Patrimônio da Humanidade: 
Monastério do Salvador, as margens do 
Volga, onde se destaca a catedral da 
Transfiguração do Salvador, Igreja de 

Santo Elias, com os mais belos afrescos 
do Anel de Ouro. Recorreremos o centro 
urbano, com numerosos edifícios de 
época. Saída para Kostroma (a 60 km de 
Yaroslavl) seguindo o curso do Volga. 
Chegada e passeio a pé pelo centro, 
que inclui também o Palácio do Gover-
nador e a Torre de Bombeiros. Visitare-
mos o celebre Monastério Ipatiev, no 
qual se destaca a catedral da Trindade, e 
o Museu de Arquitetura de Madeira. 
Tempo livre no centro para visitar o mer-
cado central. Alojamento. 
Dia 10º Kostroma/Suzdal 
• Terça-feira • Pensão completa. 
Saída para Suzdal. Chegada e visita de 
Suzdal, declarada Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO, considerada obra 
prima da arquitetura medieval russa. 
Também poderemos descobrir o Museu 
de Arquitetura de madeira ao ar livre, o 
Monastério de Cristo Salvador, o Monas-
tério-Fortaleza de São Eutimio, a Cate-
dral da Transfiguração e o Museu de 
Arte Aplicada. Alojamento 
Dia 11º Suzdal/Vladimir/Moscou 
• Quarta-feira • Pensão completa. 
Visitaremos o Kremlin, aonde se desta-
cam a Catedral da Transfiguração com o 
seu belíssimo Campanário e a Galeria 
dos Arqueiros. Tempo livre e, em segui-
da, iremos para Vladimir, localizada em 
uma área cercada por florestas nas mar-
gens do rio Kiazma. Chegada e visita 

desta cidade que teve sua época de 
esplendor com a construção da maioria 
de seus principais monumentos: As Por-
tas de Ouro, a Catedral de São Dimitri e 
a imponente Catedral da Assunção, 
com afrescos de Andrei Rublev. Saída 

para Moscou. Chegada e alojamento 
no hotel. 

Dia 12º Moscou 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
A la hora indicada traslado al aeropuer-
to de Moscú. 

(                 )EXCLUSIVO 
POLITOURS

MOSTEIRO DO MOSTEIRO DE SERGIEV POSAD (VATICANO ORTODOXO)

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Yaroslavl: Park Inn - Suzdal: Pushkarskaya Sloboda ou Nikolaevskiy Posad 
Kostroma: Azimut / Moskovskaya Zastava

DATAS DE SAÍDA (DOMINGOS)
base quarto supl. quarto 

duplo indiv.

Abr 28; Mai 5; Out 6, 13, 20 e 27; Nov 3 1.740 490 

Mai 12, 19 e 26; Junhio 2, 9, 16, 23 e 30;  
Jul 7, 14, 21 e 28; Ago 4

1.900 669
 

Ago 11, 18 e 25; Set 1, 8, 15, 22 e 29 1.889 625

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Suplemento aereo Madri/Rússia/Madri (neto, taxas não incluídas) desde ......... 220 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30



8 dias 
(6n. hotel + 1n. tren) 

669 € 
800 USD

desde
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Cód. 08104SR

RÚSSIA

Finlándia

●

●

Moscou

(trem noturno)

São Petersburgo

Mar Bâltico

Lago 
Ladoga

PRAÇA VERMELHA - MOSCOU

Paulo. Passaremos diante do Almiran-
tado e de sua imponente flecha dou-
rada, símbolo da força naval russa, na 
qual Pedro, o Grande, quis construir 
seu Império. Veremos a estátua de 
Pedro "O Grande" diante do edifício 
do Senado e da Catedral de Santo 
Isaac, com suas gigantescas colunas 
de granito vermelho da Finlândia. A 
Praça Teatrálnaya e o famoso Teatro 
Mariinsky. Tarde livre. Alojamento no 
hotel. 
Dias 3º e 4º São Petersburgo/Moscou 
• Terça e Quarta-Feira • Café da manhã Buffet. 
Dias livres para desfrutar da cidade 
por sua conta ou contratar excursões 
opcionais. O quarto dia pela noite 
traslado à estação de trem. Saída 
para Moscou em trem noturno em 
2ª classe, em cabine quádrupla com-
partilhada. Pernoite a bordo do trem. 
(Possibilidade de contratar trem de 
alta velocidade com noite extra em 
Moscou incluída). 
Dia 5º Moscou 
• Quinta-feira • Café da manhã no trem ou no 
hotel dependendo do trem contratado. 
Chegada a Moscou. Visita panorâ-
mica de Moscou totalmente guiada 
em espanhol através de suas amplas 
avenidas como a célebre Tverskaya, a 
Praça Vermelha, declarada Patrimônio 

da Humanidade pela UNESCO, rode-
ada pelo Museu de Historia, as mural-
has do Kremlin, a catedral de São 
Basílio e o Mausoléu de Lenin. Perto 
se encontram o famoso Teatro Bols-
hoi, a Catedral de Cristo Salvador, o 
imponente edifício da Lubyanka, sede 
da antiga KGB, e as pequenas igrejas 
do antigo bairro "Kitai Gorod". Atra-
vessaremos as avenidas que mar-
geiam o rio Moskova, com vistas para 
o Parlamento, a Duma ou "Casa 
Branca"; o estádio olímpico, a "colina 
dos pardais", coroada pelo famoso 
arranha-céu de inspiração stalinista 
onde se localiza a Universidade Lomo-
nosov. Contemplaremos o exterior do 
famoso convento novodiévichi e seu 
lago, que inspirou Tchaikovsky no 
"Lago dos Cisnes" e pararemos no 
Parque da Vitória e na Rua Arbat. 
Traslado ao hotel e alojamento. 
Dias 6º e 7º Moscou 
• Sexta-feira e Sábado • Café da manhã Buffet. 
Dias livres para desfrutar da cidade 
por sua conta ou contratar excursões 
opcionais. Alojamento no hotel. 
Dia 8º Moscou 
• Domingo • Café da manhã Buffet. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto.

Dia 1º São Petersburgo 
• Domingo. 
Chegada a São Petersburgo e trasla-
do ao hotel. Alojamento.  
Dia 2º São Petersburgo 
• Segunda-feira • Café da manhã Buffet. 
Pela manhã faremos uma extensa 
visita panorâmica de São Petersbur-
go, totalmente guiada em espan-
hol, fazendo contato com a cidade, 
seu centro histórico e seus principais 
monumentos. São Petersburgo, 
declarada Patrimônio Mundial pela 
UNESCO, é conhecida como a "Vene-
za do Norte" devido aos inúmeros 
canais, ilhas e pontes construídas 
para drenar o terreno e canalizar o 
caudaloso rio Neva. Os palácios, tea-
tros e edifícios nos mostram a opu-
lência da era czarista. As imponentes 
fachadas que adornam as largas ave-
nidas, aqui chamadas de "Perspecti-
vas" (Prospekt), são atravessadas por 
rios e canais. Poderemos apreciar a 
famosa Avenida Nevsky com os seus 
edifícios de prestígio, o Rio Fontanka, 
que atravessa o centro de São Peters-
burgo, a famosa igreja de El Salvador 
no sangue derramado, o Museu do 
Hermitage, antiga residência dos cza-
res e Palácio de Inverno e a silhueta 
inconfundível da fortaleza de Pedro e 

Estónia

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

quartos standard com banheira e/ou ducha e 1 noite de trem. 
- Transporte terrestre em ônibus ou micro-ônibus e trem notur-

no (8 h.), compartimentos quádruplos de beliches, São Peters-
burgo/Moscou (café da manhã incluído a bordo). 

- 6 cafés da manhã no hotel + 1 café da manhã no trem noturno. 
- As visitas indicadas no itinerário com guias oficiais em espan-

hol e entradas. 
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto e hotel – estação - hotel. 
- Representação permanente da Politours na Rússia 
- Seguro incluso e documentação de viagem. 
Este Programa NÃO Incluie: 
- Taxas, vistos, gorjetas, maleiros, gastos pessoais e qualquer 

serviço no especificamente indicado no itinerário.

HOTÉIS 4*/3*S 2 VISITAS e 7 CAFÉS DA MANHÃ

Notas e condições:  
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Estes circuitos são organizados exclusivamente pelo nosso 

correspondente na Rússia. Têm datas de saídas fixas e não 
admitem mudanças de rota nem hotéis. 

- Para evitar inconvenientes de nossos clientes nos traslados e 
visitas, por ocasião do Fórum Econômico Internacional a ser 
realizado de 5 a 9 de junho de 2019 em São Petersburgo, a 
partida de 2 de junho terá 3 noites em São Petersburgo e 4 
noites em Moscou, sem que isso afete qualquer serviço con-
tratado. 

- A distribuição das cabines quádruplas no trem é realizada pela 
Ferrovia Russa, razão pela qual, embora tente que todos os 
membros da cabine pertençam ao grupo, não pode ser garan-
tido, podendo surgir situações em que a cabine é compartilha-
da com pessoas de alheias do programa e cabines em outros 
vagões. 

- Visados: Deve ser feito no próprio país do Sres. Clientes, exceto 
aquelas nacionalidades que não o necessitem para entrar na 
Rússia. 

Importante: 
- O acesso às estações de trem na Rússia em ocasiões se faz 

com dificuldade tanto para os transportes como para os Srs. 
Clientes. Às vezes os traslados resultam caóticos obrigando ao 
cliente a transportar sua própria bagagem com dificuldade 
devido às infraestruturas, que não podem se comparar com os 
padrões europeus .

Capitais da Rússia 
“Básico” (                 )

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria) - Categoria 4*/3*S 
- São Petersburgo: Ibis / Asteria / Azimut / Best Western 
- Mosou: Park Inn / Holiday Inn / Vega / Ibis

Abr 28; Mai 5; Out 6, 13, 20 e 27; Nov 3............................................... 669 

Mai 12, 19 e 26; Junho 2, 9, 16, 23 e 30; Jul 7, 14, 21 e 28; Ago 4... 750 

Ago 11, 18 e 25; Set 1, 8, 15, 22 e 29 ................................................. 720

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplemento quarto individual............................................................................... 380 

Suplementos 
Preço voo Madri/São Petersburgo-Moscou/Madri (sem taxas, aproximado) desde ........ 210 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar 

Trem noturno São Petersburgo/Moscou 
- por cabine para uso duplo................................................................................... 139 

Por trem diurno (Sapsan). ...................................................................................... 155 
(Inclui traslados hotel-estação-hotel e 1 noite extra em quarto duplo em Moscou) 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

EXCLUSIVO 
POLITOURS

FORTALEZA DE SÃO PEDRO E SÃO PABLO - SÃO PETERSBURGO

Pacote “PLUS”
Hotéis 4* + Trem alta velocidade SAPSAN 

+ 6 almoços + 5 visitas

Suplemento quarto duplo desde ............................................ 575 
Suplemento quarto individual desde ..................................... 225

Preços por pessoa (em euros) desde

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS



REP. BÁLTICAS 37POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) - Categoria 4*/4*S 
Vilnius: Conti 4* - Riga: Mercure 4* - Tallin: Sokos Viru 4*S

Báltico
Dia 5º Riga/Sigulda/Tallin  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para o Parque Nacional do 
Vale de Gauja, uma das mais belas 
paisagens da Europa do Norte, com 
seus rios, arroios, frondosos bosques 
e misteriosas grutas. Visita do Par-
que de Gauja, fundado em 1973 
para proteger a excepcional beleza 
da região, conhecido como a Suíça 
letona, etc. Visita do Castelo de 
Turaida, construído em 1214, como 
residência do arcebispo de Riga, 
sobrevivente de numerosas guerras, 
incêndios e destruições. Saída para 
Tallin. Chegada e alojamento no 
hotel.  
Dia 6º Tallin  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Visita panorâmica a pé de Tallin, 
capital da Estônia onde destacamos o 
maravilhoso centro medieval, um dos 
melhor conservados da Europa, decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1997. Está construído ao 
redor da colina fortificada de Toom-
pea. Trata-se de uma das cidades 
europeias que melhor tem conserva-
dos os vestígios do século XIII e XV. 
Veremos a sede do Parlamento estô-
nio, o Castelo medieval de Toompea, 
a famosa farmácia do século XV, a 
igreja de São Nicolas e visitaremos o 
interior da Catedral de Tallin, que data 
de 1233. Pela tarde visita do Museu 
etnográfico ao ar livre “Rocha-ao-
Mar”, magnífica simulação de um 
povoado estônio, situado em um belo 
bosque junto à costa do Báltico. O 
museu ao ar livre inclui 72 edifícios, 
entre os quais destacam os caraterísti-
cos moinhos de água e de vento, que 
permite ao visitante descobrir a vida 
rural na Estônia durante os séculos 
XVIII e XIX. Alojamento no hotel.  
Dia 7º Tallin  
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.  
Dia livre no qual recomendamos rea-
lizar alguma excursão opcional a 
Kadriorg ou Helsinki.   
Dia 8º Tallin  
• Domingo • Café da manhã.  
Na hora indicada traslado (sem assis-
tência) ao aeroporto. Possibilidade de 
combinar este roteiro com o Tour 
Capitais da Rússia desde Tallin a São 
Petersburgo pela autoestrada (Con-
sultar suplemento).

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol.

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS)

CASTELO DE TRAKAI

RÚSSIA

Bielorrússia

Polônia

Finlándia

Kaliningrado 
(Rússia)

●

●

●

●

●

●

●

Riga

Siauliai

Rundale

Trakai

Sigulda

Tallin

São Petersburgo
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Cód. 06114LR

Grande Tour Báltico +  
Capitais da Rússia 

15D/14n desde 1.909 €
Dia 1º a 7º Grande Tour Báltico 
Dia 8º Tallin/São Petersburgo (traslado em bus lounge (06,00/13,25 h.)) 
Dias 9º a 14º Itinerário segundo versão escolhida: 
Cap. Rússia Tudo Incluído 5* (págs. 34 e 35) o  
Cap. Rússia “Básico” (pág. 36) 
Dia 15º Moscou - Saída

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS): Ver quadro de preços

Em quarto duplo desde .......................................................... 1.909

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

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

quartos standard com banheira e/ou ducha. 
- Regime alimentar: Pensão completa, (7cafés da manhã, 6 

almoços e 6 jantares).  
- Guias acompanhantes de língua espanhola durante todo o 

percurso. 
- Guias locais. 
- Entradas a: Palácio de Rundale, Dome de Riga, Castelo de 

Turaida, Dome de Tallinn; 
- Excursões: visita de Vilnius, Colina das Cruzes, o Palácio de 

Rundale, Riga, o Castelo de Turaida, Tallinn, Castelo insular de 
Trakai; Excursão pelo Bairro Art Nouveau e Jurmala; Museu 
Rocha ao Mar. 

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto, sem assistência.  
- Visitas incluídas: As indicadas no programa, algumas com guias 

locais de língua espanhola e outras com o guia acompanhante.  
- Transporte em ônibus com ar condicionado, segundo itinerário 

indicado.  
- Seguro de viagem.  

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.095€ 
1.260USD

desde

HOTÉIS 
4*/4*S

7 CAFÉS DA MANHÃ + 6 ALMOÇOS  +  
6 JANTARES + 13 VISITAS e GUIA 

ACOMPANHANTE DE LÍNGUA ESPANHOLA

Dia 1º Vilnius 
• Domingo. 
Chegada a Vilnsius, capital da Lituâ-
nia. Traslado (sem assistência) até o 
hotel. Alojamento às 20,00 horas, 
reunião com o guia, na recepção do 
hotel, para dar informação; se chegar 
em voos posteriores a essa hora, a 
reunião será as 08,30 horas da 
manhã seguinte. Alojamento. Jantar 
NÃO incluído. 
Dia 2º Vilnius/Trakai/Vilnius 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Visita panorâmica a pé pelo centro 
histórico de Vilnius, cidade fundada 
em 1323. O centro histórico de Vil-
nius tem sido declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. 
Durante a visita poderemos admirar a 
Catedral barroca de São Casimiro, a 
Prefeitura, as casas históricas dos 
séculos XVI e XVII, a Porta do Aman-
hecer ou da Alvorada, com o belo 
ícone da Virgem Maria, lugar visitado 
por centenas de peregrinos cada dia, 
e a Universidade. Pela tarde saída 
para Trakai e visita do Castelo. Tra-
kai se encontra a uns 30 km de Vil-
nius, foi a capital da Lituânia durante 
a Idade Média e sede do Grande 
Ducado da Lituânia. Declarado Par-
que Nacional, pela beleza natural de 
seus lagos e bosques, como pela 
importância histórica do lugar. 
Regresso a Vilnius e alojamento. 
Dia 3º Vilnius/Siauliai/Rundale/ 
Riga 
• Terça-feira • Café da manhã • almoço + jantar.  
Saída até Siauliai, para visitar a mis-
teriosa “Colina das Cruzes”, centro 
de peregrinação cristã da área, aonde 
milhares de peregrinos depositam 
suas cruzes e rosários. Estima-se que 
o número de cruzes chega atualmen-
te a 50.000. Este lugar foi visitado 
pelo Papa João Paulo II em 1993. Ins-
crito na lista do Patrimônio da UNES-
CO. Continuamos até Rundale, para 

visitar o Palácio, construído em 
1740 por Bartolomeu Rastrelli, em 
um belíssimo estilo barroco de inspi-
ração italiana. O conjunto do Palácio 
está rodeado de belos jardins de esti-
lo francês. Continuação até Riga. 
Alojamento. 
Dia 4º Riga 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita a pé do centro histórico de 
Riga, antiga cidade hanseática em 
cujos edifícios descobriremos todos 
os estilos arquitetônicos: Barroco, 
Renascentista, Neoclássico, Império, 
etc.. Riga é a maior e mais cosmopo-
lita das três capitais bálticas. Situada 
nas margens do rio Daugava. Capital 
da Letônia e independente a partir de 
1991, a cidade tem recuperado seu 
antigo esplendor e por isso há sido 
declarada Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO. Durante a visita 
veremos o Castelo de Riga, a Cate-
dral Luterana (entrada incluída), a 
igreja de São Pedro e a porta Sueca 
construída em 1698, durante a 
época em que a cidade foi governa-
da pelos suecos. Pela tarde, visita do 
bairro Arte Nouveau, a maior cole-
ção de edifícios Arte Nouveau no 
mundo, com suas caraterísticas 
fachadas de linhas sinuosas e rica 
ornamentação. Sua construção 
começou no final do século XIX e 
inícios do XX. Em 1997, a UNESCO 
declarou Patrimônio da Humanidade 
a 475 Hectares do centro histórico de 
Riga e dos bairros que a circundam. 
Continuamos, com a visita de Jur-
mala, o mais importante e tradicional 
lugar de veraneio dos Países Bálticos, 
famoso por suas riquezas naturais, a 
suavidade de seu clima, e suas águas 
minerais, mas sua atração principal é 
sem dúvida a imensa praia de areia 
fina que se estende ao longo de 33 
km contornada por densos bosques 
de pinheiros. Regresso a Riga. Aloja-
mento no hotel.  

DATAS DE SAÍDA (DOMINGOS)
base quarto supl. quarto 

duplo indiv.

Maio 12, 19 e 26; Junho 2, 9, 16 e 23; 
Julho 7, 14, 21 e 28; Agosto 4, 11, 18 e 25; 1.095 332 
Setembro 1, 8, 15, 22 e 29; Outubro 6 e 13

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Por voo Madri/Vilnius-Tallin/Madri (sem taxas, aproximado) desde.................. Consultar 
Taxas de aeroporto (neto e aproximado) desde ........................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30 
Consultar tarifas aereas especiais desde a Espanha

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)
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Igreja de Ntra Sra de Kazán - Irkutsk

Dia 1º Moscou 
• Quinta-feira. 
Chegada, traslado ao hotel e alojamento. 
Dia 2º Moscou 
• Sexta-feira • Pensão completa. 
Pela manhã realizaremos a visita panorâmica de Moscou. 
À tarde realizaremos a visita da Galeria Nacional de Arte 
Tretiakov. Traslado ao hotel. Alojamento. 
Dia 3º Moscou 
• Sábado • Pensão Completa. 
Pela manhã visita do Kremlin incluindo uma de suas 
Catedrais. À tarde realizaremos a visita do Metro de Mos-
cou, posteriormente traslado a estação ferroviária 
Kazansky e salda para Ekaterimburgo (cabine de 2ª classe, 
4 beliches por compartimento). Noite a bordo do trem. 
Dia 4º Ekaterimburgo 
• Domingo • Pensão Completa. 
Café da manhã e almoço a bordo. Chegada a Ekaterim-
burgo, capital da Região dos Urais, porta da Ásia e Sibéria. 
Traslado ao hotel. Jantar. Alojamento 
Dia 5º Ekaterimburgo 
• Segunda-feira• Pensão completa  
Visita de Ganina Yama. Situado a 15 km ao norte de Eka-
terimburgo, este lugar é um memorial do assassinato dos 
Romanovs pelos bolcheviques, onde foram erguidas sete 
capelas, uma para cada membro da família imperial. Visi-
ta do Monumento na fronteira entre Europa-Ásia. É em 
Ekaterimburgo onde cruzaremos a fronteira entre Europa e 
Ásia, situada ligeiramente a oeste da cidade, onde se 
encontra um monumento comemorativo. Teremos a opor-

tunidade de celebrar a passagem do continente lá com um 
copo de vinho espumante russo. Almoço. Visita panorâmi-
ca de Ekaterimburgo, visita da Catedral Nevsky e visita 
da Igreja do Sangue Derramado. Jantar. Traslado a estação 
de trem e saída em direção a Novosibirsk (cabine de 2ª 
classe, 4 beliches por compartimento). Noite a bordo. 
Dia 6º Transiberiano-Novosibirsk 
• Terça-feira • Pensão Completa. 
Café da manhã e almoço a bordo. Depois de atravessar os 
montes dos Urais, o Transiberiano entra na Sibéria. Chega-
da a Novosibirsk, traslado ao hotel, jantar e alojamento. 
Dia 7º Novosibirsk 
• Quarta-feira • Pensão Completa. 
Poderemos descobrir duas imponentes obras de engen-
heira: a Ponte do Metro sobre o rio Ob e a Barragem de 
Novosibirsk muito perto da cidade, que forma o chamado 
"Mar da Sibéria". Muito próximo a ela se encontra o Museu 
Ferroviário.  Terminaremos a nossa visita em Akademgo-
rodok, cidade Universitária, centro de pesquisa e desen-
volvimento da Sibéria. Após o almoço visita panorâmica 
de Novosibirsk.  Mais tarde realizaremos a visita do Tea-
tro da Ópera e Ballet. Jantar, traslado para a estação de 
trem e partida para Irkutsk (cabina de 2ª classe, 4 beliches 
por compartimento). Noite a bordo 
Dia 8º Transiberiano 
• Quinta-feira • Pensão Completa. 
Café da manhã almoço e jantar a bordo. O trem continua a 
sua rota através da Sibéria para o leste em direção a 
Irkutsk, seguindo os passos de Miguel Strogoff, célebre per-
sonagem de Júlio Verne. Na cidade de Krasnoiarsk, atra-

vessaremos o majestoso Yeniséi, o segundo Rio da Rússia. 
Noite a bordo. 
Dia 9º Irkutsk/Lago Baikal (Listvianka) 
• Sexta-feira • Pensão Completa. 
Chegada a Irkutsk. Saída para o lago Baikal, a maior reser-
va de agua doce do mundo. Depois do café da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica de Listvianka. Durante 
nosso pequeno passeio visitaremos a igreja de madeira 
de São Nicolás e o pequeno mercado. Visita do Eco 
museu de Baikal. Almoço churrasco junto ao lago Baikal. 
Posteriormente pegaremos o teleférico para subir ao alto 
do Monte Chersky (755 m). Cruzeiro no Lago Baikal e 
caminhada ao longo de suas margens. Se as condições 
meteorológicas permitirem, vamos atravessar o lago de 
barco. Jantar e alojamento em um típico hotel composto 
de casinhas de madeira as margens do lago. 
Dia 10º Lago Baikal (Listvianka)/Irkutsk 
• Sábado • Pensão Completa. 
Traslado a Irkutsk. Visita do museu Etnográfico de Taltsy. 
Situado entre Irkutsk e o lago Baikal, o povoado de Taltsy 
está a 47 km a sudeste de Irkutsk. Almoço. Visita panorâ-
mica de Irkutsk considerada com justiça uma cidade-
museu, com mais de uma centena de monumentos de rele-
vância.  Visita do Convento Znamensky e do Museu dos 
Dezembristas. 
Dia 11º Irkutsk 
• Domingo • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto. (Os clientes que realizam a versão 
“B” até Pequim serão trasladados ao trem Transiberiano 
para continuar a viagem).

da manhã a bordo (tipo piquenique). Após contornar o lago 
Baikal, em um dos mais belos trechos da rota do Transibe-
riano, o trem atravessa a fronteira russo-mongol. Almoço e 
jantar a bordo (tipo piquenique) Noite a bordo. Nota:  
*Dependendo das disponibilidades, o trem selecionado 
poderá sair de Irkutsk no dia 10 à tarde. 
Dia 12º Transiberiano/Ulan Bator/Terelj 
• Segunda-feira • Pensão Completa. 
Chegada em Ulan Bator, capital da Mongólia. Traslado ao 
hotel e café da manhã. Visita panorâmica de Ulan Bator. 
Posteriormente visita do monastério e visita do Museu 
de Historia Nacional. Almoço. Saída para o Parque Nacio-
nal Terelj situado a uns 60 km de Ulán Bator, dormiremos 
em suas típicas "yurtas". Jantar e alojamento em Yurta. 
Dia 13º Terelj 
• Terça-feira • Pensão Completa. 
Visita de uma típica moradia familiar nômade para con-
hecer a sua vida cotidiana. Possibilidade de um passeio a 
cavalo. Almoço a base de um típico churrasco mongol. À 
tarde visita do Templo Aryabal. Jantar junto a uma foguei-
ra no acampamento. Noite em yurta. 
Dia 14º Terelj/Ulan Bator  
• Quarta-feira • Pensão Completa. 
Regresso a Ulan-Bator. Visita do Museu Choijin Lama, um 
dos mais esplendidos monumentos da arquitetura inicial 
do século XX na Mongólia. Almoço.  Visita do Memorial de 
Zaisan, e do Palácio de Bogdo Jan, o último Khan da Mon-
gólia. À noite, assistiremos a um espetáculo folclórico.  
Jantar no hotel 

Dia 15º Ulan Bator/Transiberiano 
• Quinta-feira • Pensão Completa. 
Traslado a estação de trem e saída em direção a Pequim, 
cruzando as estepes do sul da Mongólia, onde se situa o 
deserto de Gobi. Almoço e jantar a bordo. Noite a bordo. 
Dia 16º Transiberiano/Pequim 
• Sexta-feira • Pensão Completa. 
Chegada a Pequim, meta do Transiberiano, a maior via 
férrea do mundo, após haver cruzado dois continentes. Visi-
ta do Templo de Céu o maior complexo de edifícios reli-
giosos na China, um dos símbolos de Pequim, inscrito na 
lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO. Jantar do 
típico prato mais célebre da cozinha nacional chinesa, o 
pato laqueado. Alojamento.  
Dia 17º Pequim 
• Sábado • Pensão Completa. 
Visita da Cidade Proibida, o conjunto arquitetônico mais 
antigo da China. Há sido a residência dos imperadores chi-
neses no centro de Pequim e decorada seguindo os capri-
chos e fantasias dos 24 imperadores das dinastias Ming e 
Quing. Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.  Almoço. 
Visita da Grande Muralha da China. Com seus 8.851.8 km 
de comprimento, é um símbolo da antiga civilização chi-
nesa e a fortificação mais célebre do mundo, assim como 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Jantar. 
Dia 18º Pequim (saída) 
• Domingo • Café da manhã. 
Traslado de saída ao aeroporto.

Versão “A” MOSCOU/IRKUTSK (11 dias/10n) desde 3.719 € / 4.275 USD

Dias 1º a 10º Moscou/Irkutsk 
• Quinta-feira a Sábado. 
Ver itinerário dos dias 1º a 10º da Versão “A”. 
Dia 11º Transiberiano 
• Domingo • Pensão Completa. 
Traslado a estação de trem e saída em direção a Ulan Bator 
(cabine de 2ª classe, 4 beliches por compartimento). Café 

Versão “B” MOSCOU/PEQUIM (18 dias/17n) desde 5.585 € / 6.423 USD
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Naushki

Ulán Udé

Versão “B”

Versão “C”

Cód. 08115AR

Cód. 08115BR

Grande Tour Transiberiano “Cruzeiro sobre trilhos”
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Vladivostok

Dias 1º a 10º Moscou/Irkutsk 
• Quinta-feira a Sábado. 
Ver itinerário dos dias 1º a 10º da Versão “A”. 
Dia 11º Irtkustk/Ulan Ude 
• Domingo • Pensão Completa 
Café da manhã no hotel. Traslado a estação de trem e saída 
em direção a Ulán Udé (cabine de 2ª classe, 4 beliches por 
compartimento). Almoço a bordo. Chegada a Ulan Ude. Rea-
lizaremos a visita panorâmica de Ulán-Udé, capital de 
Buriatia, principal região maioritariamente budista da Rús-
sia, posteriormente visita do Museu Etnográfico, um dos 
maiores museus ao ar livre da Rússia. Traslado ao hotel, 
jantar e alojamento. 
Dia 12 º Ulan Ude 
• Segunda-feira • Pensão Completa. 
Excursão ao famoso templo budista de Datsán Ivol-
guinsky e a aldeia de Trabagatai, visitando os “Semeis-
kie” (Velhos Crentes); passaremos meio dia na aldeia, 
falando com os Velhos Crentes e conhecendo seu estilo de 
vida e tradições. Almoço tradicional na aldeia dos Velhos 
Crentes. À tarde assistiremos uma representação de dan-
ças tradicionais dos Semeiskie e jogos tradicionais rus-
sos. Visita do Museu Igreja dos Semeiskie. Traslado ao 
hotel. Jantar e alojamento. 
Dia 13º Ulan Ude/Transiberiano 
• Terça-feira • Pensão Completa. 
Traslado a estação de trem. Noite a bordo.  
Dia 14º Transiberiano 
• Quarta-feira • Pensão Completa. 
Dia completo a bordo do trem. Noite a bordo. 
Dia 15º Transiberiano/Vladivostok 
• Quinta-feira • Jantar. 
Chegada a Vladivostok. Desembarque e traslado ao hotel. 
Jantar e alojamento. 
Dia 16º Vladivostok 
• Sexta-feira • Pensão Completa. 
Vladivostok é o maior porto russo no Extremo Oriente e 
capital da região de Primorsky, Vladivostok é o destino final 
do Transiberiano e um importante entroncamento comer-
cial entre a Rússia e seus vizinhos orientais: China, Japão e 
Coréia. Começaremos com sua visita panorâmica, e poste-

riormente a visita da estação ferroviária de Vladivostok, 
declarado monumento histórico-artístico da Rússia e um 
dos principais símbolos de Vladivostok. Independente-
mente de como você chegar a Vladivostok, você deve visi-
tar sua estação de trem. Continuaremos com a visita do 
Terminal Marítimo de Passageiros e o Museu-memorial 
do Submarino S-56 (faremos a visita do interior do sub-
marino, e poderemos apreciá-lo em seu estado original). 
Após o almoço, começaremos com a visita do Museu Regio-
nal Arseniev e terminaremos com um passeio a pé por Vla-
divostok, uma visita guiada pelos lugares mais famosos 
da cidade. Jantar no hotel. 
Dia 17º Vladivostok 
• Sábado • Café da manhã. 
Traslado de saída ao aeroporto. 

Os Preços Incluem (comum às 3 versões): 
- Alojamento nos hotéis segundo a categoria indicada. 
- Todas as visitas, entradas e traslados segundo programa. 
- Guias locais de língua espanhola durante visitas da Ver-
são “A” e “B”, e traslados em todas as cidades. Guia 
acompanhante de língua espanhola no trem de Moscou 
a Pequim. 

- Transporte em ônibus climatizado durante visitas e 
traslados. 

- Seguro inclusão e documentação de viagem. 
Diversos Serviços: 
Versão A: 
- 2 noites de hotel 4* em Moscou, 1 noite de hotel 4* em 
Ekaterimburgo, 1 noite de hotel 4* em Novosibirsk,  
1 noite de hotel 3*Sup. em Listvianka, 1 noite de hotel 
de 4* em Irkutsk e 4 noites de trem. 

- 10 cafés da manhã, 9 almoços e 9 jantares. 
- Trem Moscou/Ekaterimburgo/Irkutsk (cabine 2ª classe, 4 
beliches por compartimento). 

Versão B: 
- 2 noites de hotel 4* em Moscou, 1 noite de hotel 4* em 
Ekaterimburgo, 1 noite de hotel 4* em Novosibirsk,    1 
noite de hotel 3*Sup. em Listvianka, 1 noite de hotel 4* 
em Irkutsk, 2 noites em “yurta” em “Terelj”, 1 noite de 
hotel 4* em Ulan-Bator, 2 noites de hotel 3* em Pequim 
e 6 noites de trem. 

- 17 cafés da manhã, 16 almoços e 16 jantares. 
- Trem Moscou/Ekaterimburgo/Irkutsk/Ulán Bator/Pequim 
(cabina 2ª classe, 4 beliches por compartimento). 

Versão C: 
- 2 noites de hotel 4* em Moscou, 1 noite de hotel 4* em 
Ekaterimburgo, 1 noite de hotel 4* em Novosibirsk,1 
noite de hotel 4* em Irkutsk, 2 noites de hotel 4* em 
Ulan Ude, 2 noites de hotel 4* em Vladivostok e 6 noi-
tes de trem. 

- 15 cafés da manhã, 11 almoços e 13 jantares. 
- Trem Moscou/Ekaterimburgo/Irkutsk/Ulan Ude/Vladi-
vostok (cabine 2ª classe, 4 beliches por compartimento) 

Os preços Não incluem: 
- Gorjetas, bebidas e/ou qualquer serviço não incluído especifi-

camente no itinerário.

Versão “C” MOSCOU/VLADIVOSTOK (17 dias/16n) desde 7.070 € / 8.130 USD

Cód. 08115CR

Base cabine quádrupla em beliches de 2ª classe 3.719 5.585 7.070 

- Suplemento por quarto individual em hotéis 850 1.030 1.330 
- Suplemento por cabine dupla no trem 779 1.345 1.380 
- Suplemento por cabine individual no trem 2.169 4.220 ––––– 

- Pacote aéreo (desde a Espanha)       665       650       680 
- Taxas de aeroporto       150       175       220 

Pacote aéreo aproximado, consultar ao realizar a reserva.

SAÍDAS: 16 Maio; 6 Junho;4 Julho; 1 Agosto; 1 Setembro Versão “A” - 10n. Versão “B” - 17n. Versão “C” - 16n.

Preços por pessoa (em euros)

Grande Muralha - Pequim

Vistos: 
- A Politours fornece as cartas convite necessárias para 
os vistos da Rússia, Mongólia e China. Estão incluídas. 
No caso do visto da Mongólia, é mais seguro iniciar a 
viagem com o visto já feito. Mas, para os passageiros 
que não dispõe de um consulado da Mongólia em seu 
país, é possível realizar a solicitação na cidade de 
Irkutsk, a última etapa na Rússia antes de entrar na 
Mongólia. Para os passageiros que escolham esta 
opção, ao chegar a Irkutsk, nosso guia os acompanhará 
ao consulado da Mongólia e os ajudará a depositar os 
documentos necessários. Os passageiros pagarão pelo 
seu visto diretamente no consulado, o custo é cerca de 
€ 70, ao cambio atual. Na continuação nosso guia os 
acompanhará novamente para se reunirem com o resto 
do grupo para tomar o café da manhã e continuar com 
o programa de visitas. Uma vez que o visto esteja pron-
to, um mensageiro recolhe os passaportes e os entrega 
aos passageiros. O custo deste serviço de ajuda na 
administração é de € 90 por pessoa, sem contar o custo 
do visto (veja acima) 

IMPORTANTE: A Politours se limitada a realizar uma ges-
tão de ajuda aos passageiros no processamento de seu 
visto. Não assumimos qualquer responsabilidade em caso 
de negação do mesmo ou não obtenção do visto Mongol, 
por qualquer motivo. Todas as despesas derivadas de tal 
circunstância devem ser assumidas pelo passageiro. 

- A partir de Irkutsk, os passageiros viajam sozinhos, sem 
acompanhante. A presença de guias locais se limita às 
paradas efetuadas em Ulan Ude e Vladivostok, durante 
as visitas detalhadas. Esta versão “C” é um programa 
adequado para clientes que falam línguas, estão acos-
tumados a viajar a lugares distantes, sabem se desen-
volver por sua conta e assumem as inconveniências e 
riscos desta viagem. 

Notas muito importante: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares 
(C.E.E.C.). 

- Tour regular garantido em espanhol. 

- Condições de pagamento: 
Deposito irrevogável de 20% ao confirmar a reserva.  
Resto do pagamento 70 dias antes da saída.  

- Condições particulares de cancelamento: 
Até 95 dias antes da viagem 20%; 94-45 dias antes da via-
gem 50%; 44-35 dias antes da viagem 80%; 34 dias antes 
da viagem 100 %. Estes gastos são indicativos e poderá 
incrementar-se 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de 
gastos de cancelamento e outros (desde 32 €). Ver con-
dições gerais na página 143.

Versão “A”: 11 dias 
(4 n trem + 6 n hotel) 

3.719 € 
4.275 USD

desde

Versão “B”: 18 dias 
(6 n trem + 11 n hotel) 

5.585 € 
6.423 USD

desde

Versão “C”: 17 dias 
(6 n trem + 10 n hotel) 

7.070 € 
8.130 USD

desde
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Istambul Capadócia
Grecia

Mar Negro

TURQUÍA

Capadócia

Este Programa Inclui: 
- 3 noites de alojamento em Istambul no hotel escolhido em 

quarto duplo standard com banheira e ducha, em regime de 
alojamento com café da manhã Buffet no hotel. 

- 3 noites de alojamento no circuito de Capadócia em hotéis 
5*, em quartos standard com banheiro e ducha, em regime de 
pensão completa. 

- Todos os Traslados. 
- Percurso de ônibus com ar condicionado e visitas indicadas no 

programa com guia local de língua espanhola (com entradas) 
- Seguro de viagem. 
Opção Avião Inclui: 
- Voo doméstico Istambul/Capadócia. 
- Todos os traslados. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum voo  
- Visto da Turquia (Consultar os requisitos com a sua embaixada). 
- Extras personais (bebidas, gorjetas, maleteiros, etc.) 
- Qualquer coisa não especificada no programa e / ou "preço 

inclui".

Hotel em Istambul Em quarto Supl. N. extra Supl. Indiv. 
(ou similar) duplo indiv. Istambul Istambul

Darkhill 4* 539 239 62 40 

Best Western The President 4* 570 300 75 60 

Eresin Topkapi 5* 595 315 80 69 

Crowne Old City 5* 609 320 85 69

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Opção Avião ........................................................................................................... 150 

Por Temporada Media ............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta................................................................................................. 50 

Por voo Espanha/Istambul-Capadócia/Espanha (sem taxas, aproximado) desde ............ 265 
Taxas de aeroporto ................................................................................................ 195 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde....... 30

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 
Março: 23 e 30 - Abril: 6, 13, 20 e 27 - Maio: 4, 11, 18 e 25 
Junho: 1, 8, 15, 22 e 29 - Julho: 6, 13, 20 e 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 e 31 - Setembro: 7, 14, 21 e 28 
Outubro: 5, 12, 19 e 26 

Temporada Media  Temporada Alta

CHAMINÉS DE FADAS - CAPADÓCIA

●

Istambul

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Istambul: ver quadro de preços - Capadócia: Perissia 5*

Notas e Condições 
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Por razões técnicas, a ordem das visitas e cidades de pernoite 

pode ser alterada sem aviso prévio, bem como substituí-las por 
outras. 

- Preços não válidos durante feiras, congressos e/ou eventos 
especiais. Consultar. 

- Os hotéis do circuito são de categoria única independente da 
categoria escolhida em Istambul.  

- Possibilidade de realizar noites adicionais em Istambul. Roga-
mos consultar programa. 

- Alguns dos hotéis dispõem de quartos superiores ou com vis-
tas ao Bósforo. Rogamos consultar suplementos.  

- Os quartos triplos são normalmente um quarto duplo mais 
uma cama extra. 

- Os passageiros com Opção Avião, a primeira noite em  
Capadócia é em regime de alojamento e café da manhã.

Cód. 04104AR

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas SÁBADOS

MESQUITA AZUL - ISTAMBUL
Ankara

●

7 dias 
(6 noites de hotel) 

539€ 
620USD

desde

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo  
6 CAFÉS DA MANHÃ e  

3 JANTARES

Dia 1º Istambul 
• Sábado 
Chegada a Istambul e traslado ao 
hotel escolhido. Alojamento. 
Dia 2º e 3º Istambul 
• Domingo/Segunda-feira • Café da manhã.  
Dias livres para conhecer a cidade 
com possibilidade de realizar excur-
sões opcionais. 
Dia 4º Istambul/Ancara/Capadócia  
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída em ônibus com destino a 
Ancara. Chegada a Ancara capital da 
República e visita do Mausoléu de 
Atatürk, fundador da República 
turca.  Continuação para Capadócia. 
Em rota veremos o Lago Salgado, o 
segundo maior lago da Turquia. Che-
gada a Capadócia. Jantar e aloja-
mento no hotel. 
Dia 4º Istambul/Capadócia 
(Opção Avião) 
• Terça-feira · Café da manhã + jantar 
Dia livre para conhecer a cidade com 
possibilidade de realizar uma excur-
são opcional. Na hora indicada tras-
lado ao aeroporto para pegar o voo 
regular (PC 2738 17:15-18:40 ou 
outro com horário similar) com desti-
no a Capadócia. Chegada e traslado 
ao hotel. Alojamento. 
Dia 5º Capadócia 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Hoje visitaremos a região da Capa-

dócia onde nasceu São Jorge; único 
no mundo que combina os caprichos 
da natureza com lugares de grande 
interesse cultural. Começaremos 
nosso tour com a caminhada pelo 
fascinante vale de Dervent, conheci-
do como o vale das "chaminés de 
fadas", onde a pedra erodida pelo 
vento e pela ação da água no terreno 
vulcânico deu origem a uma paisa-
gem espetacular formada por picos, 
cones e obeliscos. Em seguida, visi-
taremos a cidade subterrânea de 
Ozkonak outra cidade similar, cons-
truída por comunidades cristãs para 
proteger-se dos ataques árabes. Para-
remos em uma oficina de tapete e 
kilims. Continuamos a visitar o 
museu ao ar livre de Göreme que 
preserva um conjunto impressionan-
te de igrejas, capelas e mosteiros 
esculpidos na rocha com afrescos do 
século XI que foram declarados Patri-
mônio da Humanidade pela UNES-
CO. À tarde, um passeio panorâmi-
co da cidade de Uchisar e as espe-
taculares paisagens vulcânicas de 
Avcilar (dos caçadores) e Güvercin-
lik (dos pomares) e admiraremos 
uma maravilhosa vista panorâmica 
do castelo de Uçhisar, localizado em 
cima de um promontório de rocha 
vulcânica perfurado por túneis e 
janelas. Pararemos em uma loja de 
artesãos de decoração e joias. 
Retorno ao hotel. Jantar e alojamen-

to. À noite, opcionalmente poderão 
assistir a um show de danças folclóri-
cas turcas. 
Dia 6º Capadócia  
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Opcionalmente, poderão fazer um 
passeio espetacular de balão aerostá-
tico ao amanhecer. Partida para ver 
as famosas "Três Belezas de Ürgüp", 
onde poderemos ver as formações 
rochosas em forma de cogumelo e 
um panorama da cidade de Ürgüp. 
Na continuação visitaremos a 
pequena e bela vila de Ortahisar, 
que se destaca com o seu castelo de 
alta formação geológica de 86 
metros de altura e que se tornou 
habitação para os Hittites. À tarde 
visitaremos os vinhedos de Pasa-
bag, onde se localizam as chamadas 
"Chaminés de Fadas", e depois visi-
taremos o Vale de Cavusin, onde as 
casas escavadas nos pés de uma coli-
na apresentam fachadas luxuosa-
mente decoradas, beleza que perma-
nece no tempo. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento. À noite, opcio-
nalmente poderão assistir a uma ceri-
mônia (sema) de dervixes giratórios. 
Dia 7º Capadócia 
• Sexta-feira •· Café da manhã 
Café da manhã, na hora indicada 
traslado ao aeroporto para pegar o 
voo de regresso via Istambul (não 
incluído). 
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Cód. 04114CR

PAMUKKALE

 Turquia

Dia 1º Istambul 
• Domingo. 
Chegada ao aeroporto de Istambul.  
Assistência no aeroporto e traslado 
ao hotel. Alojamento. 
Dia 2º Istambul 
• Segunda-feira • Café da manhã 
Dia livre para conhecer a cidade com 
possibilidade de realizar opcional-
mente uma excursão. Alojamento. 
Dia 3º Istambul/Ankara/ 
Capadócia  
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída de ônibus com destino a Anka-
ra. Chegada à capital da República 
de Ankara e visita do Mausoléu de 
Ataturk, fundador da República 
Turca. Continuação para a Capadó-
cia. No caminho, veremos o Lago 
Salgado, o segundo maior lago da 
Turquia. Chegada à Capadócia. Jan-
tar e alojamento.  
Dia 3º Istambul/Capadócia 
(Opção Avião) 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar 
Dia livre para conhecer a cidade com 
possibilidade de realizar uma excur-
são opcional. Na hora indicada trasla-
do ao aeroporto para pegar o voo 
regular (PC 2738 17:45-19:10 ou TK 
2020 17:15 – 18:40 ou TK 2008 
17:20 – 18:40) com destino a Capa-
dócia. Chegada e traslado ao hotel. 
Alojamento. 
Dia 4º Capadócia  
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Opcionalmente, poderão fazer um 
passeio espetacular de balão aerostá-
tico ao amanhecer. Saída para visitar 
esta região fantástica, onde nasceu 
San Jorge, com a sua paisagem fasci-
nante e original, formada há 3 mil-
hões de anos por lava dos vulcões 
Erciyes e Hasan. Visita da cidade 

subterrânea de Ozkonak ou outra 
similar construída pelas comunidades 
cristãs para se proteger dos ataques 
árabes. Pararemos em uma fábrica 
de tapete e kilims. À tarde, visita 
aos numerosos mosteiros e capelas 
de Göreme, esculpidas nas rochas e 
decoradas com afrescos. Também 
passaremos pelo vale de Güvercinlik 
(dos pombos) e admiraremos uma 
maravilhosa vista panorâmica do cas-
telo de Uchisar, localizado em cima 
de um promontório de rocha vulcâni-
ca perfurada por túneis e janelas. No 
final, pararemos em uma loja de 
artesanatos para decoração, pedras 
típicas e joias da Capadócia. Jantar e 
alojamento. À noite, opcionalmente, 
poderão assistir um show turco de 
dança folclórica. 
Dia 5º Capadócia/Pamukkale 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar.  
Saída cedo para visitar o Caravanse-
rai Seleúcida “Sultanhani” localiza-
da na legendária Rota da Seda, e que 
servia como lugar de parada para as 
caravanas de comercio, peregrinação 
ou militares. Em seguida, partida 
para Pamukkale, ou "castelo de 
algodão", pequena cidade famosa 
por suas piscinas de travertino bran-
co petrificado e formado pelo Cal 
contida na água de fontes termais 
que emanam da área. Jantar e aloja-
mento. 
Dia 6º Pamukkale/Efeso/Kusadasi 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
De manhã, visita de Hierápolis, anti-
ga cidade de balneária fundada em 
torno do ano 190 a. C. pelo rei de 
Pergamum prosperando muito 
durante a época romana, que foi 
levantada na parte superior das pisci-
nas com um belo teatro e grande 
necrópole. Em seguida, partida para 
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Capadócia: Perissia 5* - Pamukkale: Richmond Thermal 5* 
Kusadasi: Charisma 5* - Istambul: segundo escolha

Este Programa Inclui: 
- 3 noites de alojamento em Istambul no hotel escolhido, e 4 

noites nos hotéis previstos (ou similares) do roteiro, em quarto 
standard com banheira e/ou ducha.  

- 7 cafés da manhã e 4 jantares. 
- Percurso por estrada e visitas segundo itinerário com guias 

locais de língua espanhola (com entradas).  
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Seguro de viagem. 
Opção Avião Inclui: 
- Voo doméstico Istambul/Capadócia 
- Traslados em Istambul e Capadócia. 

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Março: 17, 24 e 31 - Abril: 7, 14, 21 e 28 
Maio: 5, 12, 19 e 26 - Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 
Julho: 7, 14, 23 e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 
Setembro: 1, 8, 15, 22 e 29 - Outubro: 6, 13, 20 e 27 

Temporada Media  Temporada Alta

Kayseri●

Göreme
▲

CAPADÓCIA

Efeso, a cidade clássica melhor con-
servada da Turquia construída em 
torno de 1.000 AC (os restos que 
vemos hoje são do século IV AC), 
onde destacaremos: a Biblioteca de 
Celso, o templo de Adriano e seu 
grande teatro. Mais tarde visitare-
mos a casa da Virgem Maria, lugar 
destacado de peregrinação. No final, 
pararemos em um dos lugares onde 
os desfiles são feitos e onde vendem 
roupas de pele. Jantar e alojamento 
no hotel 
Dia 7º Kusadasi/Bursa/Istambul 
• Sábado • Café da manhã. 
Na parte da manhã, saída para 
Bursa, primeira capital do Império 
Otomano. Chegada e visita da Gran-
de Mesquita (Ulu Cami), de estilo 
Seljuk, com um oratório de 12 pilares 
que sustentam o peso de vinte cúpu-
las. Em seguida, visitaremos o Koza 
Han (mercado da seda), um edifício 
do século 14 que conserva as mes-
mas dependências e a maneira tradi-
cional de negociar entre produtores e 
comerciantes. Continuação para 
Istambul. Chegada e traslado ao 
hotel. Alojamento.  
Dia 8º Istambul 
• Domingo • Café da manhã. 
Na hora indicada se realizará o trasla-
do ao aeroporto. 

Hotel em Istambul (ou similar) Cat. em quarto duplo supl. quarto indiv.

Darkhill 4* 710 295 

President 4* 729 360 

Eresin Topkapi 5* 755 370 

Crowne Plaza Old City 5* 765 375

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. 
- Os dias de estadia em Istambul podem mudar segundo o dia 

de saída. O início do tour sempre será desde Ankara no  
Terça-feira. 

- Preços não válidos durante feiras, congressos e/ou eventos 
especiais. Consultar.  

- Os hotéis em Circuito são de categoria única independente-
mente da escolhida em Istambul. 

- Possibilidade de realizar noites adicionais em Istambul. Roga-
mos consultar programa. 

- Alguns dos hotéis dispõem de quartos superiores ou com vis-
tas ao Bósforo. Rogamos consultar suplementos.  

- Os quartos triplos são normalmente quarto duplo + cama adi-
cional dobrável.

BIBLIOTECA DE CELSO - EFESO

Suplementos 
Opção Avião ........................................................................................................... 145 

Por Temporada Media ............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta................................................................................................. 50 

Por voo Espanha/Istambul/Espanha (sem taxas, aproximado) desde ................. 235 
Taxas de aeroporto ................................................................................................ 165 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde... 30

8 dias 
(7 noites de hotel) 

710€ 
816USD

desde

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas DOMINGOS

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo  
7 CAFÉS DA MANHÃ e  

4 JANTARES

Bursa●
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Turquia Ilhas Gregas 

CAPADÓCIA

Notas e Condições: 
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Os embarques encerram uma hora antes da saída do barco.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Istambul: Best Western The President 4* 
Capadócia: Perissia 5* 
Pamukkale: Richmond Thermal 5* 
Kusadasi: Charisma 5* 
Barco: M/S Louis Olympia “Celestial Cruises (cabine exterior “XB”) 
Atenas: Stanley 4*

Este Programa Inclui: 
- 2 noites de hotel em Istambul + 4 noites no Tour da Turquia,  

2 noites a bordo do cruzeiro da empresa "Celestyal cruzeiros" 
(cabine standard exterior) e 1 noite de hotel em Atenas em 
quartos standard com banheira ou chuveiro. 

- 9 cafés da manhã, 2 almoços e 6 jantares. 
- Voo Istambul/Capadócia e taxas aéreas. 
- Traslado aeroporto-Hotel em Istambul, Hotel/Porto em Kusada-

si e Porto/Hotel/Aeroporto em Atenas. 
- Visitas indicadas no programa. 
-Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA (de 17 Março a 27 Outubro 2019) 
- Saídas DOMINGOS 

PROGRAMA PREVISTO CRUZEIRO: 
Dia Porto Chegada Saída 
Sábado Kusadasi 07,30 13,00 

Patmos 17,45 21,30 
Domingo Creta 07,00 12,00 

Santorini 16,30 21,30 
Segunda-feira Atenas (Pireo) 07,00

Mar 
Egeo

Mar de Creta

GRÉCIA

TURQUÍA

HeraklionCRETA ●

Santorini ●

Patmos
● Kusadasi

●

Pamukkale
● Konya

●

Capadócia
▲

Mar Mediterrâneo

Chipre

Dia 1º Istambul 
• Domingo 
Chegada a Istambul. Traslado ao 
hotel e alojamento. 
Dia 2º Istambul 
• Segunda-feira • Café da manhã  
Dia livre. Possibilidade de realizar 
excursões opcionais. Alojamento no 
hotel. 
Dia 3º Istambul/Capadócia 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Manhã livre. Na hora indicada trasla-
do ao aeroporto para pegar o voo 
doméstico (PC 2738 17:45-19:10 ou 
TK 2020 17:15-18:40 ou TK 2008 
17:20-18:40) com destino a Capadó-
cia (voo incluído).  Chegada e aloja-
mento. 
Dia 4º Capadócia  
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Opcionalmente, poderão executar 
um espetacular passeio de balão ao 
amanhecer. Saída para visitar esta 
região fantástica, local de nascimen-
to de São Jorge, com sua paisagem 
fascinante e original, formada há 3 
milhões de anos por lava lançada dos 
vulcões Erciyes e Hasan. Visita da 
cidade subterrânea de Özkonak, ou 
outras similares construídas pelas 

comunidades Cristãs para se prote-
gerem dos ataques árabes. Faremos 
uma parada em uma fábrica de 
tapetes e kilims. À tarde, visita dos 
numerosos mosteiros e capelas de 
Göreme, escavados nas rochas e 
decorados com afrescos. Também 
passaremos pelo vale de Guvercinlik 
(das pombas) e admiraremos uma 
maravilhosa vista panorâmica do 
Castelo de Uchisar, localizado no alto 
de um promontório de pedra vulcâni-
ca perfurado por túneis e janelas. Ao 
final, faremos uma parada para ver 
os artesanatos de decoração, pedras 
típicas e joias da Capadócia. Jantar e 
alojamento. À noite poderão, opcio-
nalmente, assistir a um espetáculo 
folclórico de danças turcas. 
Dia 5º Capadócia/Pamukkale 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída cedo para visitar o Caravanse-
rai Seleúcida “Sultanhani” localiza-
da na legendária Rota da Seda, e que 
servia como lugar de parada para as 
caravanas de comercio, peregrinação 
ou militares. Em seguida, partida 
para Pamukkale, ou "castelo de 
algodão", pequena cidade famosa 
por suas piscinas de travertino bran-

co petrificado e formado pelo Cal 
contida na água de fontes termais 
que emanam da área. Jantar e aloja-
mento. 
Dia 6º Pamukkale/Efeso/Kusadasi. 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Pela manhã, visita de Hierápolis, 
antiga cidade fundada por volta do 
ano 190 AC. pelo rei de Pérgamo, 
prosperando em grande parte duran-
te o período romano, que foi levan-
tada na parte superior das piscinas 
um belo teatro e a grande necrópole. 
Em seguida, saída para Éfeso, a cida-
de clássica melhor conservada da Tur-
quia, construída por volta do ano 
1000 AC. (as ruínas que vemos hoje 
são do século IV a. C.) onde destaca-
remos: a biblioteca de Celso, o tem-
plo de Adriano e o seu grande tea-
tro. Mais tarde, visitaremos a casa 
da Virgem Maria, local de peregrina-
ção. Ao final faremos uma parada 
em um desses lugares onde se fazem 
desfiles e se vendem roupas de pele. 
Jantar e alojamento no hotel. 
Dia 7º Kusadasi/Patmos* 
• Sábado • Café da manhã + almoço +jantar. 
Na hora indicada, traslado ao porto 
de Kusadasi para iniciar o cruzeiro 

PARTENON NA ACRÓPOLE - ATENAS

● Istambul

●
Atenas

Cód. 04116LR

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ,  
2 ALMOÇOS, 6 JANTARES e  

10 VISITAS

Efeso
●

10 dias 
(7 n hotel + 2n barco) 

1.895€ 
2.179USD

desde
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Tipo de quarto
17 Mar a 21 Abr e 22 Abr a 25 Ago e 26 Ago a 
21 a 27 Out 2019 23 Set a 20 Out 2019 22 Set 2019

Base quarto duplo 1.895 1.985 2.110 
Supl. quarto individual    609    650    685

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas) 
Saídas DOMINGOS

Suplementos 
Suplemento Noturno traslados em Atenas (21:00 hrs-06:00 hrs- por traslado)... 30 

Taxas de embarque cruzeiro + gorjetas (netas e aproximadas).......................... 155 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

SANTA SOFIA - ISTAMBULOIA - SANTORINI

PALÁCIO DE CNOSSOS - CRETA

pelas ilhas Gregas. Saída para Pat-
mos. Tempo livre para visitar a cida-
de. Na hora indicada regresso ao 
barco. Alojamento a bordo. Navega-
ção.    
Dia 8º Patmos/Creta/Santorini  
• Domingo • Pensão completa com bebidas 
incluídas (a bordo do barco). 
Chegada de manhã cedo a Creta. 
Visita incluída ao Palacio minoico 
de Cnosos. O Palacio de Cnosos se 
desenvolve ao redor do Grande Patio 
Central, em torno do qual destacam 
sobre as outras edificações a Sala do 
Trono com o trono de alabastro a 
Escalinata e o Megaron da Rainha. 
Atravessando as estancias do Palacio 
de Cnosos nos sentiremos parte, 
ainda que só por um momento, 

deste patrimônio cultural. Continua-
ção em direção Santorini. Tempo 
livre. Regresso ao barco. Alojamento 
a bordo. Navegação. 
Dia 9º Pireus/Atenas 
• Segunda-feira • Café da manhã (a bordo do 
barco) 
Chegada ao porto de Pireus. Visita 
panorâmica da cidade de Atenas, 
incluindo a casa do Parlamento, a 
tumba do soldado desconhecido, o 
Palácio real, a Acrópole. Chegada ao 
hotel e alojamento. 
Dia 10º Atenas 
• Terça-feira • Café da manhã. 
Dia livre a disposição dos clientes, na 
hora indicada traslado ao aeroporto. 
Fim de nossos serviços.
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Cód. 04006ZR

Grécia: 

Templo de Zeus, Porta de Adriano, 
Estádio Panatenaico e muitos outros 
monumentos míticos. Depois da 
panorâmica, visita a espetacular 
Acrópole. Tarde livre na cidade. 
Dia 3º Atenas/Santorini 
• Café da manhã 
No início da manhã, traslado ao 
porto para embarcar no ferry com 
destino a Santorini. Chegada e tras-
lado para o hotel escolhido em San-
torini. 
Dia 4º Santorini 
• Café da manhã 
Dia livre na ilha mágica de Santorini, 
considerada por muitos o continente 
perdido da Atlântida. Desfrutaremos 
de um passeio de veleiro (incluído 
no pacote) que visita as pequenas 
ilhas de Nea Kameni e Palea Kameni 
localizadas dentro da Caldera e as 
fontes termais com águas verdes e 
amarelas. A capital da Fira, que está 
localizada na parte mais alta da ilha, 
é uma cidade com casas caiadas de 

branco, becos, cafés ao ar livre e lin-
das lojas. 
Dia 5º Santorini/Mykonos 
• Café da manhã 
De manhã, traslado ao porto para 
embarcar no ferry com destino a 
Mykonos. Chegada e traslado para o 
hotel escolhido em Mykonos. Resto 
do dia livre 
Dia 6º Mykonos 
• Café da manhã 
Dia livre na ilha de Mykonos, famosa 
por suas maravilhosas praias, casas 
brancas, lojas internacionais e incrível 
vida noturna. 
Dia 7º Mykonos/Atenas 
• Café da manhã 
Na hora indicada, traslado ao porto 
para embarcar no ferry com destino 
ao Pireo. Chegada e traslado para o 
hotel escolhido em Atenas. 
Dia 8º Atenas/Aeroporto 
• Café da manhã 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto. 

SANTORINI

PEQUENA VENEZA - MYKONOS

Suplementos 
Voo Madri/Atenas/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde....................... 130 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Acomodação quarto duplo supl. indiv. 
Categoria Turista 
De 1 Abril a 31 Maio e  
de 1 a 31 Outubro 2019 1.315    639 
De 1 a 30 Junho e de 1 a 30 Setembro 2019 1.430    725 
De 1 Julho a 31 Agosto 2019 1.675    889 
Categoria Primeira 
De 1 Abril a 31 Maio e  
de 1 a 31 Outubro 2019 1.570    830 
De 1 a 30 Junho e de 1 a 30 Setembro 2019 1.750    800 
De 1 Julho a 31 Agosto 2019 1.835    910 
Categoria Primeira Superior 
De 1 Abril a 31 Maio e  
de 1 a 31 Outubro 2019 1.805 1.060 
De 1 a 30 Junho e de 1 a 30 Setembro 2019 2.100 1.310 
De 1 Julho a 31 Agosto 2019 2.355 1.635

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Categoria Turista: 
Atenas: Museum - Mykonos: Kamari 
Santorini: Kamari Beach 
Categoria Primeira: 
Atenas: President - Mykonos: Yiannaki 
Santorini: KD Hotels 
Categoria Primeira Superior: 
Atenas: Royal Olimpic - Mykonos: Mykonian Imperial 
Santorini: De Sol

Este Programa Inclui: 
- 3 noites de alojamento em Atenas, 2 noites de alojamento em 

Santorini, 2 noites de alojamento em Mykonos em regime de 
alojamento com café da manhã. 

- Meio dia de visita da cidade de Atenas. 
- Entradas aos locais históricos durante as excursões guiadas. 
- Bilhetes de ferry Pireo/Santorini/ Mykonos /Pireo. 
- Cruzeiro de meio dia ao vulcão em Santorini. 
- Todos os traslados segundo o itinerário. 
- Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA 2019 
- Saídas DIÁRIAS de 1 Abril a 31 Outubro 2019

Notas e Condições: 
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Por razões técnicas, as visitas indicadas poderia ser modifica-

do, mantendo o conteúdo do programa. 
- As taxas dos hotéis não estam incluídas e o pagamento 

é diretamente ao hotel no momento de registrar.

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

GRÉCIA

Santorini
●

Turquía
Atenas

●

Mykonos●

Dia 1º Atenas 
Na chegada em Atenas, será recebido 
e trasladado ao hotel escolhido. Resto 
do dia livre. 
Dia 2º Atenas 
• Café da manhã 
Pela manhã, visita panorâmica do 
centro Neoclássico Ateniense: Parla-
mento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, 

Extensão 
CIRCUITO CLÁSSICO 

3D/2n desde 400 €
Dia 1º: Atenas/Corinto/Micenas/ 

Epidauro/Olimpia 

Dia 2º: Olimpia/Delfos 

Dia 3º: Delfos/Atenas 

Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo .......................... 400

Preços por pessoa em euros desde 
(mínimo 2 pessoas) - Saídas QUARTAS

Extensão  
CIRCUITO CLÁSSICO 

4D/3n desde 560 €
Dia 1º: Atenas/Corinto/Micenas/ 

Epidauro/Olimpia 
Dia 2º: Olimpia/Delfos 
Dia 3º: Delfos/Kalambaka 
Dia 4º: Kalambaka/Meteora/Atenas 

Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo........................... 560

Preços por pessoa em euros desde 
(mínimo 2 pessoas) - Saídas QUARTAS

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.315€ 
1.513USD

desde

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ e 2 VISITAS
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Cód. 04010GR

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 
Março: 17, 24 e 31 - Abril: 7, 14, 21 e 28 - Maio: 5, 12, 19 e 26 
Junho: 2, 9 16, 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
Agosto: 4, 11, 18 e 25 - Setembro: 1, 8, 15, 22 e 29 
Outubro: 6, 13, 20 e 27 - Novembro: 3 e 10

HOTÉIS/CRUZEIRO (ou similares) 
Categoria Turista: 
- Hotel en Atenas: Crystal City / Jason Inn 
- Cruzeiro: Categoria “IB” (cabine interior estándar) 
Categoria Primeira: 
- Hotel en Atenas: Titania / Zafolia 
- Cruzeiro: Categoria “XB” (cabine estándar exterior) 
Categoria Primeira Superior: 
- Hotel en Atenas: Athens Plaza / Radisson Blu Park 
- Cruzeiro: Categoria “XC” (cabine exterior superior)

Este Programa Inclui: 
- 3 noites de estadia no hotel da categoria escolhida, em quarto 

standard com banheira e/ou ducha, regime de alojamento 
com café da manhã. 

- 4 noites de cruzeiro com a Cia. "Celestyal cruzeiros" segundo 
itinerário publicado em regime de pensão completa a bordo 
com pacote de bebidas “Blue Package” (solicitar informação 
detalhada para as bebidas ao coordenador a bordo). Menores 
de 18 anos (somente bebidas não alcoólicas). 

- Visitas/excursões a bordo indicadas no programa com guia 
local de língua espanhola ou bilíngue. 

- Traslados regulares (sem assistência) aeroporto-hotel-aeroporto 
e hotel-porto-hotel. 

- Seguro de viagem.

ERECTEION NA ACRÓPOLIS - ATENAS

Dia 1º Atenas 
• Domingo 
Chegada em Atenas e traslado para 
o hotel da categoria escolhida. Aloja-
mento. 
Dia 2º Atenas/Pireus/Mykonos 
• Segunda-feira • Pensão completa com bebidas 
incluídas (a bordo do barco). 
Na hora prevista se realizará o trasla-
do ao porto de Pireus para embarcar 
no Cruzeiro de 4 dias da Cia. “Celes-
tyal Cruises”. Saída para Mykonos. 
Chegada e tempo livre. Na hora indi-
cada regresso ao barco. Alojamento 
a bordo. Navegação. 
Dia 3º Kusadasi/Patmos* 
• Terça-feira • Pensão completa com bebidas 
incluídas (a bordo do barco). 
Chegada ao início da manhã no 
porto da costa turca, Kusadasi. 
Excursão de meio dia a ‘’Éfeso atra-
vés da Idade Helenístico-Romana’’. 
Na antiga Éfeso encontrará relíquias 
imortais da época helenística, roma-
na e cristã. No sitio arqueológico 
faremos uma visita guiada. Desta-
cando-se a Ágora, o Odeon, a Biblio-
teca de Celso, o Grande teatro, etc. 
Regresso ao barco. Continuação para 
Patmos. Chegada e tempo livre 

nesta encantadora ilha. Na hora indi-
cada regresso ao barco. Alojamento 
a bordo. Navegação.   
Dia 4º Rodhes  
• Quarta-feira • Pensão completa com bebidas 
incluídas (a bordo do barco). 
Chegada ao início da manhã a Rho-
des. Excursão medieval de meio dia 
à Acrópole de Lindos e à Cidadela 
dos Cavaleiros. Lindos está localiza-
da a 55 km da cidade de Rhodes. O 
mais destacado: o antigo Templo de 
Athena, construído em 300 AC, de 
ordem dórica. A cidade-estado anti-
ga de Lindos foi durante muitos sécu-
los a mais importante da ilha, com as 
Mansões dos capitães e a Igreja da 
Virgem Maria. Na antiga cidade de 
Rodes, passaremos pelo Portão de 
D'Amboise, para caminhar pela Rua 
dos Cavaleiros. Ao longo desta rua 
estão as residências dos Cavaleiros, 
separadas de acordo com a Ordem, 
que até hoje carregam os escudos 
correspondentes. Regresso ao barco. 
Navegação. 
Dia 5º Heraklion/Santorini 
• Quinta-feira • Pensão completa com bebidas 
incluídas (a bordo do barco). 
Chegada pela manhã a Heraklion, 

Creta. Tempo livre. Embarque. Conti-
nuaremos a navegação para a típica 
Santorini. Tempo livre. Possibilidade 
de realizar excursões opcionais. 
Regresso ao barco. Alojamento a 
bordo. Navegação. 
Dia 6º Pireus/Atenas 
• Sexta-feira • Café da manhã (a bordo do 
barco). 
Chegada ao porto de Pireus. Traslado 
ao hotel em Atenas. Dia livre. Possi-
bilidade de realizar alguma excursão 
opcional. Alojamento no hotel. 
Dia 7º Atenas 
• Sábado • Café da manhã. 
Dia livre para realizar atividades pes-
soais, passeios, compras, etc. Possibi-
lidade de realizar visitas e excursões 
opcionais como Delfos, Argólida, 
Atenas à noite, etc. Alojamento. 
Dia 8º Atenas 
• Domingo • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Atenas. 

Notas e Condições: 
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O barco previsto para este programa é o “Celestyal Olympia” 

da Cia. Celestyal Cruises, que se reserva o direito de trocar 
sem aviso prévio o barco designado a um Cruzeiro por outro, 
seja ou não este último propriedade da Cia. 

- Possibilidade de realizar noites extras em Atenas. Rogamos 
consultar programa e preços. 

- O programa publicado corresponde às saídas de Domingos. 
- Rogamos consultar preço por acomodação em cabines triplas 

no cruzeiro. 
- Possibilidade de realizar este mesmo programa em outras 

datas de saída. O Cruzeiro opera de Segunda-feira a Sexta-
feira, os dias de estadia em Atenas se modificarão de acordo 
com o dia de saída.

LINDOS - RODAS

Atenas

✓ Saídas Garantidas 
Domingos (desde 2 pessoas)

Incluído no Cruzeiro 

✔ Pacote Bebidas a bordo 

(“Blue Package”) 

✔ 2 Excursões 

✔ Pensão Completa

Mar Egeo

Mar de Creta

Efeso
●

Santorini

Kusadasi

G
RÉ
CI
A

TURQUÍA

●

●Patmos

●

●

Mykonos

Mar MediterrâneoKnossos
●
HeraklionCRETA

●

8 dias 
(3 n hotel + 4n barco) 

1.320€ 
1.518USD

desde

Incluindo PENSÃO COMPLETA no BARCO e 2 VISITAS

Atenas
●

●

Rodas

●
Lindos

Categoria
17 Mar a 28 Abr e 29 Abr a 25 Ago e 26 Ago a supl. quarto 

21 Out a 10 Nov 2019 30 Set a 27 Out 2019 29 Set 2019 individual

Turista 1.320 1.450 1.585 495 
Primeira 1.535 1.705 1.880 640 
Primeira Sup. 1.800 1.929 2.085 799

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas) 
base quarto/cabine dupla

Suplementos 
Taxas de embarque e quota de serviços (neto por pessoa)................................. 200 
Por traslado noturno para os traslados em Atenas (22,00/06,00 h.) neto total ..... 34 
Preço voo Madri/Atenas/Madri (sem taxas, aproximado) .......................... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30 

Consultar preço por quarto/cabine tripla
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•

ÁFRICA
+ ÍNDICO

DUNAS DO SAARA - MARROCOS
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O norte da África vem representado por Marrocos: o feitiço de suas tradições, o cheiro e a cor de seus zocos, mil tons e essências, o djellabas 
bonito que vestem as mulheres discretas. Um rico patrimônio cultural, social e religioso. Pessoas amigáveis e hospitaleiras que não assediam o 
turista como em outros países do Oriente Médio. 

A Tunísia passou a sua primavera árabe e é mais uma vez o país turístico que a caracterizou. 

Quênia e Tanzânia, o berço da humanidade de acordo com a antropologia moderna representa o que muitos viajantes buscam na África: 
contato direto com a vida selvagem. Este espetáculo é servido diariamente e com total espontaneidade na imensa savana, onde se concentra a 
maior diversidade de animais selvagens do continente e onde a visão se perde em horizontes ilimitados. Cenário que nos servirá para 
experimentar experiências únicas e repetíveis através de safaris. A palavra "safari" que tem sua origem na língua da Swahili significa "viagem" 
e que antes era uma atividade de caça animal, organizada para aventureiros e românticos, hoje o safari é apenas fotográfico e se refere a um 
passeio dentro de um Parque Nacional ou Reserva que nos aproxima da fauna selvagem em seu habitat natural, respeitando todas as normas 
da conservação da natureza. Está localizado na África Oriental, nas margens do Oceano Índico, com um litoral pontilhado de belas praias e 
repleto de vestígios do antigo comércio de escravos e espécies que se tornou um dos enclaves comerciais mais importantes do mundo há poucos 
séculos, com nomes quenianos emblemáticos como Mombasa, Lamu ou Zanzibar na Tanzânia. Ambos os países estão unidos pelo Monte 
Kilimanjaro, o telhado da África com 5.895 m, coroado de neve perpétua. 

Não podemos esquecer o cone sul africano com seu clima mais benigno, 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 (talvez de toda a África): Cidade do Cabo. Também Victoria Falls e 
uma extensão para P.N. Chobe (Botswana). 

Finalmente Etiópia = um país muito interessante de pequenos contrastes africanos = verde e montanhoso; Raízes cristãs e judaicas; população 
amigável e educada. Existem voos diretos da empresa. Ethiopian Airlines para todo o continente. 

Mar Mediterrâneo

Oceano Índico

•
SEYCHELLES

QUÊNIA

ETIÓPIA

TANZÂNIA

BOTSUANA

NAMÍBIA

ZIMBABWE

ZÂMBIA

ÁFRICA DO SUL

TUNÍSIAMARROCOS

• Túnis

•El Djem•Tozeur

•Kairouan

•Douz

•Rabat
•Tanger

•Marrakesh

• Fes•Casablanca

•Ouarzazate

• Axum

•
Addis Abeba

•Gondar PN Semien Gondar

•
Bahr Dar

•
Arba Minch

Río Zam
beze

Cataratas Victoria
•Livingstone

PN Chobe
Río Chobe

Delta 
do 

Okavango

PN Kruger

•
Cidade do Cabo

•Pretória
•Johannesburgo

•Durban

•
Port Elizabeth

ZANZÍBAR

Reserva Selous

PN Samburu

Quênia

• Nairóbi

PN Amboseli
PN Masai Mara

Lago Nakuru
Lago Naivásha

PN Serengeti

Cráter N’gorongoro

PN Tarangire

•Windhoek

PN Etosha

•Sossusvlei

•Walvis Bay

•Damaraland
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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: 

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

quarto standard com banheira e/ou ducha segundo categoria 
escolhida. 

- Regime de meia pensão nos hotéis (café da manhã buffet + 
jantar). 

- Traslado aeroporto – hotel - aeroporto 
- Transporte terrestre com ar condicionado para o itinerário des-

crito em programa (carro/micro-ônibus/ônibus segundo o 
número de participantes). 

- Guia acompanhante a partir de 8 pessoas (para 7 pessoas ou 
menos, o guia será o condutor) 

- Guia local de idioma espanhol durante as visitas indicadas no 
programa. 

- Entradas nos monumentos: Palácio Bahia em Marrakesh; a 
Kasbah dos Oudaya em Rabat, a Medersa em Fez e Mausoléu 
de Moulay Ismail em Meknes. 

- Seguro de viagem.

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

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

Golden Tulip Farah 5*S 
Fez 
- Cat. 4*”: Menzeh Zalag 4* / Across 4* / Pick Albatros 4* 
- Cat. 5*: Barcelo Fez Premium / Zalag P. Palace 5* 
- Cat. “Premium”: Atlas Fez 5*S / Ramada 5*S / Les Merinides 5*S 
Marrakesh 
- Cat. 4*: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4* 
- Cat. 5*: 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 BAB BOUJELOUD - FEZ

Dia 1º Casablanca  
• Domingo • Jantar* 
Chegada ao aeroporto de Casablan-
ca. Assistência em espanhol e trasla-
do ao hotel. Alojamento. 
Dia 2º Casablanca/Rabat/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. Posteriormente visitare-
mos o Mausoléu Mohamed V, a 
inacabada Torre Hasan e a Kasbah 
dos Oudaya. Tempo livre para o 
almoço (não incluído) e continuação 
a cidade imperial de Fez. Chegada 
ao hotel, jantar 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. Posteriormente 
subiremos a um mirador para con-

Dia 6º e 7º Marrakesh 
• Sexta-feira e Sábado • Café da manhã + jantar. 
Dias livres. Possibilidade de realizar 
excursões opcionais: como Essaouira, 
a porta do deserto da cidade de 
Ouarzazate; o vale de Ourika; jantar 
espetáculo em “Chez Ali” ou tam-
bém chamada de corrida da pólvora. 
Consulte nosso pessoal no destino. 
Alojamento no hotel. 
Dia 8º Marrakesh/Aeroporto de 
Marrakech ou Casablanca 
• Domingo • Café da manhã. 
Na hora prevista traslado ao aeropor-
to de Marrakesh ou Casablanca.

templar a muralha e a impressionan-
te Medina. Desceremos para visitar a 
mesma até chegar ao famoso e 
único “Bairro dos Curtidores”. Alo-
jamento no hotel. 
Dia 4º Fez/Meknes/Ifrane/ 
Beni Mellal/Marrakesh 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída a cidade imperial de Meknes. 
Visita da cidade de Moulay Ismail. 
Começamos pelas muralhas com o 
estanque de Aghal. Continuação a 
Ifrane, pequeno povoado montan-
hoso conhecido por sua famosa esta-
ção de esqui. Após uma breve para-
da, saída em direção a Beni Mellal, 
passando pela pequena localidade 
bereber de Azrou. Almoço em rota 
(não incluído) e continuação do per-
curso até chegar a cidade de Marra-
kesh. Janra e alojamento no Hotel. 
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 a Mesquita de Koutobia, 
desde o exterior com seu esplendido 
minarete. Continuação ao Palácio 
Bahia, residência do antigo visir, para 
terminar na concorrida "Praça de 
Jema el F'naa", (Assembleia do 
povo) Declarada Patrimônio da 
Humanidade. Alojamento no hotel. 

VERSÃO MARRAKESH 
(opção Marrakesh) 

Dia 1º Marrakesh 
Dia 2º Marrakesh/Casablanca/ 

Rabat/Fez 
Dia 3º Fez 
Dia 4º Fez/Meknes/Ifrane/ 

Beni Mellal/  
Marrakesh 

Dias 5º a 7º Marrakesh 
Dia 8º Marrakesh 
- Os hotéis previstos nesta versão 

são os mesmos, porém sem aloja-
mento em Casablanca. 

- Itinerário adaptado com os mes-
mos serviços e preços.

DATAS DE SAÍDA (de 1 Dezembro 2018 a 31 Outubro 2019) 
- Chegadas a Casablanca: DOMINGOS 
- Chegadas a Marrakesh: QUINTAS, SEXTAS, SÁBADOS e 

DOMINGOS (consultar itinerário)

Océano Atlântico

MARROCOS

Casablanca ●

Rabat
●

Ifrane

Marrakesh●

Beni Mellal●

●

Fez●

1/21.12.18 +
6.6/31.8.19

22.12.18/3.1.19 + 
Categoria 4/31.1 e 6.5/5.6.19 1.2/5.5 e 1/31.10.19 

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

Primeira 4* 575 216 676 223   752 230 

Superior 5* 702 223 755 285   860 300 

Premium 5* 840 312 900 355 1.020 372

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. 
- PC: Somente em circuitos podemos oferecer refeições na rota 

(€ 15 aprox. / unidade). Consulte detalhes. 
- *Jantar no primeiro dia está incluído para os hóspedes que 

chegam em vôos pela manhã. Os clientes com voos no perío-
do da tarde com chegadas a Marrocos a partir das 18.00 h., 
eles terão um jantar frio no quarto.

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

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2019

MAUSOLÉU DE MOHAMED V - RABAT

8 dias 
(7 noites de hotel) 

575€ 
690USD

desdeMeknes
●
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Marrocos 

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

quarto standard com banheira 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) 

- Guia acompanhante com 8 pessoas ou mais. 
- Condutor/guia em espanhol mais guias locais de língua espan-

hola para Marrakesh, Rabat, Fez e Kasbah de Taourirt em Oua-
zarzate (con 7 pessoas ou menos). 

- Entradas indicadas aos monumentos: Volubilis (área arqueológi-
ca), Fez (Medersa), Marrakesh (Palácio Bahia), Rabat (Kasbah 
dos Oudaya) e Ouazarzate (Kashbah Taourirt). 

- Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA   
(De 1 Dezembro 2018 a 31 Outubro 2019) 
- Chegadas DOMINGOS

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 
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 
Marrakesh 
Cat. Turista 3*: Al Kabir / Mogador Marrakech / Corail 
Cat. Primeira 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*: Ibou Anfa 
Cat. Superior 4*/5*: Barcelo Casablanca* /  

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

Sheraton Casablanca 
*Os hotéis Barceló, estão catalogados em 4*S 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. 
- 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”. Hotéis de luxo não os possuem. 
- Para os clientes com chegadas a Tanger posteriores às 20,00 

h., 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.

MESQUITA DE TANGER

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Chegadas DOMINGOS

Argélia

Espanha

Océano Atlântico

MARROCOS

Fez

Tanger

Rabat

Casablanca

●

●

●

●

●

Meknes●

● Xaouen

Volubilis
▲

Mar Mediterrâneo

Marrakesh

● Ifrane

1/21.12.18 +
6.6/31.8.19

22.12.18/3.1.19 + 
Categoria 4/31.1 e 6.5/5.6.19 1.2/5.5 e 1/31.10.19 

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

Turista 3*    676 183    712 183    747 183 

Primeira 4*    745 237    803 251    818 262 

Superior 4*/5*    960 323    960 364 1.080 375 

Premium 5* 1.415 435 1.480 475 1.500 587

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

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

Por alojamento em Jaima Standard .......................   65   89 
Por alojamento em Jaima de Luxo.......................... 125 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32 

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2019

Transporte aéreo 

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

Cód. 09200GR

HOTÉIS  
3* a 5*L

Incluindo 8 CAFÉS DA MANHÃ, 
8 JANTARES + 10 VISITAS GUIADAS  
+ ENTRADAS AOS MONUMENTOS

9 dias 
(8 noites de hotel) 

676€ 
780USD

desde

Dia 1º Tanger  
• Domingo • Jantar 
Chegada ao aeroporto ou a estação 
marítima de Tanger. Assistência em 
espanhol e traslado ao hotel. Aloja-
mento. 
Dia 2º 
Tanger/Xaouen/Volubilis/Fez 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita panorâmica desta cidade 
junto ao mar e saída até as montan-
has del Rif, onde se encontra a boni-
ta e famosa cidade de Xaouen. Breve 
parada neste povoado de casas bran-
cas com portas de cor azul cobalto. 
Continuação da etapa a cidade 
romana de Volubilis, que já figurava 
nos mapas do séc. IV D.C. Visita 
incluída a área arqueológica situada 
no centro de uma esplendida planície 
e onde se destacam sua colunata e 
seus mosaicos. Tempo livre para o 
almoço (não incluído) e saída a cida-
de imperial de Fez. Alojamento. 
Dia 3º Fez 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita de dia completo da cidade de 
Fez. Visita das portas douradas do 
Palacio Real, construídas pelos maes-
tros em bronze. Visitaremos a anti-
ga Medina com sua Medersa de 
Bou Anania, a fonte Nejjarine uma 
das mais belas da medina, Mesquita 
Karaouine que acolhe um dos princi-
pais centros culturais do Islã e é a 
sede da Universidade de Fez, e o 
Mausoléu de Moulay Idriss. Nos 
fixaremos no famoso bairro dos cur-
tidores, único no mundo. Parada 
para o almoço (não incluído). Pela 
tarde continuaremos visitando Fez, 
com seus bairros artesãos divididos 
por áreas. Alojamento no hotel. 

Dia 4º Fez/Meknes/Midelt/Erfoud 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída a cidade imperial de Meknes. 
Visita da cidade de Moulay Ismail. 
Começamos pelas muralhas com 
suas magnificas portas como Bob 
Mansour. A visita termina no estan-
que de Aghal. Continuação até Ifra-
ne, pequeno povoado montanhoso 
conhecido por sua famosa estação 
de esqui. Após uma breve parada 
continuaremos atravessando as sua-
ves montanhas do meio Atlas, até 
chegar a cidade de Midelt. Tempo 
livre para o almoço (não incluído). 
Continuação por uma bela rota de 
vida berebere. Chegada a Erfoud, 
nos limites do grande deserto do 
Sahara. Jantar e alojamento no hotel.  

OPÇÃO NOITE NO DESERTO 
(com suplemento) 

Se você deseja viver uma experiencia 
única, lhe recomendamos passar uma 
noite em um acampamento Berebere, 
junto às mais altas dunas do grande 
deserto do Sahara. Chegando a 
Erfoud, tomaremos um 4x4 que nos 
levará por pistas de horizontes abertos 
às altas dunas do Sahara. Jantar e 
noite no acampamento em Jaimas 
Bereberes. Na manhã seguinte lhes 
recomendamos que, opcionalmente, 
dêem um passeio em dromedário. 
Dia 5º Erfoud/Tinerghir/ 
Gargantas do Todra/ 
“Rota das Kasbahs”/ 
Kella M´Gouna/Ouazarzate 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída até a cidade de Tinerghir, 
onde nos dirigiremos às Gargantas 
do Todra. Tempo livre para o almoço 
(não incluído) e continuação a Kella 

M´Gouna, famoso povoado onde se 
cultivam excelentes rosas, aqui come-
çam as rotas das Kasbahs. Com este 
nome se conhecem as fortalezas 
construídas em adobe com torres de 
ameias e adornos de tjolos crus. Jan-
tar e alojamento no hotel. 
Dia 6º Ouazarzate/ 
Kasbah Ait Ben Haddou/Marrakech 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída até a “Kasbah Taourirt” e visi-
ta do interior onde se destacam os 
aposentos do Pachá, os lugares das 
favoritas. Nos dirigiremos até a Kas-
bah de Ait Ben Haddou “Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO”, 
famosa por filmes como “Lawrence 
de Arabia” ou “A Joia do Nilo”. 
Tempo livre para o almoço (não inclu-
ído). Continuação da viagem de 
retorno a Marrakesh. Jantar e aloja-
mento no hotel. 
Dia 7º Marrakech/Casablanca 
• Sábado • Café da manhã + jantar. 
Visita de meio dia da cidade de 
Marrakech, que começa pelos jar-
dins de Menara em cujo centro se 
encontra um imenso lago do séc. XII, 
o Minarete de Koutoubia, torre 
gêmea da Giralda de Sevilla. Visita-
remos o Palacio Bahía, exemplo do 
medieval muçulmano, onde se desta-
ca a sala de embaixadores com seu 
teto em forma de barco invertido. A 
visita termina na praça de Jema el 
F´naa, declarada patrimônio da 
Humanidade. Pela tarde, saída até 
Casablanca via Setat. Jantar e aloja-
mento no hotel. 
Dia 8º Casablanca/Rabat/Tanger 
• Domingo • Café da manhã + jantar. 
Visita panorâmica da cidade: Boule-
vard da Corniche, passeio marítimo 
e em seguida a estrada da costa por 
onde se chega a Anfa, para terminar 
no exterior da grande Mesquita de 
Hassan II (opcionalmente se poderá 
visitar o interior da mesma). Saída até 
a cidade Imperial de Rabat, capital 
do Reino de Marrocos desde 1912. A 
visita começa pelo Mechouar do 
Palácio Real. Posteriormente visita-
remos o Mausoléu de Mohamed V, 
a inacabada torre de Hassan e a 
Kasbah dos Oudayas. Tempo livre 
para o almoço (não incluído). Conti-
nuação até chegar a Tanger. Visita 
panorâmica da cidade. Alojamento 
e jantar no hotel. 
Dia 9º Tanger 
• Segunda-feira • Café da manhã 
Café da manhã e tempo libre até a 
hora do traslado ao aeroporto ou 
estação marítima, para tomar seu 
voo de retorno. Final da viagem.

Erfoud
●

▲
Gargantas do Todra

●

Kelaa 
M’GounaOuarzazate ●

●Ait Ben Haddou
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DUNAS DO SAHARA

KASBAH DE AIT BEN HADDOU

MARROCOS

Fez●Rabat
●

Meknes
●

●

●

Ouarzazate ●

Erfoud
●

Midelt●

●Ait Ben Haddou ●

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 acam-
pamento Jaimas Berberes com banheiro a partilhar em regime 
alimentar de meia pensão (7 cafés da manhã Buffet e 7 jantares) 

- Transporte terrestre com ar condicionado para o itinerário des-
crito 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 a 7 pessoas). 

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

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

- 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 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 compartilhado. 
- A ordem dos serviços pode ser trocada, respeitando o conteú-

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

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

20.00, 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 1 Dezembro 2018 a 31 Outubro 2019) 
- Saídas MARRAKESH 8 dias: SÁBADOS e DOMINGOS 
- Saídas CASABLANCA 8 dias: DOMINGOS  

(Consulte itinerário)

Argélia

     Marrocos: 

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. 
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/ 
Rabat/Fez 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para Casablanca via Setat. 
Visita panorâmica da cidade: Boule-
vard da Corniche, passeio marítimo 
e em seguida a estrada da costa por 
onde se chega a Anfa, para terminar 
no exterior da grande Mezquita de 
Hassan II (opcionalmente se poderá 

visitar o interior da mesma). Saída até 
a cidade Imperial de Rabat, capital 
do Reino de Marrocos desde 1912. A 
visita começa pelo Mechouar do 
Palácio Real para logo visitar a Kas-
bah dos Oudaya. Seguimos até Fez. 
Chegada ao hotel e alojamento. 
Dia 4º Fez 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Hoje dedicaremos todo o dia para 
conhecer Fez. Começaremos pelos 
Portões dourados 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/ Meknes/Midelt/Erfoud/ 
Merzouga 
*PERNOITE NO DESERTO INCLUÍDO 
• Quarta-feira • Café da manhã + Jantar 
Saída a cidade imperial Meknes. Visi-
ta da cidade de Moulay Ismail. 
Começamos pelas muralhas com 
suas magnificas portas como Bob 

Mansour. A visita termina no estan-
que de Aghal. Continuação até Ifra-
ne, pequeno povoado montanhoso 
conhecido por sua famosa estação 
de esqui. Após uma breve parada 
continuaremos atravessando as sua-
ves montanhas do meio Atlas, até 
chegar a cidade de Midelt. Conti-
nuação por uma bela rota de vida 
berebere. Chegada a Erfoud, nos 
limites do grande deserto do Sahara. 
Ao chegar tomaremos um 4x4 e por 
estradas desertas nos dirigiremos as 
Dunas do Sahara em Merzouga 
onde passaremos uma noite em 
autênticas Jaimas Bereberes. *Aloja-
mento no acampamento.  Possibili-
dade de pernoitar em Tendas de Luxo 
(consulte suplemento).  
Dia 6º Merzouga/Erfoud/Tinerhir/ 
Gargantas do Todra/ 
Rota das Kasbahs/KellaM’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* / Oudaya 3* 
Cat. Primeira 4*: R. Mogador Gueliz 4* / Riad Mogador Opera 4* / 

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

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

Atlas Medina & Spa 5*S / 
N´fis Le Meridien 

Fez 
Cat. Turista 3*: Fes Inn 3* / Nouzha 3* / Mounia 3* 
Cat. Primeira 4*: Menzegh Zalagh 4* / Across 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Ramada 5* / Zalag Park Palace 5* 
Cat. Premium 5*: Barcelo Premium 5*L / Les Merinides 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*: Jardins de Ourzazate  3* / Perl Du Sud 3* 
Cat. Primeira 4*: Club Hanane 4* / Riad Salam 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Club Hanane (Suites) 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

EXPERIÊNCIA NOITE NO DESERTO

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

ENTRADAS AOS MONUMENTOS
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MESQUITA DE HASSAN II - CASABLANCA

Itinerário 
Chegadas DOMINGOS 

a CASABLANCA 

Dia 1º Casablanca (Domingo) 

Dia 2º Casablanca/Rabat/ 
Fez (Segunda-feira) 

Dia 3º Fez (Terça-feira) 

Dia 4º Fez//Meknes/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 Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO. 
Vista panorâmica da região com o 
alto-Atlas ao fundo. Saída atraves-
sando as montanhas do Atlas para 
Marrakesh. Chegada e alojamento. 

Dia 8º Marrakesh 
• Sábado • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Marrakesh.

1/21.12.18 +
6.6/31.8.19

22.12.18/3.1.19 + 
Categoria 4/31.1 e 6.5/5.6.19 1.2/5.5 e 1/31.10.19 

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

Turista 3*    635 160    655 165    675 180 

Primeira 4*    719 235    765 239    805 249 

Superior 4*/5*    859 280    909 325    985 339 

Premium 5* 1.145 369 1.235 395 1.285 415

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas) 
Chegadas SÁBADOS e DOMINGOS a MARRAKESH 

Chegadas DOMINGOS a CASABLANCA

Suplementos 
Suplemento Opcional: Noite no Deserto de Sahara (por pessoa e noite) 
Por alojamento em Jaima de Luxo (em quarto duplo).......................................... 60 
Por alojamento em Jaima de Luxo (em quarto individual) .................................. 95 

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

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2019

Transporte aéreo 

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

8 dias 
(7 noites de hotel) 

635€ 
735USD

desde

Marrocos: 
Cidades Imperiais e Kasbahs (8D/7n)

Dia 1º Casablanca 
• Domingo • Jantar. 
Chegada ao aeroporto de Casablanca. 
Assistência em espanhol e traslado ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 2º Casablanca/Rabat/Fez 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para Casablanca via Setat. Visita 
panorâmica da cidade: começaremos no 
Bulevar da Corniche, (passeio marítimo) 
até chegar ao bairro 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 exte-
rior do Palácio Real, para logo visitar o 
Kasbah do Oudaya. Tempo livre para o 
almoço. Continuação até Fez. Chegada ao 
hotel e alojamento. 
Dia 3º Fez 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita de Fez: Começaremos pelos Portões 
douradas do Palácio Real construídas em 
bronze. Veremos a antiga Medina com sua 
Medersa Bouanania, a fonte Nejjarine, 
(uma das mais belas de Medina) Mesquita 
Karaouine e o Mausoléu de Moulay 
Idriss. Continuação para os bairros dos 
artesãos divididos em grêmios, parando 
nos curtumes. Alojamento no hotel. 
Dia 4º Fez/Meknes/Midelt/Erfoud/ 
Merzouga 
*PERNOITE NO DESERTO INCLUÍDO 
• Quarta-feira • Café da manhã + Jantar 
Saída 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. Saída através das 
suaves colinas do Médio-Atlas até Midelt. 
Continuação por uma bela rota berbere 
para Erfoud, nos limites do grande deserto 
do Saara. Na chegada em Erfoud pegare-
mos um veículo 4 x 4 e por pistas desérticas 
nos dirigiremos as Dunas do Saara em 
Merzouga, onde passarão uma noite em 
autênticas Tendas Berberes. 

*Alojamento em acampamento standard 
(consultar suplemento tendas de luxo).  
Dia 5º Merzouga/Erfoud/Tinerhir/ 
Gargantas do Todra/Rota das Kasbahs/ 
KellaM’Gouna /Ouarzazate 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para a cidade de Tinerhir de onde 
nos dirigiremos a uma das paisagens natu-
rais mais bonitas da viagem, “As Gargan-
tas do Todra”. Tempo livre para o almoço 
(não incluído) e continuação para Kella 
M’Gouna, famoso povoado onde se culti-
vam excelentes rosas. Aqui começa a “Rota 
das Kasbahs”, esta rota é uma das mais 
atrativas e solicitadas do Marrocos. Conti-
nuação a Ouarzazate. Chegada ao hotel e 
alojamento. 
Dia 6º 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 pontos fortes da via-
gem, a Kasbah de Ait Ben Haddou, decla-
rada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Vista panorâmica da região com 
o alto-Atlas ao fundo. Saída atravessando 
as montanhas do Atlas para Marrakesh. 
Chegada e alojamento. 
Dia 7º Marrakesh 
• Sábado • Café da manhã + jantar. 
Visita da cidade de Marrakesh começando 
pelos jardins de Menara em cujo centro se 
encontra um imenso lago do século XII, de 
onde seguiremos para o Minarete da Kou-
tobia, torre gêmea da Giralda de Sevilha. 
Visita das Tumbas Chadianas dinastia que 
fez esta grande cidade. Continuação ao 
Palácio Bahia, exemplo medieval muçulma-
no, onde se destaca sua sala de embaixa-
dores 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) Declarada Patrimônio 
da Humanidade. Alojamento no hotel. 
Dia 8º Marrakesh/Casablanca 
• Domingo • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aeroporto de 
Marrakesh ou Casablanca.
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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. 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/Fez 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita panorâmica desta cidade 
junto ao mar e saída até as montan-
has del Rif, onde se encontra a boni-
ta e famosa cidade de Xaouen. Breve 
parada neste povoado de casas bran-
cas com portas de cor azul cobalto. 
Continuação da etapa a cidade 
romana de Volubilis, que já figurava 
nos mapas do séc. IV D.C. Visita 
incluída a área arqueológica situada 
no centro de uma esplendida planície 
e onde se destacam sua colunata e 
seus mosaicos. Tempo livre para o 
almoço (não incluído) e saída a cida-
de imperial de Fez. Alojamento. 
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 
da 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/Meknes/Midelt/Erfoud 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída a cidade imperial de Meknes. 
Visita da cidade de Moulay Ismail. 
Começamos pelas muralhas com 
suas magnificas portas como Bob 
Mansour. A visita termina no estan-
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Este Programa Inclui: 
- 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 local de língua espanhola (além do condutor) durante as 
visitas a partir de 8 pessoas. 

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

20.00, o jantar do primeiro dia não está incluído. 
- Não nos responsabilizamos no caso de alguns dos monumen-

tos a serem visitados encontrarem-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 
Fez 
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 1 Dezembro 2018 a 31 Outubro 2019) 
- Chegadas a MARRAKESH: QUINTA e SEXTA-FEIRA 
- Chegadas a CASABLANCA: SÁBADOS (consulte itinerário)

Marrakesh

Cód. 09216AR

1/21.12.18 +
6.6/30.9.19

22.12.18/3.1.19 + 
Categoria 4/31.1 e 6.5/5.6.19 1.2/5.5 e 1/31.10.19 

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

Turista 3*    695 155   719 170   750 179 

Primeira 4*    829 260   855 275   900 280 

Superior 4*/5*    985 339 1.059 395 1.139 415 

Premium 5* 1.195 445 1.400 499 1.435 549

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas) 
Chegadas QUINTA-FEIRA

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

Por alojamento em Jaima Standard .......................   65   89 
Por alojamento em Jaima de Luxo.......................... 125 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32 

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2019

HOTÉIS 
3*/4*/5*

INCLUINDO GUIA ACOMPANHANTE 
+ 9 CAFÉS DA MANHÃ + 9 JANTARES  

E ENTRADAS AOS MONUMENTOS

10 dias 
(9 noites de hotel) 

695€ 
799USD

desde

Transporte aéreo 

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

que de Aghal. Continuação até Ifra-
ne, pequeno povoado montanhoso 
conhecido por sua famosa estação 
de esqui. Após uma breve parada 
continuaremos atravessando as sua-
ves montanhas do meio Atlas, até 
chegar à cidade de Midelt. Tempo 
livre para o almoço (não incluído). 
Continuação por uma bela rota de 
vida berebere. Chegada a Erfoud, 
nos limites do grande deserto do 
Sahara. Jantar e alojamento no hotel.  

OPÇÃO NOITE NO DESERTO 
(com suplemento) 

Na chegada em Erfoud propomos 
pegar um veículo 4 x 4 e por pistas 
desérticas nos dirigiremos as Dunas 
do Saara em Merzouga, onde passa-
rão uma noite em autênticas Jaimas 
(tendas) Berberes. Alojamento no 
acampamento. 
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”. Seguire-
mos para Kella M´Gouna, famoso 
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. 

Itinerário 
Chegadas SÁBADOS 

Dia 1º Casablanca (Sábado) 

Dia 2º Casablanca/Rabat/Tanger 
(Domingo) 

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

Dia 4º Fes - Visita (Terça-feira) 

Dia 5º Fes/Meknes/ 
Erfoud ou Dunas Sáhara 
(Quarta-feira) 

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

Dia 7º Ouarzazate/ 
Marrakesh (Sexta-feira) 

Dia 8º Marrakech - Visita  
(Sábado) 

Dia 9º Marrakesh (Domingo) 

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

(Solicite itinerário detalhado)
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Cód. 09016E

COLISEO DE EL DJEM

HOTÉIS 
4*/5*

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

Tunísia: 

sairemos para Nefta para visitar o 
Oásis e os ‘’morabitos’’ (tumbas de 
personagens de veneração popular). 
Alojamento no hotel.  
Dia 6º Tozeur/Gafsa/Sbeitla/ 
Kairouan/Túnis, 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 Mauso-
léu de Abu Zama (o Barbeiro), pas-
seio pela cidade e visita das casas 
de artesanato local de Kairouan.  
Saída em direção a Túnis, Gammarth 
ou Hammamet. Alojamento no hotel.  
Dia 7º Túnis, Gammarth ou  
Hammamet/Cartago/ 
Sidi Bou Said/Tunes, 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. Alguns dos mosaicos mais 
espetaculares são: o Triunfo de Netu-
no, o Mosaico do senhor Juliou, o 
Mar de peixes e alguns mosaicos que 
se referem a temas mitológicos como 
o dos trabalhos de Hércules. Conti-
nuação para a Medina de Túnis, 
tempo livre para a visita, é a área 
mais antiga e interessante e data da 
época dos hafsids do século VII, onde 
poderão descobrir sua infinidade de 
souks: o Souk dos perfumes, dos tin-
tureiros, de Chechias, etc. Saída para 
Cartago para visitar suas ruínas: 
Colina de Birsa, Termas de Antonino, 
passando pelo Teatro.  Na continua-
ção visita do pitoresco povoado de 
Sidi Bou Said, com suas casas de cor 
branca e os telhados de azul intenso, 
que oferece um belo panorama sobre 
o Golfo de Tunis. Regresso ao hotel. 
Dia 8º Túnis, Gammarth ou  
Hammamet 
• Domingo • Café da manhã. 
Na hora previamente indicada, trasla-
do ao aeroporto de Túnis. 

Dia 1º Túnis  
(Túnis, Gammarth o Hammamet) 
• Domingo • Jantar (*ver notas). 
Chegada em Túnis. Assistência e 
traslado ao hotel em Túnis, Gam-
marth o Hammamet. Alojamiento. 
Dia 2º Túnis, Gammarth ou  
Hammamet/Port El Kantaoui/ 
Sousse/Monastir/El djem/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 Djem, 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, 
conhecida por seu artesanato. Atra-
vessando a calçada romana (Al Kan-
tara). Saída para Gabes onde realiza-

remos um tour panorâmico por seu 
Oásis marítimo e visitaremos o mer-
cado de especiarias (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 

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

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

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

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 2019: DOMINGOS 
- De 6 Janeiro a 27 Outubro 2019

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

Golden Tulip 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.). 
- O jantar do primeiro dia se dará ou não dependendo da hora 

de chegada ao hotel. Normalmente, as chegadas ao hotel a 
partir das 19h00min horas, o primeiro serviço será alojamento. 

- A ordem dos serviços poderá ser modificada sem aviso prévio. 
Assim mesmo pode acontecer de pernoitar em 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, ou 

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

- Se inclui guia local acompanhante em espanhol por cada saída 
garantida.

Suplementos 
Por temporada Media (1 Dez 2018/5 Jan 2019 + 1 Abr/30 Jun e 1/31 Out 2019) .. 110 
Por temporada Alta (1 Jul/31 Set 2019) ................................................................ 125 
Por temporada Extra (1/31 Ago 2019)................................................................... 175 

Por voo Madri/Túnis/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 ... 32 
Consultar suplementos de Navidad y Fin de Año

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Acomodação 6 pessoas 4 pessoas 2 pessoas 
Em quarto duplo 650 775 1.205 
Suplemento quarto individual ..................................................................... 205

TUNÍSIA

Argélia

Golfo de 
Gabes

Chott 
El Djerid

Chebika

Tamerza

MatmataDouz

●

●

●

●

Sidi Bou Said

● ●Cartago

●

●Kairouan

El Jem

●● Tozeur
Nefta

Sbeitla ●

Sfax
●

●

Medenine
●

Gabes● Ilha de Djerba
●

Gafsa●

DESERTO DE DOUZ

Tunís

8 dias 
(7 noites de hotel) 

650€ 
748USD

desde

M
ar

 M
ed

ite
rr

ân
eo



54 QUÊNIA POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

 (Quênia)
POVOADO MASAI

JIRAFAS

Este Programa Inclui: 
- Transporte em micro-ônibus (ocupado por um máximo de  

7 pessoas e com janela garantida) com um motorista guia de 
língua espanhola (se houver dois veículos, o guia será compar-
tilhado entre os veículos). 

- 5 cafés da manhã + 4 almoços + 5 jantares (sem bebidas). 
- Alojamento em hotéis / pousadas previstas ou similares em 

quarto duplo standard com banheira e / ou ducha. 
- Entrada aos Parques. 
- Assistência e traslados em aeroportos e hotéis de acordo com 

o programa. 
- Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA Base Supl. 
(TERÇAS, QUARTAS e DOMINGOS*) quarto duplo indiv.

PN Aberdare

De 2 Janeiro a 27 Março 2019 1.955 430 
De *2 Abril a 26 Junho 2019 1.725 289 
De 2 Julho a 30 Outubro 2019 2.515 795 
De 5 Novembro a 11 Dezembro 2019 1.890 215

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria) 
Nairóbi: Intercontinental / Park Inn by Radisson /  

Southern Sun Mayfair / Tamarind Tree  
Aberdares: The Ark / Treetops 
Lago Nakuru: Sarova Lion Hill / Lake Nakuru Sopa  
Masai Mara: Sarova Mara Camp / Ashnil Mara Camp /  

Tipilikwani Mara Camp

Suplementos 
*Suplemento por saída Semana Santa (16 e 17 Abril 2019)............................... 175 

Por noite extra em Nairóbi (por pessoa) em duplo supl. indiv. 
- Hotel Intercontinental / Park Inn Radisson / Mayfair .......... 135 235 

Por traslados extras em Nairóbi (ao adicionar noites extras) mínimo 2 pessoas ..... 40 USD 

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

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

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32 
Saídas DOMINGOS de 1 Maio a 31 Outubro 2019

Quênia

PN Amboseli

PN Masai Mara QUÊNIA

Lago Nakuru
●

Lago Naivasha

PN Samburu

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Tanzânia

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Dia 1º Nairóbi 
• Terça-feira ou Quarta-feira• Jantar. 
Chegada a Nairóbi, capital do Quê-
nia, situada a 1.680 m de altitude e a 
poucos quilômetros do Equador. 
Traslado ao hotel. Jantar no restau-
rante “El Carnivore” (passageiros 
com chegada a Nairóbi posterior às 
16h30 não terão incluído o jantar) 
Alojamento. 
Dia 2º Nairóbi/Aberdare  
• Quarta-feira ou Quinta-feira • Café da manhã 
+ almoço + jantar. 
Saída por estrada ao Parque Nacio-
nal de Aberdare. Chegada ao “Hotel 
Base”, onde deixaremos a bagagem 
principal e depois do almoço, sere-
mos trasladados em veículos autori-
zados ao hotel, do qual poderemos 
contemplar a fauna que se acerca 
para beber. Alojamento.  
Dia 3º Aberdare /Lago Nakuru  
• Quinta-feira ou Sexta-feira • Café da manhã + 
almoço + jantar. 
Saída por estrada atravessando o 
Grande Rift para o Lago Nakuru. À 
tarde, safári para explorar o parque, 
um dos melhores do país para a 
observação de aves, entre as quais se 
destacam os conhecidos flamengos 
rosas. Alojamento. 
Dia 4º Lago Naukuru/ 
Masai Mara 
• Sexta-feira ou Sábado • Café da manhã + 
almoço + jantar. 
Saída por estrada para Masai Mara, 
a reserva mais famosa do Quênia, 

onde teremos o almoço. Seus 320 
km2 de floresta, bosques e rios, criam 
um ecossistema único por seu gran-
de valor ecológico e por sua enorme 
biodiversidade. Pela tarde, realizare-
mos um safári. Alojamento.  
Dia 5º Masai Mara 
• Sábado ou Domingo• Café da manhã + almoço 
+ jantar. 
Dia dedicado para conhecer a grande 
reserva, realizaremos um safári pela 
manhã e outro pela tarde. É fácil 

observar grandes manadas de gnus, 
zebras e gazelas. Isto atrai também 
os grandes depredadores como leões 
e leopardos, especialmente pela 
manhã, quando saem para caçar. 
Alojamento. 
Dia 6º Masai Mara/Nairóbi 
• Domingo ou Segunda-feira • Café da manhã. 
Regresso por estrada a Nairóbi. Che-
gada e traslado ao aeroporto (reser-
var voo com saída a partir das 16h). 
Fim dos serviços. 

Cód. 15106QR

6 dias 
(5 noites de hotel) 

desde 1.725 USD

● Nairóbi

HOTÉIS 
Turista Sup./ 

Primeira

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

5 Jantares) + 4 VISITAS

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 

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% 

Notas muito Importante: 
- É proibido levar sacos de plástico no Quênia desde o final 

de 2017. Por favor, solicite informações adicionais já que 
a sua bagagem será controlada e qualquer material plás-
tico apreendido. 

Quênia: Os Melhores Safaris 
10D/9n desde 3.299 USD

Dia 1º: Nairóbi - Chegada 
Dia 2º: Nairóbi/Amboseli 
Dia 3º: Amboseli 
Dia 4º: Amboseli/Nairobi/Monte Quênia 
Dia 5º: Monte Quênia/Samburu-Shaba 
Dia 6º: Samburu-Shaba/Aberdare ou zona Monte Quênia 
Dia 7º: Aberdare/Lago Nakuru ou Naivasha 
Dia 8º: Lago Nakuru ou Naivasha/Masai Mara 
Dia 9º: Masai Mara 
Dia 10: Masai Mara/Nairóbi - Saída 

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA 2019 (SEXTA-FEIRA) - De 4 Janeiro a 13 Dezembro 2019

Temporadas Base quarto duplo Supl. indiv. 
4 Jan/29 Mar 2019 3.770   968 
5 Abr/21 Jun 2019 3.299   355 
28 Jun/25 Out 2019 4.499 1.399 
1 Nov/13 Dez 2019 3.425   569

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

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

Lago Victoria

Lago Manyara
Kilimanjaro

Quênia

PN Amboseli
PN Serengeti

TANZÂNIA

QUÊNIAUganda

●

●
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o 
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coCráter N’gorongoro

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 de aero-

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

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

de 6 horas. 
- Em Serengeti se utilizará quaisquer dos alojamentos em fun-

ção 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 
• Domingo ou Segunda-feira  
Chegada a Nairóbi e traslado ao 
hotel. Nairóbi, capital do Quênia, 
situada a 1680 m de altitude e a pou-
cos quilômetros do Equador. É uma 
cidade relativamente moderna rode-
ada de esplêndidos parques, bosques 
e savanas Jantar no restaurante 
"Carnívoro" (** os passageiros com 
chegada a Nairóbi após as 16h30 
não terão incluído o jantar). Aloja-
mento. 
Dia 2º Nairóbi/Amboseli 
• Segunda-feira ou Terça-feira • Café da manhã 
+ almoço + jantar. 
Saída via Namanga/Emali para o Par-
que Nacional de Amboseli, situado 
aos pés da montanha mais alta da 
África, o Kilimanjaro com 5.895 
metros, que com seus picos nevados 
dominam o Parque, que ocupa 3.920 
km2. Almoço no lodge. 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  
• Terça-feira ou Quarta-feira  • Café da manhã + 
almoço + jantar. 
Saída para Namanga, situada na 
fronteira do Quênia e Tanzânia. Trâ-
mite de fronteira troca de veículos e 
continuação até Arusha. 
Opção Serena: Saída para o lago 
Manyara para o almoço. À tarde, 
safari no parque Nacional do Lago 
Manyara. Jantar e alojamento no 
lodge. 
Opção Sopa: Saída para o Parque 
Nacional de Tarangire para o almoço. 
À tarde, realizaremos um safari no 
parque. Jantar e alojamento no 
lodge.

LEOPARDO EM PN SERENGETI

Veículos 4x4 na
TANZÂNIA

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.

2019 
Janeiro 6, 13, 20 e 27; Fevereiro 3, 10, 17 e 24 4.490 599 
Março 3, 10, 17, 24 e 31 4.165 550 
Abril 7, 14, 21 e 28; Maio 5, 12 e 19 3.545 169 
Maio 26; Junho 2, 9, 16, 23 e 30 4.469 540 
Julho 7, 14, 21 e 28; Agosto 4, 11, 18 e 25; 
Set. 1, 8, 15, 22 e 29; Outubro 6, 13, 20 e 27

4.510 610
 

Novembro 3, 10, 17 e 24; Dezembro 1, 8 e 15 4.165 545

2019 
Janeiro 7, 14, 21 e 28; Fevereiro 4, 11, 18 e 25 5.055 555 
Março 4, 11, 18 e 25 4.095 445 
Abril 1, 8, 15, 22 e 29; Maio 6, 13 e 20 3.599 175 
Maio 27; Junho 3, 10, 17 e 24 4.640 405 
Julho 1, 8, 15, 22 e 29; Agosto 5, 12, 19 e 26; 
Set. 2, 9, 16, 23 e 30; Outubro 7, 14, 21 e 28

5.080 565
 

Novembro 4, 11, 18 e 25; Dezembro 2, 9 e 16 3.999 380

Suplementos 
*Suplemento por saídas Semana Santa (14 e 15 Abril 2019) .............................. 395 
*Suplemento por saídas Natal (15 e 16 Dezembro 2019) .................................... 395 

Por noite extra em Nairóbi (por pessoa) em duplo em indiv. 
- Hotel Intercontinental / Park Inn by radisson / Mayfair ...... 135 235 

Por traslado ao aeroporto de Nairóbi no dia 8º (por pessoa) ............................. 189 
Por traslados extras em Nairóbi (ao adicionar noites extras, mínimo 2 pessoas)..... 40 

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 23 de Dezembro 2019.

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

Dia 4º Lago Manyara ou Tarangire/ 
Serengeti 
• Quarta-feira ou Quinta-feira • Café da manhã 
+ almoço + jantar. 
Saída para o Parque Nacional do 
Serengeti atravessando a Área de 
Conservação da Cratera de Ngoron-
goro. O parque com uma extensão 
de 14.763 km2 forma a maior reserva 
natural da Tanzânia. Almoço no 
Lodge. À tarde realizaremos um safa-
ri no Parque Nacional. Regresso ao 
lodge. Jantar e alojamento. 
Dia 5º Serengeti 
• Quinta-feira ou Sexta-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 
grama 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 
• Sexta-feira ou Sábado • Café da manhã + 
almoço + jantar. 
Saída pela estrada até a área de 
N’gorongoro, que é um dos lugares 
mais importantes da África Oriental, 
descobrindo aqui o "Homo Habilis", 
a espécie mais antiga do seu gênero 
e é conhecida oficialmente com o 
sobrenome de Berço da Humanida-
de. Tarde livre. Alojamento. 
Dia 7º N´Gorongoro 
• Sábado ou Domingo • 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: leões, leopardos, 
elefantes, hipopótamos e grande 
variedade de pássaros. Almoço no 
lodge. Tarde livre para atividades 
opcionais. Jantar e alojamento. 
Dia 8º N´gorongoro/Arusha/ 
Kilimanjaro ou Nairóbi 
• Domingo ou Segunda-feira • Café da manhã + 
almoço. 
Regresso pela estrada até Arusha 
onde almoçaremos em um restauran-
te local. Depois traslado ao aeropor-
to de Kilimanjaro. (Consultar suple-
mento traslado ao aeroporto de Nai-
róbi).

Cód. 15106LR

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 3.545 USD

LEONES EM PN MASAI MARA

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
OPÇÃO SAÍDA DOMINGOS - HOTÉIS SOPA 
Nairóbi: Intercontinental /Park Inn by Radisson / Mayfair / 

Tamarind Tree (Turista Sup./Primeira) 
Amboseli: Amboseli Sopa (Primeira) 
Tarangire: Tarangire Sopa Lodge (Primeira) 
Serengeti: Serengeti Sopa Lodge (Primeira) 
N´Gorongoro: N´gorongoro Sopa Lodge (Primeira) 
OPÇÃO SAÍDA SEGUNDAS-FEIRAS - HOTÉIS SERENA 
Nairóbi: Intercontinental /Park Inn by Radisson / Mayfair / 

Tamarind Tree (Turista Sup./Primeira) 
Amboseli: Oltukai Lodge (Primeira) 
Lago Manyara: Lago Manyara Serena Safari Lodge (Primeira) 
Serengeti: Serengeti Serena Lodge (Primeira) 
N´Gorongoro: N´gorongoro Serena Safari Lodge (Primeira)

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 e 

ENTRADAS aos PARQUES N.



56 ÁFRICA DO SUL POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

África do Sul Angola
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Este Programa Inclui: 
- Traslados aeroporto / hotel / aeroporto com assistência em lín-

gua espanhola. 
- 6 noites de alojamento em quart duplo com banheira e/ou 

ducha nos hotéis e lodges escolhidos na África do sul + 03 
noites de alojamento em quarto duplo com banheira e/ou 
ducha nos hotéis escolhidos em Zimbábue ou Zâmbia.  

- 9 cafés da manhã, 2 almoços, 2 jantares   
- Transporte em carro, Kombi ou ônibus (segundo o número de 

passageiros) com chofer guia de língua espanhola durante 
toda a viagem.  

- Entradas ao Parque Kruger com safaris em veiculo 4x4 aberto 
com guia de língua espanhola. 

- Entradas a Parque Nacional de Chobe com safari em 4 X 4 e 
barco com guia de língua espanhola. 

- Visitas indicadas (sujeitas à disponibilidade de tempo e clima-
tologia) com guia de língua espanhola. 

- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos internacionais ou domésticos.   
- 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 tenha sido especifi-
cado anteriormente.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria Select 
Johannesburgo: Permont Metcourt  
Área Kruger: Greenway Woods 
Cidade do Cabo: Lady Hamilton 
Categoria Classic 
Johannesburgo: Indaba Hotel 
Área Kruger: Ingwenyama (standard rooms) 
Cidade do Cabo: Fountains / Holiday Inn Cape Town 
Categoria Superior 
Johannesburgo: Silverbirch Hotel  
Área Kruger: Ingwenyama (deluxe rooms) / Winkler 
Cidade do Cabo: Park Inn Foreshore 
Cataratas (comuns a todas as categorias): 
Zimbabwe: Kingdom 3* / Elephant Hills 3*  

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

Dia 1º Johannesburgo 
• Segunda-Feira ou Sexta-feira  
Chegada ao aeroporto de Johanes-
burgo e traslado ao hotel com 
guia/condutor de língua espanhola. 
Resto do dia e refeições livre. Aloja-
mento 
Dia 2º Johannesburgo/ 
Mpumalanga/Área do Parque Kruger 
• Terça-Feira ou Sábado • 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 impres-
sionante beleza como: Bourke's 
Luck Potholes no Canyon do Rio 
Blyde (visitas sujeitas a disponibilida-
de de tempo e condições meteoroló-
gicas). Almoço livre. Chegada à tarde 
ao lodge. Alojamento. 
Dia 3º Área do Parque Kruger 
• Quarta-Feira ou Domingo • Café da manhã + 
jantar. 
Saída cedo aproximadamente as 
05h30 com café da manhã piqueni-
que, para realizar um Safári fotográ-
fico de dia completo no Parque Kru-
ger em veículo aberto 4x4 com guia 
de língua espanhola. O guia vai se 
revezar entre os veículos se existirem 
mais de 9 pessoas. Almoço livre nos 
acampamentos do parque. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento. 
Dia 4º Área do Parque Kruger/ 
Pretoria/Johannesburgo/ 
Cidade do Cabo 
• Quinta-Feira ou Segunda-feira• Café da manhã 
Saída para Johannesburgo via Preto-

ria onde realizaremos uma visita 
panorâmica de Pretoria incluindo o 
“Church Square” e “Union Buil-
dings” (a visita não inclui entrada aos 
monumentos, vamos contemplando 
da estrada). Almoço livre. Traslado 
para o aeroporto e saída em voo com 
destino à Cidade do Cabo (voo não 
incluído, reservar a partir das 19h). 
Chegada e traslado ao hotel com 
guia / motorista de língua espanhola. 
(Opcional: voo direto Kruger / Cidade 
do Cabo, consultar suplemento). 
Alojamento.  
Dia 5º Cidade Do Cabo 
• Sexta-feira ou Terça-feira• Café da manhã + 
almoço 
Excursão o dia inteiro da Península. 
Chegaremos até o Cabo da Boa 
Esperança, visitando pelo caminho 
a Ilha das Focas e uma colônia de 
pinguins. 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 de dia 
completo com almoço: Visita da 
Cidade Mãe, o conhecido bairro "Bo 
Kaap" e seus Museus, bem como 
uma das mais antigas vinícolas da 
África do Sul, onde realizaremos uma 
Degustação de Vinhos. Almoço em 
restaurante local. À tarde, regresso 
ao hotel. Alojamento.

Dia 7º Cidade Do Cabo/ Cataratas 
Victoria ou Livingstone  
• Domingo ou Quinta-feira • Café da manhã. 
Traslado com guia/condutor de língua 
espanhola ao aeroporto da Cidade do 
Cabo para pegar o voo (não incluído) 
para a área das Cataratas Victoria. 
Chegada ao aeroporto de Victoria Falls 
(Zimbabwe) ou Livingstone (Zâmbia). 
Traslado ao hotel. Alojamento.  
Dia 8º Cataratas Victoria ou 
Livingstone  
• Segunda-feira ou Sexta-feira• Café da manhã. 
Visita das Cataratas Vitória com 
guia de língua espanhola. Regresso 
ao hotel e tempo livre para o almoço 
(não incluído). À tarde faremos um 
cruzeiro para ver o pôr do sol sobre o 
rio Zambeze. Alojamento no hotel. 
Dia 9º Cataratas Victoria ou 
Livingstone  
• Terça-feira ou Sábado• Café da manhã + almoço. 
Saída por estrada para o Parque 
Nacional de Chobe, no Norte do 
Botsuana (1 hora aproximadamente). 
Chegada a Chobe onde faremos um 
safári de dia inteiro com almoço e 
guia de língua espanhola (safari de 
barco no rio + safari 4x4 aberto). 
Almoço incluído. Regresso por estra-
da para o hotel. Alojamento 
Nota: obrigatório levar o passaporte. 
Dia 10º Cataratas Victoria ou 
Livingstone  
• Quarta-feira ou Domingo • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Victoria Falls ou de Livings-
tone.

PN Chobe

Cataratas Victoria

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

PRETÓRIA

Namíbia

Cód. 16014AR

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. 
- Obrigatória vacina da Febre Amarela (apresentar certificado). 
- Posibilidade de extensão a Cataratas Victoria, Mombasa,  

Zanzíbar e Mauricio. Consultar. 
- Obrigatório visto de dupla entrada tanto em Zimbábue 

como em Zâmbia. 
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 

Condiciones de Gastos de Cancelamento:  
Entre 90 y 46 días: ............................ 20% (parte de Bostwana) 
Entre 45 y 35 días: .................. 25% (50% parte de Bostwana) 
Entre 34 y 31 días: ............................................................ 50%  
Entre 30 y 0 días: ............................................................ 100% 

Port Elizabeth●

Oudtshoorn
●

Knysna
●

Hermanus
●

COLÔNIA DE PINGÜINS - CABO DA BOA ESPERANÇA

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ +  
2 ALMOÇOS + 2 JANTARES e 7 VISITAS

INCLUINDO 

EXCURSÃO a CABO de  

BOA ESPERANÇA 
(com almoço incluído)
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Cataratas Victoria 10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 1.795 USD

O Melhor da ÁFRICA DO SUL 
com alojamento em  

Reserva Privada (Área Kruger) 

7D/6n desde 1.690 USD
Dia 1º: Johannesburgo 
Dia 2º: Johannesburgo-Mpumalanga- 

Reserva Privada (Área Kruger) 
Dia 3º: Reserva Privada (Área Kruger) 
Dia 4º: Reserva Privada (Área Kruger)  

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

Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo................................. 1.690 
Supl. quarto individual.......................... 495

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

ÁFRICA DO SUL com P.N. Pilanesberg 

7D/6n desde 1.480 USD
Dia 1º: Johannesburgo 
Dia 2º: Johannesburgo- 

Parque Nacional Pilanesberg 
Dia 3º: Parque Nacional Pilanesberg 
Dia 4º: Parque Nacional Pilanesberg- 

Johannesburgo-Cidade do Cabo 
Dias 5ª e 6º: Cidade do Cabo 
Día 7º: Cidade do Cabo 
Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo................................. 1.480 
Supl. quarto individual .......................... 479

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

O Melhor da ÁFRICA DO SUL  

7D/6n desde 925 USD
Dia 1º: Johannesburgo 
Dia 2º: Johannesburgo-Mpumalanga- 

Área Kruger 
Dia 3º: Área Kruger 
Dia 4º: Área Kruger-Johannesburgo- 

Cidade do Cabo 
Dias 5º a 7º: Cidade do Cabo 

Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo ................................... 925 
Supl. quarto individual ......................... 260

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

2019 
Janeiro 4, 7, 11, 14, 18, 21,  
25 e 28 
Fevereiro 1, 4, 8, 11, 15, 18, 
22 e 25 
Março 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 
25 e 29 
Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 
26 e 29  
Maio 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 
27 e 31 
Junho 3, 7, 10, 14, 17, 21,  
24 e 28 
Julho 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 
26 e 29  
Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19, 
23, 26 e 30 
Setembro 2, 6, 9, 13, 16,  
20, 23, 27 e 30 
Outubro 4, 7, 11, 14, 18, 21, 
25 e 28 
Novembro 1, 4, 8, 11, 15, 
18, 22, 25 e 29 
Dezembro 2, 6, 9, 13, 16, 23 
e 30 
Dezembro 20 e 27 2.160 2.230 2.295

 

Supl. quarto individual 540 745 540 725 585 755 
Como suplemento de Natal e Ano Novo a partir de 16 de Dezembro de 2019 até  

15 Janeiro 2020 uma taxa de 40 USD por pessoa / saída será cobrado.

DATAS DE SAÍDA Cat. SELECT Cat. CLASSIC Cat. SUPERIOR 
(SEGUNDA o SEXTA-FEIRA) Zimbabwe Zámbia Zimbabwe Zámbia Zimbabwe Zámbia

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

Suplementos 
Por estadía em quarto indiv. em cat. Select (20/30 Dezembro 2019)................. 115 
Por estadía em quarto indiv. em cat. Classic e Superior (20/30 Dezembro 2019)..... 155 

Por hotel Victoria Falls em Zimbabwe (por pessoa e noite) em duplo em indiv. 
- De Janeiro a Junho + Dezembro........................................... 380 495 
- De Julho a Novembro ............................................................ 420 455 

Noite extra em Johannesburgo (por pessoa e noite) em duplo em indiv. 
- Hotel Permont Metcourt (com café da manha)................... 110 185 
- Hotel Indaba (com café da manha) ......................................   95 160 
- Hotel Silverbirch (com café da manha) ................................ 115 189 

Por excursão opcional dia 6º dia completo Cidade Mãe e seus Museus............. 150 

Traslados adicionais em Johannesburgo para noites extras 
(por pessoa, mínimo 2 pessoas, com assistência ..................................................... 25 

Traslados adicionais em Cidade do Cabo para noites extras 
(por pessoa, mínimo 2 pessoas, com assistência).................................................... 70 

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) ..... 575 

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

de 20 Dezembro de 2019 a 7 de Janeiro 2020.

NOVIDADE

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.

PN PILANESBERG 
O Parque Nacional Pilanesberg 
está localizado a apenas 2,5 h  
de Johannesburgo. Inclui 4 safa-
ris em caminhões 4x4 
abertos e pensão 
completa durante a 
estadia.
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Dia 1º Cataratas Victoria ou 
Livingstone 
• Domingo ou Quinta-feira 
Chegada ao aeroporto de Victoria 
Falls (Zimbabwe) ou Livingstone 
(Zâmbia). Traslado ao hotel. Aloja-
mento. 
Dia 2º Cataratas Victoria 
• Segunda-feira ou Sexta-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 de 
sol sobre o Rio Zambeze. Aloja-
mento no hotel.

Dia 3º Cataratas Victoria/ 
PN Chobe/Cataratas Victoria 
• Terça-feira ou Sábado • Café da manhã + almoço. 
Saída  para o PN Chobe. Chegada e 
safari de dia completo com almoço 
incluindo um safari de barco sobre o 
Rio e um safari em 4x4 aberto. Almo-
ço incluído. Regresso por estrada ao 
hotel. Alojamento. 
Nota: obrigatório levar passaporte. 
Dia 4º Cataratas Victoria ou 
Livingstone 
• Quarta-feira ou Domingo • 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 motorista-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 escolhidos; 2 cafés da manhã e 1 almoço; Transporte em ônibus com chofer-guia de língua 
Espanhola durante toda a viagem; Visitas indicadas (sujeitas a disponibilidade de tempo e climatologia) Grutas Cango, Fazenda    de Avestruz e reserva de Tsitsikama; Seguro de viagem. 
O Preço NÃO Inclui: Voos. Vistos, vacunas, taxas de bilhetes e aeroportos, gorjetas e gastos de natureza pessoal tais 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, vistos e demais requisitos que possam exigir as autoridades migratórias 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: 
- Deve ser pago um visto de entrada dupla tanto em Zâmbia quanto no Zimbábue. Verifique os requisitos de visto para Botswana de acordo com sua nacionalidade (especialmente 

colombianos e mexicanos). 
- AS FRONTEIRAS ENTRE ESTES PAÍSES NÃO SÃO FÁCEIS. 
VISTOS: O visto da Zâmbia é processado na chegada ao aeroporto de Livingstone, o visto do Zimbabwe, o passageiro deve processá-lo antes da chegada, em seu país de origem, exceto 
em algumas nacionalidades. Recomendamos a compra do UNIVISA (não disponível para todas as nacionalidades) que permite ao passageiro deixar o país para realizar uma atividade 
durante o dia tanto na Zâmbia quanto no Zimbábue. 
 - 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 ........................................................................................................................................................................................................................ 870 
- Suplemento quarto individual..................................................................................................................................................................................................... 280 
Victoria Falls: Victoria Falls 4* base quarto duplo supl. quarto indiv. 
- De 6 Janeiro a 27 Junho 2019 1.250 775 
- De 1 Julho a 28 Novembro 20189 1.290 735 
- De 1 a 29 Dezembro 2019 1.250 775 

ZÁMBIA: Livingstone: Avani Zambezi Sun 3* base quarto duplo supl. quarto indiv. 
- De 6 Janeiro a 27 Junho e de 3 Outubro a 22 Dezembro 2019 1.080 445 
- De 30 Junho a 29 Setembro 2019 1.115 485 
- De 23 a 29 Dezembros 2019 1.235 600 
Por voo Cidade do Cabo/Livingstone ou Victoria Falls/Johannesburgo (neto e aproximado, taxas incluídas) .................................................................................................................... 620 
Por voo Nairóbi/Victoria Falls/Nairóbi (aproximado, taxas incluídas)............................................................................................................................................................................ Consultar 

Consultar possíveis suplementos de Natal a partir de 20 de Dezembro 2019.

Preços por pessoa (em USD) - Saídas DOMINGOS 
De 6 Janeiro a 31 Março 2019 Select Classic Luxury 

Em quarto duplo 745 799 860 

De 7 Abril a 29 Setembro 2019 Select Classic Luxury 

Em quarto duplo 745 765 835 

De 6 Outubro a 29 Dezembro 2019 Select Classic Luxury 

Em quarto duplo 745 810 940 

Suplemento quarto individual   75 110   95 

Consultar possíveis suplementos de Natal a partir de 17 de Dezembro de 2019 
ROGAMOS CONSULTAR HOTÉIS PREVISTOS

Extensão Cataratas Victoria e  
Parque Nacional Chobe 

(alojamento em Zimbabwe ou Zâmbia) “Tour Regular”  
4D/3n desde ……………………………… 870 USD

Extensão Rota Jardim 
“Tour Regular” - 3D/2n desde ……………… 745 USD

Dia 1º Cidade do 
Cabo/Oudtshoorn 
• Domingo • Almoço 
No início da manhã, saída do 
hotel na Cidade do Cabo com 
o guia de língua espanhola 
para a aldeia de Oudtshoorn, 
no coração da Rota Jardim. 
Visita das Grutas Cango e 
uma fazenda de avestruz. 
Almoço. Chegada ao hotel e 
alojamento. 
Dia 2º Oudtshoorn/Knysna 
• Segunda-feira • Café da manhã 
Saída para Knysna para visitar 

o Bosque de Tsitsikama. Aloja-
mento. 
Dia 3º Knysna/Cidade do Cabo 
• Terça-feira • Café da manhã 
Saída de regresso a Cidade do 
Cabo através da vila de pesca-
dores de Hermanus, onde 
poderemos observar as baleias 
(apenas na estação de julho a 
novembro). Continuação até o 
aeroporto da Cidade do Cabo 
para pegar o seu voo de regres-
so. (Chegada ao aeroporto por 
volta das 17h30).

Cód. 16014AR

ELEFANTE NO PN CHOBE
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Cód. 16102BR

Namíbia 8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 2.855 USD

Namíbia Express 
6D/5n desde 2.055 USD

Dia 1º: Windhoek 
Dia 2º: Windhoek/Parque Nacional de Etosha 
Dia 3º: Parque Nacional de Etosha 
Dia 4º: Parque Nacional de Etosha/Twyfelfontein (Damaraland)  
Dia 5ª: Twyfelfontein (Damaraland)/Swakopmund 
Dia 6º: Swakopmund/Walvis Bay 

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA 2019 (SEGUNDA-FEIRA) 
Janeiro: 7 e 21 - Fevereiro: 4 e 18 - Março: 4 e 18 - Abril: 8 e 22 - Maio: 6 e 20 
Junho: 3 e 17 - Julho: 1, 8, 15, 22 e 29 - Agosto: 5, 12, 19 e 26 
Setembro: 2, 9, 16, 23 e 30 - Outubro: 7 e 21 
Novembro: 4 e 18 - Dezembro: 2 e 16 - Consultar

Em quarto duplo ................................................................... 2.055 
Suplemento quarto individual ................................................ 160

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.  

Qualquer serviço não utilizado não tem reembolso. 
- Devido à escassez de guias de língua espanhola, alguns trasla-

dos poderão ser com assistente de língua inglesa. 
- Obrigatório a Vacina de febre-amarela (apresentar  

certificado). 

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 categoria similar) 
- Windhoek: Windhoek Country Club 
- Parque Nacional de Ethosa: Toshari Lodge 
- Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge 
- Swakopmund: Swakopmund Sands 
- Desierto de Namib: 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. 
- Safári em busca dos elefantes do deserto em Damaraland. 
- Visita guiada das tribos Himbas. 
- Visita dos gravados rupestres de Twyfelfontein. 
- Cruzeiro de catamarã em Walvis Bay, com petiscos e vinho 

espumante. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Vacinas, vistos e qualquer outro serviço não especificado no 

parágrafo anterior.

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 • 427 km. 
Saída por estrada para o norte pas-
sando por Okahandja e Otjiwarongo. 
Em Okahandja os passageiros terão 
a oportunidade de visitar o Mercado 
de Mbangura. À tarde, saída para 
realizar 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 
Nacional de Etosha foi proclamado 
como a primeira área de conservação 
da Namíbia em 1907 pelo (então) 
governo 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 
mamíferos do parque, vários são difí-
ceis de encontrar em outras áreas da 
África e estão em perigo de extinção, 
como o rinoceronte negro, o guepar-
do e a impala de frente negra. Dis-
frutaremos do almoço em um dos 
lodges do Parque Nacional de Etosha. 
Alojamento. 
Dia 4º Parque Nacional Etosha/ 
Twyfelfontein (Damaraland) 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar • 484 km. 
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. À tarde, saída para realizar 
uma excursão no leito seco dos rios 
de Damaraland em busca do esqui-
vo elefante do deserto. Alojamento. 
Dia 5º Twyfelfontein  
(Damaraland)/Swakopmund 
• Sexta-feira • Café da manhã • 301 km. 
Saída para visitar as gravuras rupes-
tres de Twyfelfontein, de até 6.000 
anos de antiguidade e que consti-
tuem a maior mostra de arte rupestre 

da África. Após a visita, saída para 
Swakopmund, um dos locais turísti-
cos mais populares da costa da Namí-
bia. Tarde livre. Alojamento. 
Dia 6º Swakopmund/ 
Deserto de Namibe 
• Sábado • Café da manhã + jantar • 341 km. 
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 a uma das dunas para per-
ceber a enorme vastidão deste deser-
to. Retorno ao lodge onde desfruta-
remos de paisagens espetaculares, 
incluindo a Duna de Elim, uma das 
maiores da 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 14h00). Fim dos serviços.
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DATAS DE SAÍDA 2019 (SEGUNDA-FEIRA) em quarto duplo

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Janeiro 7 e 21; Fevereiro 4 e 18; Março 4 e 18; 
Abril 8 e 22; Maio 6 e 20; Junho 3 e 17; 
Julho 1, 8, 15, 22 e 29; Agosto 5, 12, 19 e 26; 2.855 
Setembro 2, 9, 16, 23 e 30; Outubro 7 e 21 

Novembro 4 e 18; Dezembro 2 e 16 Consultar

Suplementos 
Suplemento quarto individual .............................................................................. 320 
Por voo Madri/Windhoek/Madri (sem taxas, aproximado) desde ............ Consultar 
Taxas de aeropoerto .................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

HOTÉIS  
4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ +  
1 ALMOÇO + 5 JANTARES
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Cód. 16006I / 16006IV

CIDADE DO CABO

Dia 1º Johannesburgo 
• Segunda-Feira ou Sexta-feira 
Chegada a Johanesburgo e traslado 
ao hotel com guia/condutor de lín-
gua espanhola. Alojamento. 
Dia 2º Johannesburgo/Mpumalanga/ 
Área do Parque Kruger 
• Terça-feira ou Sábado• Café da manhã + jantar. 
Saída bem cedo em direção ao Par-
que Kruger atravessando a província 
de Mpumalanga, e visitando lugares 
de impressionante beleza como: 
Bourke's Luck Potholes no Canyon 
do Rio Blyde (visitas sujeitas a dispo-
nibilidade de tempo e condições 
meteorológicas). Chegada à tarde ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 3º Área do Parque Kruger 
• Quarta-feira ou Domingo • Café da manhã 
“pique nique” + jantar. 
Safari fotográfico de dia completo 
pela área do Parque Kruger com 
guia de língua espanhola.  Alojamen-
to. 

Dia 4º Área do Parque/Kruger/ 
Pretória/Johannesburgo/ 
Cidade do Cabo 
• Quinta-feira ou Segunda-feira • Café da manhã. 
Saída para Johannesburgo, via Preto-
ria, onde realizaremos uma visita 
panorâmica de Pretoria incluindo o 
“Church Square” e “Union Buil-
dings” (a visita não inclui entrada aos 
monumentos, vamos contemplando 
da estrada). Traslado para o aeropor-
to (voo não incluído, reservar a partir 
de 19,00 h.) e saída para a Cidade 
do Cabo. Chegada e traslado ao 
hotel com guia / motorista de língua 
espanhola.  
Dia 5º Cidade do Cabo 
• Sexta-feira ou Terça-feira• Café da manhã + almoço 
Excursão o dia inteiro da Península. 
Chegaremos até o Cabo da Boa 
Esperança, visitando pelo caminho 
a Ilha das Focas e uma colônia de 
pinguins. Regresso ao hotel. Aloja-
mento. 

Dia 6º Cidade do Cabo 
• Sábado ou Quarta-feira • Café da manhã. 
Dia livre para atividades opcionais. 
Alojamento no hotel. 
Dia 7º Cidade do Cabo/Cataratas 
Victoria 
• Domingo ou Quinta-feira • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto e saída em voo 
regular (voo não incluído) às Catara-
tas Victoria (VFA). Chegada. Traslado 
ao hotel e alojamento. 
Dia 8º Cataratas Victoria 
• Segunda-Feira ou Sexta-feira • Café da manhã. 
Dia livre nas Cataratas Victoria, consi-
deradas uma das maravilhas do 
mundo. Alojamento. 
Dia 9º Cataratas Victoria/Chobe 
• Terça-feira ou Sábado • Café da manhã + 
almoço + jantar. 
Saída para o PN de Chobe, próxima a 
pequena cidade de Kasane onde 
confluem Botswana, Zimbabwe, 
Zâmbia e Caprivi. (Namíbia). Safari 
fotográfico e alojamento. 
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Este Programa Inclui: 
- Aeronave leve entre Chobe/Delta/Maun. 
- Traslado de entrada e saída (em espanhol na África do Sul e 

inglês no Zimbábue e Botswana). 
- Transporte de ônibus com guia de língua espanhola durante a 

viagem na África do Sul, resto da viagem em inglês. 
- Entrada em parques nacionais e taxas do governo. Em Botsua-

na, os safáris são organizados pelos lodges e acampamentos 
com guardas florestais que falam inglês. 

- Visitas indicadas (dependem do tempo e do clima). 
- Alojamento nos hotéis previstos ou similares com banheira e / 

ou ducha. 
- Regime alimentar conforme indicado no programa. 
- Excursão o dia inteiro ao Cabo da Boa Esperança. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa Não Inclui: 
- Voos domésticos, bebidas e gorjetas.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- O preço não inclui: vistos, vacinas, taxas de passagens e aero-

portos, e / ou possíveis aumentos de taxa. 
- O programa é baseado na incorporação a um tour regular na 

parte da África do Sul. 
- Os lodges têm uma capacidade muito limitada, por isso é 

necessário fazer a reserva com bastante antecedência. 
- Todas as atividades são compartilhadas com o resto dos hós-

pedes, algumas com suplemento, operadas pelos rangers dos 
alojamentos ou acampamentos, em inglês no Botswana. 

- Apenas malas pequenas são permitidas em voos dentro do 
Botswana e que não pesem mais de 20 kg. por pessoa 
(incluindo bagagem de mão), é possível que, para o espaço 
nos aviões, a bagagem possa viajar em um avião diferente. 

- Recomendamos a compra da "UNIVISA", que permite ao 
cliente realizar atividades no Zimbábue e na Zâmbia, ao preço 
de USD 50 por pessoa. Por favor, verifique com sua embaixada 
os procedimentos para obter o visto de Botsuana de acordo 
com a sua nacionalidade. 

- Vacina obrigatória FEBRE AMARELA. Apresentar o certificado. 
- Visto obrigatório de dupla entrada no Zimbabué e na Zâmbia. 
- A partir de 1 de junho de 2015, crianças menores de 18 anos 

precisam de documentação especial para entrar na África do 
Sul e em Botsuana. Por favor, consultar. 

- A entrada de avião para as Cataratas Vitória deve ser 
pelo Aeroporto de Victoria Falls (Zimbábue). Também se 
pode entrar por Livingstone (Zâmbia), onde há voos mais fre-
quentes, mas deve levar em conta os requisitos de visto de 
Zâmbia (segundo sua nacionalidade), bem como a possibilida-
de de preparar Univisa (Zâmbia + Zimbabwe). Por favor, con-
sulte sua embaixada. 

- Visados: É responsabilidade do passageiro de levar a sua docu-
mentação atualizada, passaporte, visto e outros requisitos que 
possam ser exigidos pelas autoridades de cada país, dependendo 
de sua nacionalidade. Consulte o consulado do seu país de ori-
gem antes de viajar, vistos ou requisitos de entrada para os locais 
onde irá viajar. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A”: 
- Johannesburgo: Peermont Metcourt 
- Área de Kruger: Greeway Woods 
- Ciudad del Cabo: Lady Hamilton 
- Cataratas Victoria: A´Zambezi River Lodge (AD) 
- PN Chobe: Chobe Marina Lodge (PC) 
- Delta del Okavango: Sango Safari Camp (PC) 

Opción “B”: 
- Johannesburgo: Indaba 
- Área de Kruger: Ingwenyama Standard 
- Ciudad del Cabo: Fountains / Holiday Inn CPT 
- Cataratas Victoria: Ilala Lodge (AD) 
- PN Chobe: Chobe Elephant Camp (PC) 
- Delta del Okavango: Mapula Lodge (PC) 

AD: Café da manhã - PC: Pensão completa

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

   Grande Sul da África: 
África do Sul e Botswana (em pequeno avião)

●

D e s e r t o  
d e  K a l a h a r i

PN KRUGER

DATAS DE SAÍDA (de 11 Janeiro a 29 Novembro 2019) 
- SEGUNDA-FEIRA e SEXTA-FEIRA 

HOTÉIS 
STANDARD/ 
SUPERIOR

Incluindo 12 CAFÉS DA MANHÃ +  
5 ALMOÇOS + 6 JANTARES 

e 11 VISITAS

13 dias 
(12 noites de hotel) 

desde 4.065 USD
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Dia 10º Chobe 
• Quarta-feira ou Domingo • Café da manhã + 
almoço + jantar. 
Safari fotográfico assim como um 
passeio de barco pelo Rio Chobe. O 
parque tem 11.600 km sendo o habi-
tat de umas das maiores concentra-
ções de animais selvagens da África e 
famoso por sua rica diversidade de 
flora e fauna. 
Dia 11º Chobe/Delta do Okavango 
• Quinta-feira ou Segunda-feira • Café da 
manhã + almoço + jantar. 
Traslado ao aeroporto de Kasane 
para sair em aeronave pequena ao 
Delta do Okavango. Chegada e tras-
lado ao acampamento. Safari foto-
gráfico. Alojamento.

Dia 12º Delta do Okavango 
• Sexta-feira ou Terça-feira • Café da manhã + 
almoço + jantar. 
O Delta do Okavango é um dos 
maiores deltas interiores do mundo, 
oásis com pântanos, rios e prados é o 
habitat de milhares de animais selva-
gens e uma flora variada de mais de 
900 espécies diferentes. (Estação 
chuvosa de outubro a abril). Aloja-
mento. 

Dia 13º Delta do Okavango/Maun 
• Sábado ou Quarta-feira • Café da manhã. 
Traslado a Maun em aeronave 
pequena para pegar seu voo interna-
cional de regresso. Fim dos serviços. 

DATAS DE SAÍDA (SEGNDAS ou SEXTAS) Opção “A” Opção “B”

11 Jan a 31 Mar 2019 
- Base quarto duplo 4.065 4.555 
- Suplemento quarto individual 859 475 

1 Abr/14 Jun e 1/29 Nov 2019 
- Base quarto duplo 4.310 5.040 
- Suplemento quarto individual 1.365 1.085 

15/30 Jun 2019 
- Base quarto duplo 4.310 5.390 
- Suplemento quarto individual 1.365 1.225 

1/30 Jul e 1 Set/31 Out 2019 
- Base quarto duplo 4.715 5.625 
- Suplemento quarto individual 1.365 1.575 

1/31 Ago 2019 
- Base quarto duplo 4.715 6.365 
- Suplemento quarto individual 1.365 1.885

Suplementos 
Por voo Johannesburgo/Cidade do Cabo/Victoria Falls e 
Maun/Johannesburgo (taxas incluídas) desde ..................................................... 810 

UNIVISA (Visto de Zimbabue e Zámbia, ver notas) ......................................... 50 USD 

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

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

LEOPARDO NO PN CHOBE

CAÑÓN DEL RÍO BLYDE

Nota: Rogamos consultar informações relativas a vistos e vacinas no seu país de origem.
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Cód. 15606AR

Etiópia: 

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 07.10 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 185 km/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 Epifania 
(Timkat) e a famosa igreja de Debre 
Birhan Selassie que significa Luz da 
Montanha da Trindade, famosa por 
suas paredes ricamente decoradas e 
tetos de rostos de anjos, em seguida, 
uma visita à Igreja de Kuskam e o 
palácio da rainha Mentwa. Aloja-
mento. 
Dia 5º Gondar/Parque Nacional 
Semien Gondar (pela estrada 360 
km/6h) 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + 
 jantar. 
Saída no início da manhã através dos 
bairros de Felashas (judeus) 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 tem o 
pico mais alto de toda a Etiópia o 
"Ras Dashen", que atinge uma alti-

tude de 4,600 m. Lar de aproximada-
mente 21 espécies de mamíferos e 
três dos sete maiores mamíferos 
endêmicos da Etiópia: "Gelada" 
babuínos, o Ibex Walia (íbice de Abis-
sínia) e o chacal de Simien (o lobo da 
Abissínia). O acampamento base 
deste maravilhoso parque natural se 
encontra a 3.235 m 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 sua grande planície fecha-
da entre as montanhas. Regresso a 
Gondar 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 GDQ-AXU com 
saída as 10h00, 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 12h10 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-

10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 2.199 USD
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
CATEGORIA STANDARD 
Addis Abeba: Waterfall Hotel / Adot-Tina - Bahar Dar: Jakaranda 
Gondar: AG - Axum: Sabean - Lalibela: Cliff Edge 
CATEGORIA SUPERIOR 
Addis Abeba: Sheraton / Azzeman 
Bahar Dar: Avanti Resort - Gondar: Goha 
Axum: Sabean - Lalibela: Mezena Lodge 

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 para as visitas. 
- 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 2019 
- Saídas DIÁRIAS de 5 Janeiro a 15 Dezembro 2019 

CASTELO DE GONDAR

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

HOTÉIS 
STANDARD/ 
SUPERIOR

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ +  
6 ALMOÇOS + 6 JANTARES 

e 11 VISITAS

Quênia

Itinerário Versão Saídas DOMINGOS

CATARATAS TIS ISAT DEL NILO AZUL

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. 

- O preço dos voos domésticos é válido apenas para os passa-
geiros que chegam com a empresa Ethiopian Airlines, para os 
passageiros que chegam com outras companhias, o preço será 
maior para esses voos internos (aproximadamente 690 USD). 

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
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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-
vadas na rocha e divididas em dois 
blocos separados pelo Rio Yordanos 
(Jordânia). O primeiro grupo simboli-
za a Jerusalém terrena e o segundo a 
celestial. Separada de ambos os gru-
pos 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-121 LLI-ADD 
com saída as 13h10 não incluído). 
Chegada e traslado ao hotel (Possibi-
lidade de continuar com o circuito 
Sul da Etiópia; consulte itinerário e 
preço). 

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

Em quarto duplo 2.199 3.470 
Em quarto individual    540 1.465

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

Preços por pessoa (em USD, mínimo 4 pessoas)

Suplementos 
Noite adicional em Addis Abeba ................................quarto duplo supl. indiv. 
Por pessoa/ em categoria Standard ............................   66   29 
Por pessoa/ em categoria Superior .............................. 365 300 

Suplemento tour .......................................................... base 3 pessoas base 2 pessoas 
Por pessoa/ em categoria Standard ............................ 305 845 
Por pessoa/ em categoria Superior .............................. 139 715 

Por voos domésticos: Addis Abeba-Bahr Dar/Gondar-Axum/Axum-Lalibela/Lalibela- 
Addis Abeba (neto, taxas incluídas chegando com cia. Ethiopian) desde ..................... 365 

Por voo Madri/Addis Abeba/Madri (sem taxas, aproximado) ................... Consultar 

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

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

IGREJA DE LALIBELA
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Bem-vindo ao Oriente Médio; sabores, cheiros de especiarias e mais de mil tonalidades de ocre; eles serão o 
denominador comum dos diferentes itinerários que detalhamos abaixo. Iremos propor um passeio por cidades 
milenares, ruas agitadas, zocos vibrantes e passado impressionante; pessoas amáveis e sempre hospitaleiras. O 
fascínio de conhecer o berço das mais importantes civilizações, de imaginar a encruzilhada das caravanas, da rota 
da seda, dos seus mistérios, dos contos das mil e uma noites ... 

O Egito com os seus estupendos Cruzeiros Fluviais do Nilo é considerado o destino cultural / UNESCO e uma das 
maravilhas do mundo cuja relação qualidade / preço há anos, é o número 1 do mundo, apesar do fato de que a última 
primavera árabe tem deteriorado um pouco a calma social, hoje superado. Israel e Terra Santa com Jerusalém, centro 
mítico e comum de 3 religiões, sozinho ou combinado com a Jordânia com o Mar Morto que compartilham, e 
finalmente o Líbano, o país árabe mais ocidental. 

Passeie pelas místicas cidades de Petra, Jerash, Amã, Tel Aviv, Jerusalém, Belém, Nazaré, etc. 
Ao sul do Golfo Pérsico, os novos Emirados Árabes Unidos, Dubai e Omã com seus impressionantes arranha-

céus e desertos com feitiços. 
E mais além dois países com caráter: o Irã, com as pessoas mais encantadoras possíveis e a Armênia, o primeiro 

país cristão que mantêm suas raízes religiosas intactas, tesouros da história, com sua melhor pedra preciosa que é 
a sua capital, Yerevan. Para completar os países do Cáucaso, não perca a visita da Geórgia e do Azerbaijão. 
Uzbequistão, na Ásia Central, parada obrigatória da Rota da Seda com Samarcanda como a joia mais preciosa. E 
para terminar o Cazajistão, imenso e desconhecido e que não deixará de nos surpreender.

UZBEQUISTÃO
•

Tashkent

•
Urgench

•Bujara
•

Samarcanda

YEMEN

JORDÂNIA

• Amã

• •
•

•
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Aqaba
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•ISTAMBUL

••

•

Belém

Jerusalém

Haifa
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•Teerã
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•
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Cód. 10018CR

Este Programa Inclui: 
- 4 noites de cruzeiro no barco escolhido (ou similar) em cabine 

standard em regime de pensão completa a bordo. 
- 3 noites de estadia no Cairo no hotel escolhido (ou similar) em 

quarto standard com banheira e/ou ducha, em regime de alo-
jamento com café da manhã segundo versão. 

- 3 noites de estadia em Sharm El Sheik ou Hurgada, no hotel 
escolhido (ou similar) em quarto standard com banheira e/ou 
ducha, em regime de meia pensão. 

- Todos os traslados e assistência de nosso pessoal de língua 
espanhola. 

- Visitas indicadas no programa com guia de língua espanhola. 
- Seguro de viagem.

PIRÂMIDE DE KEOPS

Dia 1º Cairo 
• Sábado 
Chegada ao Cairo. Assistência de 
nosso pessoal de língua espanhola e 
trâmites de visto. Traslado ao hotel. 
Alojamento. 
Dia 2º Cairo 
• Domingo • Café da manhã. 
Pela manhã realizaremos a visita 
panorâmica das Pirâmides de 
Keops, Kefren e Micerinos e a Esfin-
ge, guardiã das mesmas. À tarde 
possibilidade de realizar a excursão 
opcional a Menfis e Sakkara. Aloja-
mento no hotel. 
Dia 3º Cairo/Luxor 
• Segunda-feira • Café da manhã + Jantar a 
bordo 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto do Cairo para pegar o voo (não 
incluído) com destino a Luxor. Che-
gada e traslados ao barco da catego-
ria escolhida. Distribuição nos cama-
rotes. Jantar e alojamento a bordo. 
Dia 4º Luxor/Esna 
• Terça-feira • Pensão completa (a bordo) 
Visita da Necrópole de Tebas, com-
preendendo o famoso Vale dos Reis, 
a panorâmica do templo de Deir el 
Bahari da rainha Hatshepsut, único  
por seus terraços escalonados de 
grandes dimensões, o templo de 
Medinet Habu de Ramsés III  e os 
Colossos de Memnón, que guarda-
vam a entrada do templo funerário 
do Rei Amenophis III. Visita dos Tem-
plos de Karnak e Luxor que consti-
tuem o conjunto monumental mais 
importante do Egito. Após a visita, 
regresso ao barco. Almoço e tarde 
livre. Jantar e noite a bordo.

Dia 5º Esna/Edfu/Kom Ombo/ 
Asuán 
• Quarta-feira • Pensão completa (a bordo)      
Chegada a Edfu. Visita em Calesa 
(charrete) do Templo de Horus o 
deus com a cabeça de Falcão e o mel-
hor conservado do Egito, além de ser 
o segundo maior do país. Volta ao 
barco, navegação. À tarde, visita do 
templo Kom Ombo dedicado aos 
deuses Haroeris, que tinham cabeça 
de gavião e Sobek, com cabeça de 
crocodilo, consta de dupla entrada, 
duas salas e dois altares. Em Kom 
Ombo, também poderemos contem-
plar o Nilômetro, utilizado pelos 
antigos egípcios para medir o nível 
das aguas do Rio. Retorno ao barco. 
Na hora prevista se realiza a travessia 
para Asuán. Noite a bordo. 
Dia 6º Asuán 
• Quinta-feira • Pensão completa (a bordo)      
A cidade de Aswan está localizada a 
novecentos quilômetros do Cairo, 
localizada no Trópico de Câncer. Visi-
ta da Grande Barragem de Aswan, 
um enorme projeto de engenharia 
que retém as águas do rio Nilo, crian-
do o Lago Nasser. Visita da Pedreira 
de Granito Vermelho, onde se 
encontra o famoso Obelisco inaca-
bado de quarenta e um metros de 
altura; onde você poderá ver o pro-
cedimento engenhoso utilizado pelos 
antigos egípcios para a extração de 
blocos de granito. Almoço. À tarde, 
se realiza um passeio ao longo do 
rio nas típicas embarcações de pes-
cadores, chamadas "falucas". 
Regresso ao barco. Noite a bordo.

Dia 7º Asuán/Mar Vermelho 
(Hurghada Ou Sharm El Sheik) 
• Sexta-feira • Café da manhã a bordo + Jantar 
Visita opcional a Abu Simbel, situada 
a duzentos e oitenta quilômetros de 
Asuán e visita dos templos de Abu 
Simbel esculpidos no penhasco oci-
dental do deserto por Ramsés II, no 
século XII antes de Cristo, com está-
tuas de 20 metros de altura, dedica-
das ao deus Amon Ra e ao Templo de 
Nefertari, dedicado à deusa Hathor. 
Após a visita, regresso a Asuán para 
pegar o voo (não incluído) com desti-
no a praia escolhida (Hurghada ou 
Sharm El Sheik).  Chegada e traslado 
ao hotel. Alojamento.  

Dias 8º e 9º Mar Vermelho  
(Hurghada ou Sharm El Sheik) 
• Sábado e Domingo • Café da manhã + Jantar 
Dias livres a sua disposição para dis-
frutar das praias do Mar Vermelho ou 
das instalações do hotel. Possibilida-
de de realizar visitas opcionais. Aloja-
mento no hotel. 

Dia 10º Mar Rojo (Hurghada o 
Sharm El Sheik)/Cairo  
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto para pegar o voo (não incluído) 
com destino ao Cairo. Chegada e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Alojamento. 

Dia 11º Cairo  
• Terça-feira • Café da manhã. 
Na hora prevista traslado ao aeropor-
to do Cairo. Fim dos serviços.

Versão Saída SÁBADO - Programa 11 dias 
(2n Cairo + 4n Cruzeiro + 3n Sharm El Sheikh ou Hurghada + 1n Cairo)

SAÍDAS GARANTIDAS

HOTÉIS 
5*/5*L/ 
5*GL

Incluindo CRUZEIRO em 
PENSÃO COMPLETA 

e 10 VISITAS

11 dias 
(4n barco + 6n hotéis) 

desde 845 USD

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Cat. Hotel no Cairo Barco Nilo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Alojamento em Sharm El Sheik: 
- Hotel Savann 4* (Cat. “A”) 
- Hotel Renaissance 5*L / Maritim Jollie Ville 5* /  

Royal Peninsula 5*L / Sheraton 5*L  (Cat. “B” y “C”) 
- Hotel Savoy 5* (Cat. “D” y “E”) 
Alojamento em Hurgada: 
- Hotel Grand Plaza 4* (Cat. “A”) 
- Hotel Desert Rose 4* o Steigenberger 4* (Cat. “B” y “C”) 
- Hotel  Movenpick Gouna 5*L / Marriott 5* (Cat. “D” y “E”)

“A” Pyramids Park 4* /  
Barceló 4*S

Crown Jewel 5* / 
Princess Sarah 5*“B” Ramses Hilton 5* / 

Meridien Pyramids 5*

“C” Grand Nile Tower 5* / Conrad 5*

“D”  
Marriott 5* / Kempinski 5* Concerto 5* / 

Esmeralda 5* / 
Alexander the  
Great 5*“E” Four Seasons Nile Plaza 5* 

DATAS DE SAÍDA (De 1 Dezembro 2018 a 30 Abril 2020) 
- DIÁRIAS (consultar itinerários detalhados)

CAIRO

Península 
del Sinaí

Kom Ombo

Esna
Edfu

Grande Barragem de Aswan

Arabia 
Saudí

Jordânia

Mar  
Vermelho

●

Luxor●

Aswan

Abu Simbel

Sharm El Sheik

Hurgada

●

●

●

●

Karnak

Río Nilo

●

●

Tebas●

Dendera●

Menfis●

●

Philae●

EGITO

Cruzeiro Nilo: 
Egito  Mar Vermelho 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- O preço das entradas aos monumentos pode sofrer mudanças. 
- Gorjetas do cruzeiro não incluídas (50 USD por pessoa). 
- Quando as datas da viagem coincidirem com duas temporadas 

se aplicarão o preço base da temporada da data de início da 
viagem mais o suplemento proporcional segundo o número de 
noites que coincidam dentro da outra temporada. 

- A ordem dos serviços poderá ser trocada respeitando-se o con-
teúdo do programa. 

- Consultar possível suplementos para jantares de gala os dias  
24 e 31 de Dezembro. 

- Possibilidade de adicionar noites extras. Rogamos consultar.

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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TEMPLO DE EDFU

SHARM EL SHEIK

1/15.12.18 + 5.1/30.3 y 16.12.18/4.1.19 y
1.5/23.6.19 24.6/24.9.19 25.9/25.10.19

1.11/14.12.19 + 15.12/19/4.1.20 y 
5/30.4.19 31.3/30.4.19 5.1/19.3 y 20/30.4.20 20.3/19.4.20 

 Categoría
hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

“A” 1.020    575 1.215    685    845    505    930    560 1.035    625 1.025    575 1.275    725 
“B” 1.165    665 1.465    840    975    590 1.060    635 1.165    705 1.165    665 1.535    885 
“C” 1.265    715 1.560    899 1.030    610 1.105    665 1.215    725 1.265    715 1.635    945 
“D” 1.500    860 1.875 1.090 1.490    899 1.575    945 1.780 1.065 1.500    860 1.965 1.140 
“E” 1.810 1.310 1.999 1.450 1.965 1.475 2.050 1.535 2.255 1.695 1.810 1.310 2.095 1.530

1/15.12.18 + 5.1/30.3 e 16.12.18/4.1.19 e
1.5/23.6.19 24.6/24.9.19 25.9/25.10.19

1.11/14.12.19 + 15.12/19/4.1.20 e 
5/30.4.19 31.3/30.4.19 5.1/19.3 e 20/30.4.20 20.3/19.4.20 

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

“A” 1.020    575 1.215    685    845    505    930    560 1.035    625 1.025    575 1.275    725 
“B” 1.165    665 1.465    840    975    590 1.060    635 1.165    705 1.165    665 1.535    885 
“C” 1.265    715 1.560    899 1.030    610 1.105    665 1.215    725 1.265    715 1.635    945 
“D” 1.500    860 1.875 1.090 1.490    899 1.575    945 1.780 1.065 1.500    860 1.965 1.140 
“E” 1.810 1.310 1.999 1.450 1.965 1.475 2.050 1.535 2.255 1.695 1.810 1.310 2.095 1.530

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

EGITO COM MAR VERMELHO - SHARM EL SHEIK

1/15.12.18 + 5.1/30.3 e 16.12.18/4.1.19 e
1.5/23.6.19 24.6/24.9.19 25.9/25.10.19

1.11/14.12.19 + 15.12/19/4.1.20 e 
5/30.4.19 31.3/30.4.19 5.1/19.3 e 20/30.4.20 20.3/19.4.20 

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

“A” 1.025    575 1.215    689    870    520    955    575 1.065    635 1.025    575 1.275    725 
“B” 1.095    620 1.395    795    955    575 1.035    620 1.140    685 1.095    620 1.465    830 
“C” 1.189    680 1.485    855    999    595 1.085    650 1.195    715 1.189    680 1.560    900 
“D” 1.620    939 2.150 1.250 1.235    740 1.310    785 1.520    910 1.620    939 2.255 1.310 
“E” 1.930 1.399 2.270 1.655 1.710 1.280 1.785 1.340 1.999 1.515 1.930 1.400 2.385 1.740

EGITO COM MAR VERMELHO - HURGHADA

Suplementos 
- Voo doméstico Cairo/Luxor + Aswan/Cairo/Hurgada ou Sharm El Sheik/Cairo (neto, taxas incluídas) desde ............................................................................................................................................. 595 

- Voo Madri/Cairo/Luxor e Aswan/Cairo/Sharm El Sheikh ou Hurghada/Cairo/Madri (aproximado) ........................................................................................................................................... Consultar 

Outros suplementos 
Visto de Egito (pago na entrada do país, segundo nacionalidade) ........................................................................................................................................................................................................... 55 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...................................................................................................................................................................................... 32 

Consultar preços a partir de 1 de Maio de 2020

VOOS DIRETOS  

de MADRI a LUXOR 

e retorno (SÁBADOS)

2019

Preço 
Base 
desde 990 

€

Consulte programa nas págs. 70 a 72 

da parte de Cruzeiros
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Cód. 10204A

Israel Jordânia

Este Programa Inclui: 
- Traslados de chegada e saída. 
- 10 noites de alojamento nos hotéis previstos em quarto duplo 

com banheira e/ou ducha 
- Regime alimentar de alojamento com café da manhã. 
- Guias locais de língua espanhola durante as visitas (Consultar 

saídas em português) 
- Percurso terrestre em ônibus segundo itinerário. 
- Visitas indicadas com guias em espanhol. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos internacionais. 
- Vistos nem taxas de saída/fronteira. 
- Bebidas nas refeições. 
- Gorjetas, gastos pessoais, etc. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Categoria Turista 
- Tel Aviv: Sea Net - Galiléia: Kibutz Hagoshrim 
- Jerusalém: Prima Park - Amã: Cham Palace 
- Petra: La Maison 
Categoria Primeira 
- Tel Aviv: Metropolitan - Galiléia: Kibutz Hagoshrim 
- Jerusalém: Leonardo - Amã: Holiday Inn - Petra: Sella 
Categoria Primeira Superior 
- Tel Aviv: Dan Panorama - Galiléia: Kibutz Hagoshrim 
- Jerusalém: Dan Panorama - Amã: Kempinski 
- Petra: Nabatean Castle

DATAS DE SAÍDA (25 Fevereiro 2019 a 17 Fevereiro 2020) 
- Saídas SEGUNDA e QUINTA-FEIRA 
Datas com suplemento de Temporada Media:  
Março 18, 21, 25 e 28 + Abril 1, 4, 8, 11 e 29 +  
Maio 2, 6, 9 e 13 + Setembro 16, 19, 23, 26 e 30 
Outubro 3, 7, 21, 24, 28 e 31 + Novembro 4, 7 e 11 
Dezembro 19, 23 e 36 
Datas com suplemento de Temporada Alta: 
Abril 15, 18, 22 e 25 + Outubro 10, 14 e 17
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Dia 1º Tel Aviv 
• Segunda-feira. 
Chegada e Assistência no aeroporto. 
Traslado a Tel Aviv. Alojamento. 
Dia 2º Tel Aviv 
• Terça-feira • Café da manhã. 
Saída para Jope para visitar o bairro 
dos Artistas e o Mosteiro de São 
Pedro. Visita panorâmica dos princi-
pais pontos de interesse da cidade: 
a Rua Dizengoff, o Palácio da Cultu-
ra, o Museu de Tel Aviv, a Praça 
Yitzhak Rabin, o Mercado Carmel, 
etc. Continuaremos para o Museu 
da Diáspora. Tarde livre. Alojamento 
no hotel. 
Dia 3º Tel Aviv/Cesárea/Haifa/ 
Safed/Galileia 
• Quarta-feira • Café da manhã.  
Saída para Cesarea para visitar o 
Teatro Romano, a Cidade Cruzada e 
o Aqueduto. Seguimos até Haifa 
para visitar o Santuário Bahai e os 
Jardins Persas. Vista panorâmica da 
parte de cima do Monte Carmel e 
visita do monastério Carmelita. 
Continuamos a São João do Acre 
para apreciar as fortificações 
medievais. Viagem a Safed: cidade 
da Cabala e do misticismo judeu. 
Visita da sinagoga de Josef Caro. 
Continuação pelas montanhas da 
Galileia até o Kibutz. Alojamento. 
Dia 4º Galileia/Tabgha/Cafarnaum/ 
Tiberíades/Nazaré/Jerusalém 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Percorreremos as diferentes instala-
ções de Kibutz para conhecer este 
estilo de vida. Saída para o Monte 
das Bem-aventuranças, lugar do 
Sermão da Montanha e a Tabgha, 
lugar do milagre da Multiplicação dos 
pães e dos peixes. Continuaremos 
até Cafarnaum para visitar a Antiga 
Sinagoga e a casa de São Pedro. 
Bordeando o Tiberíades chegaremos 
a Yardenit, paragem sobre o Rio Jor-
dão, lugar tradicional do batismo de 
Jesus. Continuação a Nazaré para 
visitar a Basílica da Anunciação, a 

carpintaria de São José e a fonte da 
Virgem. Seguiremos pelo vale do Jor-
dão até Jericó onde veremos de 
longe junto com o Monte da Tenta-
ção. Continuaremos através do 
Deserto da Judéia até Jerusalém. 
Alojamento. 
Dia 5º Jerusalém 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Saída para o Monte das Oliveiras, 
para uma vista panorâmica da cida-
de. Continuação da visita pelo Jar-
dim de Getsemani e a Basílica da 
Agonia. Visita do Museu de Israel 
aonde se encontra o Santuário do 
Livro e a Maquete de Jerusalém da 
época de Jesus. Continuaremos para 
visitar o Museu do Holocausto. 
Saída a Belém para visitar a Basílica 
da Natividade, a Gruta de São Jerô-
nimo e a Igreja de Santa Catarina. 
Regresso a Jerusalém. Alojamento. 
Dia 6º Jerusalém 
• Sábado • Café da manhã. 
Saída até o Monte Sion para visitar 
a Tumba do Rei David, o Cenáculo e 
a Abadia da Dormição. Continuação 
para a cidade velha. Passeio pelas 
14 estações da Via Dolorosa, visi-
tando a Igreja da Flagelação, a 
Capela da Condenação, o Calvário e 
o Santo Sepulcro. Continuaremos 
através do bairro Judeu e o Cardo 
Romano até a Cidadela de David 
para a sua visita. Saída para a cida-
de nova onde faremos uma visita 
panorâmica dos principais pontos 
de interesse: a Kneset (Parlamento), 
a Residência Presidencial, o Teatro 
Municipal, etc. Continuaremos para 
Ein Karem para visitar o lugar de nas-
cimento de São João Batista. De 
regresso a Jerusalém, visitaremos o 
famoso Muro das lamentações. 
Chegada ao hotel e alojamento. 
Dia 7º Jerusalém 
• Domingo • Café da manhã. 
Dia livre. Excursão opcional a Massa-
da e Mar Morto. Alojamento. 

Dia 8º Jerusalém/Jerash/Amã 
• Segunda-feira • Desayuno. 
Traslado de Jerusalém a fronteira Jor-
dano-israelita (Sheikh Hussein)  
para visitar as ruinas romanas da 
fabulosa Jerash: o arco do triunfo, a 
praça ovalada, a colunata, o templo 
de Afrodita e o famoso teatro com 
uma maravilhosa acústica. Após a 
visita, continuaremos para Amã. Alo-
jamento. 
Dia 9º Ammán/Madaba/Petra  
• Terça-feira • Café da manhã. 
Saída para fazer a visita panorâmica 
da cidade de Amã. Continuação a 
Madaba para visitar a Igreja Orto-
doxa de São Jorge, onde se encon-
tra o primeiro mapa-mosaico da Terra 
Santa. Continuação para o Monte 
Nebo para admirar a vista panorâmi-
ca do Vale do Jordão e do Mar Morto 
desde a montanha. Este lugar é 
importante porque foi o último lugar 
visitado por Moisés e de onde o pro-
feta avistou a terra prometida, a qual 
nunca chegaria. Pela tarde saída a 
Petra. Alojamento. 
Dia 10º Petra/Amã  
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Dia completo dedicado à visita da 
cidade rosa, a capital dos Nabateos. 
Durante a visita, conheceremos os 
mais importantes e representativos 
monumentos esculpidos em rocha 
pelos Nabateanos: O Tesouro, famo-
so e internacionalmente conhecido 
monumento levado ao cinema em 
um dos filmes de Indiana Jones, as 
Tumbas coloridas, as Tumbas reais, o 
Monastério, etc.. Petra é um desses 
lugares do mundo que devemos ir 
pelo menos uma vez na vida. À tarde, 
finalizada a visita, traslado a Amã. 
Alojamento. 
Dia 11º Amã  
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto de Amã.

ITINERÁRIO VERSÃO SEGUNDA-FEIRA 

Mar de Galiléia

Tiberiades●

●
Haifa

Nazaret●

Cesarea ●

●

Tel Aviv

Belém
●

Ein Karem
● ●

HOTÉIS 
Turista a 

Primeira Sup.

Incluindo 10 CAFÉS DA 
MANHÃ e 9 VISITAS

CÚPULA DA ROCHA - JERUSALÉM

11 dias 
(10 noites de hotel) 

desde 2.125USD

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas SEGUNDAS e QUINTAS

Fronteira Sheikh Hussein

Fronteira 
Ponte Allenby

Jerusalém

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Na saída de 7 de Outubro 2019 não será possível realizar a 

excursão opcional a Masada e Mar Morto por coincidir com o 
dia do perdão. 

- Na saída de 3 de Outubro de 2019 não será possível realizar a 
visita programada de Tel Aviv por coincidir com o dia do Perdão. 

- Os Sres. clientes devem ir providos da documentação necessá-
ria (passaporte, vistos, etc.). A Politours não se responsabilizará 
se os Sres. Clientes não puderem entrar nos países a serem visi-
tados por falta de documentação. 

- Rogamos aos Srs. Clientes paciência nos cruzamentos de 
fronteira entre ambos os países pois podem ser demora-
dos devido aos atrasos na preparação de vistos, docu-
mentação, trâfego, trâmites aduaneiros, etc. 

- Os corresponsais do Israel e a Jordânia não têm permiti-
do o acesso aos terminais das Pontes Allenby/Sheik  
Hussein e por este motivo não podem dar assistência nas 
mesmas. Indicarão aos clientes como se encontrar com o 
assistente que lhes dará o traslado do outro lado da  
fronteira.
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RUÍNAS DE JERASH

Temporadas Cat. Turista Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Por voo Madri/Tel Aviv-Amã/Madri  
(sem taxas, aproximado) desde................................................................... Consultar 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar 

Traslado opcional Ponte Allenby/aeroporto de Tel Aviv (por pessoa) ............... 240 

Visto da Jordânia (segundo nacionalidade) ..................................................... Grátis 
Gestão de visto da Jordânia (para grupos, segundo nacionalidade) ....... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR 
UMA NOITE EXTRA COM VISITA A 

WADI RUM NO DIA 11º 

Dia 10º Petra 
• Quarta-feira ou Sábado • Café da manhã  
• 460 km. 
Dia completo dedicado à visita da 
cidade rosa, a capital dos Nabateos. 
Durante a visita, conheceremos os 
mais importantes e representativos 
monumentos esculpidos em rocha 
pelos Nabateanos: O Tesouro, famo-
so e internacionalmente conhecido 
monumento levado ao cinema em 
um dos filmes de Indiana Jones, as 
Tumbas coloridas, as Tumbas reais, 
o Monastério. Petra é um desses 
lugares do mundo que devemos ir 
pelo menos uma vez na vida. À tarde, 
finalizada a visita, Regresso ao hotel 
em Petra. Alojamento.

Dia 11º Petra/Pequena Petra/ 
Wadi Rum/Amã 
• Quinta-feira ou Domingo • Café da manhã 

• 460 Km. 

Saída para a vizinha “Pequena 
Petra”, antigo caravanserai nabateo. 

Despois da visita continuaremos a 

Wadi Rum para visitar, em veículos 

4 x 4 conduzidos por beduínos locais, 

o legendário deserto de Lawrence da 

Arábia. As surpreendentes formações 

rochosas desta paragem são produto 

da erosão. À tarde, saída para Amã, 

Chegada e alojamento no hotel pre-

visto.  

Dia 12º Amã/Aeroporto  
• Sexta-feira ou Segunda-feira • Café da manhã. 

Traslado ao Aeroporto de Amã.

DATAS DE SAÍDA: SEGUNDAS, QUINTAS, SEXTAS, SÁBADOS e DOMINGOS 
DE 1 DEZEMBRO 2018 A 30 SETEMBRO DE 2019

O preço inclui: Todos os traslados e assistência de nosso pessoal de língua espanhola, incluindo o traslado 
terrestre Aswan-Abu Simbel-Aswan.; 4 noites de cruzeiro no barco escolhido ou similar em cabine standard 
em regime de pensão completa a bordo; 2 noites de estadia no Cairo (segundo dia de chegada) no hotel 
escolhido ou similar em quarto standard em regime de alojamento com café da manhã; 1 noite de alojamento 
em Abu Simbel em regime de meia pensão; Espetáculo de luz e som em Abu Simbel; Visitas indicadas no 
programa com entradas e guia local de língua espanhola durante as visitas; Seguro de Viagem.  

O preço NÃO inclui: Voos domésticos em Egito e voos internacionais; Bebidas durante as refeições; Visto de 
Egito; Gorjetas do cruzeiro: 50 USD por pessoa a entregar a bordo. 

Notas Importantes: Consultar hotéis previstos, notas e condições

Dia 1º Cairo 
• Quinta-feira 
Dia 2º Cairo 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Dia 3º Cairo/Luxor 
• Sábado • Café da manhã + jantar a bordo. 
Dia 4º Luxor/Esna 
• Domingo • Pensão completa a bordo.

Dia 5º Esna/Edfu/Kom Ombo/Aswan 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Dia 6º Aswan 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo. 
Dia 7º Aswan/Abu Simbel 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Dia 8º Abu Simbel/Aswan/Cairo 
• Quinta-feira • Café da manhã.

ITINERÁRIO VERSÃO QUINTA-FEIRA 

 Egito com Abu Simbel 
8 DÍAS/ 7 noites hotel desde ……… 945 USD 

1/15.12.18 + 16.12.18/4.1.19 e 1.5/30.9.19 1.7/30.9.19 
  Categoria 5.1/3.3.19 31.3/30.4.19  

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

“A” 1.015   515 1.255   605    945   565 1.010    605 
“B” 1.225   590 1.435   719 1.030   610 1.085    650 
“D” 1.285   625 1.499   755 1.060   635 1.115    665 
“D” 1.445   719 1.710   875 1.150   689 1.215    725 
“E” 1.650 1.060 1.785 1.159 1.469 1.105 1.530 1.140 

Supl. saídas 21 e 22 Fevereiro 2019: 45 USD por pessoa em duplo / 85 USD em individual 

CONSULTAR PREÇOS A PARTIR DE 1 OUTUBRO 2019 

Suplementos aéreos em USD por pessoa 
Voo doméstico Cairo/Luxor e Aswan/Cairo (ou V.V.) (neto, taxas incluídas) ........................................ 310  
Voo doméstico Cairo/Luxor e Abu Simbel/Cairo...................................................................................... 485 
Voo Madri/Cairo/Luxor e Aswan/Cairo/Madri (neto e aprox.) ......................................................Consultar  

Visto de Egito (pagamento na entrada do país, segundo nacionalidade) ..............................................55 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ............ 32

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo 2.125 2.340 2.830 
Supl. quarto individual    899 1.080 1.515 

Supl. Meia Pensão    220   260   485 
Supl. Temporada Media      30     40    60 
Supl. Temporada Alta    300    330  365 

Extensão Wadi Rum    145    160   190 
Supl. quarto individual      60      80   135 
Meia Pensão (1 jantar)      15      22      30 
Supl. Temporada Media      30      40      60
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Este Programa Inclui: 
- 7 noites de estadia nos hotéis segundo categoria escolhida em 

quarto standard com banheira e/ou ducha. 
- Regime de alojamento e café da manhã + 2 jantares. 
- Tour conforme especificado no programa. 
- Visitas indicadas no programa com um guia local de língua 

espanhola. 
- O programa é realizado em circuito regular 
- Traslado aeroporto-hotel-aeroporto apenas nos dias de início e 

fim do circuito (não é válido para noites extras). 
- Seguro de viagem. 

DATAS DE SAÍDA (de 1 Dezembro 2018 a 29 Fevereiro 2020) 
- Saídas SEGUNDAS, QUARTAS, QUINTAS e DOMINGOS

ISRAEL

GALILÉIA

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria Turista 
- Tel Aviv: Sea Net - Galiléia: Crown Old City 
- Jerusalém: Prima Park 
Categoria Primeira 
- Tel Aviv: Metropolitan - Galiléia: Legacy Hotel  
- Jerusalém: Leonardo Jerusalen 
Categoria Primeira Superior 
- Tel Aviv: Herods Tel Aviv - Galiléia: Ramada Hotel 
- Jerusalém: Ramada

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Categoria Turista Primeira Primeira Sup.

Em quarto duplo 1.270 1.380 1.930  
Supl. quarto individual 700 720 1.200  
Supl. por meia pensão (6 jantares) 120 165 240 

Suplemento Temp. Alta 
(30 Set/6 Out e 21/27 Out 2019) 50 70 90 

Suplemento Temp. Extra 
(15/28 Abr e 23/29 Set e 14/20 Out 2019) 200 240 275

Suplementos aéreos 
Por voo Madri/Tel Aviv/Madri (sem taxas, aproximado) desde ..................... Consultar 
Taxas de aeropoerto..................................................................................... Consultar 

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

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- As saídas de 2, 3, 6 e 7 Outubro o tour não será realiza-

do por causa da festividade do dia do Perdão.  
- Os hotéis em Israel não são classificados oficialmente. 
- A ordem dos serviços pode ser trocada respeitando o conteú-

do do programa 
- Não recomendamos o quarto triplo neste destino. Eles são 

quartos duplos + uma cama extra. 
- Devido à situação política entre Israel e a Palestina, reservamo-

nos o direito de cancelar ou modificar algumas das visitas sem 
aviso prévio, sem direito de reclamação por parte do cliente. 

- Pode haver suplementos para traslados noturnos (23h / 06h) e 
para as seguintes saídas que coincidem com feriados judaicos, 
favor consultar: 31 Março + 6 e 19 Abril + 20 Maio + 10/11 
Setembro e 24 Setembro +  1 Outubro 2019. 

- A meia pensão começa com o jantar no 2º dia. 

de barco no Mar da Galileia. Mais 
tarde, visitaremos o Monte das 
Bem-Aventuranças, onde se realizou 
"O Sermão da Montanha", Tabgha, 
local de multiplicação dos pães e pei-
xes, e Cafarnaum, onde se encontra 
a Casa de São Pedro e as ruínas da 
antiga Sinagoga. À tarde, saída para 
Jerusalém através do vale do rio Jor-
dão, margeando o oásis de Jericó, 
onde teremos uma vista panorâmica 
do Monte da Tentação e do Mar 
Morto. Subida pelo deserto da Judeia 
e entrada em Jerusalém, cidade 
mensageira da paz, berço das três 
grandes religiões monoteístas. Aloja-
mento.  
Dia 5º Jerusalém/Ein Karem/ 
Yad Vashem/Belém 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Saída para o Santuário do Livro no 
Museu de Israel, onde os Manuscri-
tos do Mar Morto estão expostos, e 
onde está a Maquete de Jerusalém 
no tempo de Jesus. Visita do bairro 
de Ain Karen, onde está localizada a 
Igreja da Natividade de São João 
Batista, e visita de Yad Vashem, 
Museu e Memorial do Holocausto. 
À tarde visita de Belém, onde, 
entrando pela porta da Humildade à 
Igreja da Natividade, veremos a 
Gruta do Presépio, a Estrela de 14 

pontas (Lugar de Nascimento de 
Jesus), a Basílica de Santa Catarina e 
a Gruta de São Jerônimo. Regresso 
ao hotel. Alojamento. 
Dia 6º Jerusalém 
• Sábado • Café da manhã. 
Saída para a Cidade Antiga, visita 
do Muro das Lamentações. Em 
seguida, vamos caminhar pela Via 
Dolorosa, para chegar ao Gólgota, 
local da crucificação de Jesus e Visita 
do Monte Sião, onde se encontra o 
Túmulo do Rei Davi, o Cenáculo 
(local da Última Ceia "A Eucaristia" e 
"Pentecostes") e a Abadia da Dor-
mição - Assunção de Maria. Conti-
nuaremos em direção ao Monte das 
Oliveiras, para apreciar uma vista 
magnífica da cidade. Finalmente, 
visitaremos o Jardim do Getsêmani 
e a Basílica da Agonia. Alojamento.  
Dia 7º Jerusalém 
• Domingo • Café da manhã. 
Dia livre a disposição dos senhores 
clientes para desfrutar da cidade ou 
realizar a excursão opcional de Mas-
sada e Mar Morto. Alojamento. 
Dia 8º Jerusalém 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto internacional de Ben Gurion. 
Fim dos serviços.

Dia 1º Tel Aviv 
• Segunda-feira 
Chegada ao Aeroporto Internacional 
Ben Gurion. Assistência e traslado ao 
hotel de Tel Aviv. Alojamento.  
Dia 2º Tel Aviv/Cesarea/Haifa/ 
São João de Acre/Galileia  
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída da cidade de Tel Aviv, marge-
ando o Mar Mediterrâneo, até che-
gar a Yaffo, o antigo porto de Israel, 
hoje um bairro de artistas. Visita da 
Igreja de São Pedro. Continuação ao 
longo da costa até Cesarea Marítima, 
a antiga capital romana, onde visita-
remos seu Teatro, a Muralha da For-
taleza dos Cruzados e o Aqueduto 
Romano. Continuaremos nossa via-
gem rumo à cidade de Haifa, subire-
mos ao Monte Carmelo, onde está 
localizada a Gruta do Profeta Elias e 
contemplaremos o Templo de Gahai 
e seus Jardins Persas, e teremos uma 
vista panorâmica da cidade e do 
porto. Continuação até São João do 
Acre, capital dos cruzados, visitando 
as fortalezas medievais. Chegada a 
Galiléia. Jantar e alojamento. 
Dia 3º Galiléia/Nazaré/Monte do 
Precipício/Monte Tabor/ 
Cana de Galiléia/Galiléia 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
De manhã, visita da cidade de Naza-
ré. Visitaremos as igrejas da Anun-
ciação, a carpintaria de São José e a 
Fonte da Virgem. Continuação ao 
Monte Precipício, de onde podemos 
admirar uma bela vista panorâmica de 
Nazaré e de seus arredores. Continua-
remos ao Monte Tabor, onde ocorreu 
a transfiguração de Jesus, na frente de 
Moisés e Elias. Terminaremos o dia com 
a visita de Caná da Galiléia, onde 
teve lugar o primeiro Milagre de Jesus. 
Jantar e alojamento. 
Dia 4º Galiléia/Monte Bem-Aven-
turanças/Tabgha/Cafarnaum/ 
Rio Jordão/Jerusalém       
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Começaremos o dia com um passeio 

ITINERÁRIO Versão SEGUNDA-FEIRA

●Jerusalém

●

Amã

●

Tel Aviv

Safed ●

Kibutz Hagoshrim
●

Cafarnaum●

●
Nazaret

Cód. 10100AR

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.270 USD

BASÍLICA DA ANUNCIAÇÃO - NAZARET

HOTÉIS 
3*/4*/5*

Incluindo 7 CAFÉS DA 
MANHÃ + 2 JANTARES e 

20 VISITAS

Frontera Sheikh Hussein

Frontera 
Puente Allenby

Fronteira Taba Fronteira Wadi Araba
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O MOSTEIRO - PETRA

ITINERÁRIO VERSÃO DOMINGOS (Consultar o resto de versões) 

8 dias 
(7 noites de hotel) 
desde 910 USD

Jordânia: 

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento em quarto standard com banheira e / ou 

ducha nos hotéis selecionados segundo a categoria escolhida. 
- Regime de meia pensão (7 cafés da manhã e 7 jantares) + 1 

Almoço no Mar Morto 
- Percurso segundo indicado no programa. 
- Visitas indicadas no itinerário com entradas (cavalos em Petra 

durante 800 metros e 2 horas de jipe em Wadi Rum). 
- Guia local de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos, gorjetas, taxas de saída da Jordânia (15 USD aprox.), ser-

viço de porta-equipagens nos hotéis e aeroportos, etc... 
- Jantar de fim de ano (consultar suplementos segundo a cate-

goria de hotel escolhida). 

DATAS DE SAÍDA 
(de 1 Novembro 2018 a 30 Outubro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS (exceto Segunda-feira)

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Categoria “A” Turista 
- Amã: Days Inn 3* / Larsa 3* / Rojina 3* / Mena Tyche 3* 
- Petra: Petra Palace 3* / Oscar 3* / Edom 3* 
Categoria “B” Primeira 
- Amã: Harir Palace 4* / Gerasa 4* / Genava 4*  
- Petra: Panorama 4* 
Categoria “C” Primeira Superior 
- Amã: Harir Palace 4* / Gerasa 4* / Genava 4*  
- Petra: P. Quattro Relax 4* / Petra Moon 4* 
Categoria “D” 5* Standard 
- Amã: Bristol 5* / Holiday Inn 5* / Landmark 5* 
- Petra: Old Village 5* / Hyat Zaman 5*  
Categoria “E” 5* Luxo 
- Amã: Kempinski 5* / Grand Millenium 5* / Le Grand 5* 
- Petra: Marriott 5* / Movenpick Nabatean Castle 5* 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- A ordem dos serviços poderá ser alterada respeitando o conte-

údo do programa. 
- Os traslados aeroporto/hotel/aeroporto se realizam com con-

dutor de língua espanhola. 
- Durante os dias livres os clientes não dispõem de transporte 

nem guia local. 
- Consultar possível suplementos para estadías em Semana 

Santa (15/25 Abril 2019) e Festas Muçulmanas (2/8 Junho + 
8/13 Agosto 2019) e jantares obrigatórios em Fim de Ano. 

Visto: 
- Rogamos consultar com sua Embaixada ou Consulado a 

necessidade de preparar o visto com antecedência ou poder 
fazer os trâmites à chegada, segundo nacionalidades. A Poli-
tours não será responsável em caso de problemas de vistos à 
chegada dos passageiros em destino.
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Dia 1º Amã 
• Domingo • Jantar. 
Chegada a Amã. Assistência de 
nosso pessoal. Trâmites de vistos. 
Traslado ao hotel e alojamento. 
Dia 2º Amã/Jerash/Ajlun/Amã 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar • 73 km. 
Visita panorâmica da cidade de 
Amã. Veremos suas avenidas mais 
importantes, a Cidadela, o centro 
urbano e o Teatro Romano. Conti-
nuação a Jerash, uma das cidades da 
Decápolis. Jerash se encontra ao 
norte de Amã, aproximadamente a 
45 km e à uma hora de distância por 
estrada. Durante a excursão, visita-
remos o Arco do Triunfo, a praça 
ovalada, o cardo, a colunata, o tem-
plo de Afrodita e no final, o teatro 
romano, com uma maravilhosa acús-
tica. Depois visitaremos o Castelo 
de Ajlun, fortaleza construída em 
1185 e reconstruída mais tarde no 
século XIII, pelos mamelucos depois 
da sua destruição pelos mongóis. É 
um castelo da época das cruzadas, 
situado no alto de uma montanha 
aonde podemos contemplar uma 
linda vista. Ao finalizar a visita, 

regresso a Amã. Alojamento. 
Dia 3º Amã/Castelos Do Deser-
to/Mar Morto/Amã 
• Terça-feira • Café da manhã + Almoço + jantar 
• 104 km. 
Saída em direção este da cidade, 
para visitar alguns dos mais repre-
sentativos Castelos do Deserto: 
Qasr Azraq, Qasr Amra, Qasr Khara-
na. Estes castelos, construções dos 
séculos VII a XI, eram utilizados uns 
como caravançarais, outros como 
pavilhões de descanso e alguns deles 
como fortes militares para a defesa 
de seus territórios. Na continuação 
visitaremos o Mar Morto, o ponto 
mais baixo da Terra, situado a 400 
metros abaixo do nível do mar. Possi-
bilidade de banho. Regresso a Amã. 
Alojamento. 
Dia 4º Amã/Madaba/Monte 
Nebo/Kerak/Petra 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar • 262 km. 
Saída para visitar a Igreja Ortodoxa 
de São Jorge, aonde se encontra o 
primeiro mapa-mosaico da Palestina. 
Continuação ao Monte Nebo para 
admirar a vista panorâmica do Vale 
do Jordão e do Mar Morto, da mon-

tanha. Este lugar é importante por-
que foi o último lugar visitado por 
Moisés e de onde o profeta avistou a 
terra prometida, a qual nunca chega-
ria. Continuação a Kerak. Visita da 
fortaleza dos cruzados, a mais 
importante da área, depois de Crac 
dos Cavaleiros na Síria. Saída a Petra. 
Alojamento. 
Dia 5º Petra 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Dia completo dedicado à visita da 
cidade rosa, a capital dos Nabateos. 
Durante a visita, conheceremos os 
mais importantes e representativos 
monumentos esculpidos em rocha 
pelos Nabateanos. O Tesouro, famo-
so e internacionalmente conhecido 
monumento levado ao cine em um 
dos filmes de Indiana Jones, as Tum-
bas coloridas, as Tumbas reais, o 
Monastério, etc. Petra é um desses 
lugares do mundo que devemos ir 
pelo menos uma vez na vida. Ao fina-
lizar a visita, já pela tarde, regresso ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 6º Petra/Pequena Petra/ 
Wadi Rum/Amã 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Após o café da manhã saída para a 
vizinha “Pequena Petra” (Little 
Petra), somente a 15 km ao norte de 
Petra. Um desfiladeiro de apenas 2 
metros de largura com sua arquitetu-
ra típica Nabatea fazem que a visita 
seja única e incomparável. Seguimos 
até chegar ao deserto de Lawrence 
da Arábia, Wadi Rum. A visita, que 
se realiza em peculiares veículos 4x4, 
conduzidos por beduínos, consiste 
em uma pequena incursão na paisa-
gem lunar deste deserto. Ao finalizar 
a visita, saída para Amã. Chegada e 
alojamento no hotel. 
Dia 7º Amã 
• Sábado • Café da manhã + jantar. 
Dia livre a sua disposição. Alojamento. 
Dia 8º Amã 
• Domingo • Café da manhã. 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto.

Extensões  a DUBAI, MAR MORTO, 
AQABA, LÍBANO e JERUSALÉM 

Consultar possibilidade de realizá-las e preço.

Temporadas Cat.  “A” Cat. “B” Cat. “C” Cat. “D” Cat. “E”

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

 

em quarto duplo 910 1.015 1.045 1.245 1.355 
supl. quarto individual 315 315 345 499 770 

 

em quarto duplo 910 1.045 1.115 1.315 1.425 
supl. quarto individual 315 330 375 569 780 

Supl. 5 almoços 115 115 115 115 115

1/21 Dez 2018 + 12 Jan/28 Fev e 1 Jun/30 Ago 2019

22 Dez 2018/11 Jan 2019 + 1 Mar/31 Mai e 31 Ago/31 Out 2019 

Suplementos 
Por voo Madri/Amã/Madri (sem taxas, aproximado) desde ......................... Consultar 

Visto de Jordânia (entrada por fronteiras terrestres o estadias de 
menos de 2 noites))................................................................................................. 60 
Visto da Jordânia (segundo nacionalidade) .................................................... Grátis 
Gestão de visto da Jordânia (para grupos, segundo nacionalidade) ...... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2019

● Amã

Cód. 10216GR

HOTÉIS 4* Incluindo MEIA PENSÃO + 
PEQUENA PETRA + WADI RUM
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Deserto 
Arábigo 

CENTRO DE SHARJAH

ACAMPAMENTO NO DESERTO DE DUBAI

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Não deve figurar o carimbo ou visto de Israel no passaporte. 
- Os hotéis em Dubai se reservam o direito de modificar seu 

preço no momento da confirmação, o que afetará o preço 
final da reserva. 

- Em Temporada Alta, alguns hotéis podem impor o número de 
noites de estadia mínima. Consultar cada caso. 

- Os preços não são válidos durante a celebração de feiras e 
congressos. Rogamos consultar. 

- Tipo de transporte: 2 pess. em carro standard; 3-5 pess. em 
minivan de 6/7 assentos; 6-14 pess. em micro-ônibus de até 
18 assentos. 

- Visto de Dubai: Para sua tramitação, necessitamos dos passa-
portes digitalizados em cor dos passageiros + 1 fotografia digi-
talizada colorida.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Opção “A”: Ibis Deira City Center 3* / Citymax Bur Dubai 3* 
Opção “B”: Rose Park Al Barsha 4* / Holiday Inn Al Barsha 4* / 

Saffron Boutique 4* / Somewhere Tecom 4* 
Opção “C”:  Novotel Deira City Centre / Copthorne 4* /  

Aloft Deira CC 4* 
Opção “D”: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana Dubai 5* / 

Crown Plaza Deira 5*

Dia 1º Dubai 
Chegada ao aeroporto e assistência 
no Aeroporto Internacional de Dubai 
e Sharjah. Trâmites de imigração. 
Nosso representante lhes esperará 
com um cartaz personalizado com o 
nome da empresa ou o nome do clien-
te, segundo solicitado. Trâmites de 
passaportes e bagagem. a assistência 
se realizará do lado de fora, no ponto 
de encontro ‘’Exit Meeting Point’’. 
Traslado ao hotel e alojamento. 
Dia 2º Dubai (Safári no deserto) 
• Café da manhã + jantar no deserto 
Manhã livre. Na parte da tarde, saída 
em 4x4 entre as 15,00 - 15,30 PM 
para desfrutar da excursão mais 
popular em Dubai. Nossos Land Crui-
sers (6 pessoas por veículo) irão 
buscá-lo para um excitante trajeto 
através das fantásticas dunas altas. 
Poderá fazer umas fotos exclusivas 
do Por do Sol Árabe. Depois que o 
sol desaparecer por trás das dunas de 
areia dourada, nos dirigiremos ao 
nosso Acampamento no Deserto. 
(Consulte as tarifas para assistência 
em espanhol). O cheiro de Kebabs 
frescos grelhados e o cordeiro, as 
fogueiras, o cheiro das tradicionais 
Pipas de Água e os sons relaxantes da 
Música Árabe, o convidarão para 
uma noite inesquecível. Depois de 
haver reposto as forças após o sun-
tuoso jantar, uma bailarina, mostrará 
a antiga arte da Dança do Ventre 
(mínimo de 10 participantes). Quedas 

na areia e tatuagens com Hena, tam-
bém estão incluídos. 
Dia 3º Dubai (visita de meio dia 
da cidade) 
• Café da manhã. 
Depois do café da manhã, sairemos 
para começar nossa Visita a Dubai. 
O Tour começa a partir de Deira e 
passará pelo Zoco das Especiarias e 
o famoso Zoco de Ouro (fechado às 
sextas-feiras). Posteriormente nos 
dirigiremos ao Museu de Dubai 
(fechado às sextas-feiras). Após a visi-
ta, continuaremos pela estrada de 
Jumeirah passando pela Mesquita 
de Jumeirah. Parada para realizar 
fotos de Burj Al Arab, o único hotel 
de 7 estrelas do mundo. Continuação 
para Palmera Jumeirah. Depois nos 
dirigiremos ao Centro Comercial de 
Dubai “Dubai Mall” onde se reúnem 
todas as melhores marcas. Entrada 
opcional ao Burj Khalifa ((ENTRADA 
COM SUPLEMENTO, PRECISA RESER-
VA PRÉVIA) o edifício mais alto do 
mundo com 828 metros). Regresso 
ao hotel e alojamento. 
Dia 4º Dubai/Sharja/Dubai 
• Café da manhã + jantar em Dhow 
O Emirado de Sharjah fica somente a 
20 minutos de Dubai, e estabeleceu-
se como o centro cultural do Oriente 
Médio. Nossa visita começa na 
“Rotatória da Cultura” para ir ao 
Museu de Historia Natural, situado 
no deserto. De volta a cidade, passa-
remos pela Corniche, o seu famoso 

zoco Al Majara no centro antigo da 
cidade, onde a casa Al Naboodah e o 
zoco Al Arsa nos darão uma ideia de 
como se vivia antigamente nesta 
região. A visita termina no maravilho-
so Zoco Central, com sua típica 
arquitetura árabe, e onde poderão 
adquirir todo tipo de lembranças, 
tapetes, antiguidades e curiosidades.  
Regresso ao hotel em Dubai. As 19h- 
19h30, saída do hotel para viver a 
experiência de um jantar a bordo de 
um Dhow, (embarcação típica do 
emirado). O passeio de barco nos 
levará desde a Foz do riacho, esqui-
vando-se dos “abras” (taxis aquáti-
cos), até o iluminado Dubai Creek 
Golf Club, cuja estrutura se assemel-
ha a velas de barco. O Buffet a bordo 
está composto por uma seleção de 
pratos árabes, e bebidas não alcoóli-
cas. Regresso ao hotel. 
Dia 5º Dubai/Abu Dhabi/Dubai 
• Café da manhã + almoço 
Neste dia sairemos cedo para visitar o 
Emirado de Abu Dhabi, a duas horas 
de distancia. No caminho passaremos 
por Jebel Ali Port, o maior porto 
marítimo do mundo feito pelo 
homem. Chegada a Abu Dhabi, 
onde faremos uma parada para fotos 
na Residência Jazirra, ex-residência 
do Sheik Zayed. Poderemos ver a ter-
ceira mesquita maior do mundo, 
Sheikh Zayed, e seu cemitério. Cru-
zaremos a Ponte Al Maqta para che-
gar à área mais rica de Abu Dhabi, a 

Omã

Golfo 
Pérsico

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

•
Abu Dhabi

●

Dubai

Fujairah
•

Sharjah
•

Cód. 11088HR

8 dias 
(7 noites de hotel) 
desde 845 USD

DATAS DE SAÍDA (de 1 Abril 2019 a 30 Abril 2020) 
- Saídas DIÁRIAS

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Este Programa Inclui: 
- Encontro e assistência em inglês (em espanhol segundo dispo-

nibilidade) na chegada ao aeroporto. Ver suplemento assistên-
cia em espanhol. 

- Traslado Aeroporto / Hotel / Aeroporto. O tamanho do veículo 
depende do número de participantes (ver tipo de transporte 
nas Notas Importantes). 

- 7 noites de alojamento em quarto duplo/twin com café da 
manhã Buffet. 

- Safári pelo deserto com jantar Churrasco com assistência em 
inglês. (Consultar suplemento assistência em espanhol). 

- Excursão o dia inteiro pelo centro antigo de Dubai e Dubai 
moderno, com guia de língua espanhola. 

- Jantar em Dhow Cruise com assistência em inglês (consultar 
suplemento por assistência em espanhol). 

- Visita de meio-dia ao Emirado de Sharjah, com guia de língua 
espanhola. 

- Visita o dia inteiro ao Emirado de Abu Dhabi com almoço e 
guia de língua espanhola. 

- Visita de dia completo à Costa Leste e o Emirado de Fujairah 
com almoço e guia de língua espanhola. 

- Entradas segundo programa. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Visto de Dubai (95 USD netos por pessoa) 
- Serviços alimentícios que não se encentrem mencionados no programa. 
- Taxas turísticas de Dubai (a pagar em destino diretamente 

ao hotel, consultar valores segundo categoria de hotel). 
- Extras ou gastos pessoais e gorjetas.

HOTÉIS 
3*/4*/5*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ + 
2 ALMOÇOS +  

2 JANTARES e 5 VISITAS
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MESQUITA  SHEIK ZAYED MOSQUE - ABU DHABIárea ministerial, com suas impressio-
nantes vilas. Chegaremos posterior-
mente à rua mais bonita do Emirado, 
Corniche Road, que se compara com 
Manhattan. Faremos uma parada 
para fotos no Emirates Palace Hotel, 
que conta com seu próprio porto e 
heliporto, e que é considerado hotel 
mais caro do mundo já construído. 
Continuaremos o tour para a área de 
Al Bateen, onde se encontram os 
palácios da família Real, e faremos 
uma parada para compras em um 
dos maiores centros de Abu Dhabi, o 
“Marina Mall”. No final da tarde, 
regresso a Dubai e alojamento. 
*** No caso de querer entrar no Par-
que Ferrari, o ticket tem um suple-
mento e a visita de Abu Dhabi se 
veria reduzida, coordenando o Sen-
hor Cliente os horários e ponto de 
encontro com o guia, caso contrario 
se entenderá que o cliente regressará 
por seus próprios meios a Dubai. 
Dia 6º Dubai/Costa Leste/ 
Fujairah/Dubai 
• Café da manhã + almoço 
Após o café da manhã, saída para 
visitar o emirado da Costa Leste con-
hecido como Fujairah. Atravessare-

mos o deserto passando pelos Oásis 
de Al Daid e Masafi, onde pararemos 
no caminho para visitar o famoso 
“Friday Market”. Continuaremos 
atravessando as montanhas de Hajar, 
com espetaculares vistas para as 
águas azul turquesa do Golfo de 
Omã. Chegada a Dibba, pitoresco 
povoado pesqueiro onde almoçare-
mos em um hotel 4* em frente ao 
mar. Aqui teremos a ocasião de reali-
zar atividades opcionais (com suple-
mento) como snorkel e mergulho. 
Continuaremos com a visita da Mes-
quita Bidiyah, que é a mesquita mais 
antiga dos Emirados, construída em 
1446. Seguindo pela estrada da 
costa, chegaremos a Khor Fakkan, e 
entraremos no Emirado de Fujairah 
para regressar a Dubai. Alojamento. 
Dia 7º Dubai 
• Café da manhã 
Dia livre em Dubai para compras ou 
atividades pessoais. 
Dia 8º Saída de Dubai  
• Café da manhã. 
Check out no hotel e saída depois do 
café da manhã para o aeroporto. Fim 
de nossos serviços.

MUSEU DE DUBAI

Categoria
1.4/14.5 + 16.9.19/30.4.20 15.5/15.9.19 

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

Opção “A”    970 399    845 395 

Opção “B” 1.090 515    940 495 

Opção “C” 1.140 590    965 575 

Opção “D” 1.340 740 1.030 680

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

*Suplementos Feiras e Congressos:  
2/10 Jun + 10/17 Ago + 12/20 Out + 10/17 e 25/30 Nov 2019 + 

27 Jan/2 Fev + 16/24 Fev + 10/15 Mar 2020 
(em USD, por pessoa e noite em quarto duplo) 

Opção “A” … 40 • Opção “B” … 55 • Opção “C” … 55 • Opção “D” … 69 
Suplementos por pessoa (em USD, netos) 

Visto de Dubai .......................................................................................................... 95 

Por voo Madri/Dubai/Madri (sem taxas, aproximado) desde .................... Consultar 
Taxas de aeroporto (a reconfirmar)............................................................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 
Pode houver suplementos para feiras ainda não publicadas em 2019 e as feiras ainda não 

publicadas para 2020. Favor consultar no momento de fazer a reserva.  

Consultar suplementos para os periodos 27 de Dezembro de 2019 a 3 de Janeiro de 2020
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4 dias 
(3 noites de hotel) 
desde 320 USD

Dubai
BURJ AL ARAB

Dubai e Omã 
7D/6n desde 1.560 USD

Dia 1º: Dubai ou Sharja 
Dias 2º e 3º: Dubai 
Dia 4º: Dubai/Mascate 
Dia 5º: Mascate 
Dia 6º: Muscat/Nizwa/Mascate 
Dia 7º: Mascate 

Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo desde (Opção “A”) .................................. 1.560 
Suplemento quarto individual (Opção “A”) .......................... 645 

Consultar alojamento e preços en outras categorias

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

Este Programa Inclui: 
- 3 noites de alojamento em quarto duplo/twin com café da 

manhã Buffet. 
- Traslado aeroporto/hotel/aeroporto. A medida do veículo 

depende do número de participantes (ver tipo de transporte 
em Notas Importantes na página 75). 

- Encontro e assistência em inglês (ou em espanhol segundo dis-
ponibilidade) na chegada ao aeroporto. 

- Safári pelo deserto com jantar/churrasco com assistência em inglês. 
- Excursão de meio dia pelo centro antigo de Dubai e Dubai 

moderno com tempo para shopping, com guia de língua 
espanhola. 

- Jantar em Dhow Cruise com assistência em inglês.  
- Entradas segundo programa. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Visto de Dubai 95 USD por pessoa, válido somente com passa-

portes com validade maior de 90 dias. 
- Serviços alimentares que não se encontram mencionados no 

programa. 
- Taxas turísticas de Dubai (a pagar em destino diretamen-

te ao hotel, consultar valor segundo categoria de hotel). 
- Extras ou gastos pessoais e gorjetas. 

DATAS DE SAÍDA (de 1 Abril 2019 a 30 Abril 2020) 
- Saídas DIÁRIAS

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Opção “A”: Ibis Deira City Center 3* / Citymax Bur Dubai 3* 
Opção “B”: Rose Park Al Barsha 4* / Holiday Inn Al Barsha 4* / 

Saffron Boutique 4* / Somewhere Tecom 4* 
Opção “C”:  Novotel Deira City Centre / Copthorne 4* /  

Aloft Deira CC 4* 
Opção “D”: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana Dubai 5* / 

Crown Plaza Deira 5*

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas DIÁRIAS

Dia 1º Chegada a Dubai  
Chegada ao aeroporto, assistência 
no Aeroporto Internacional de Dubai. 
Procedimentos de imigração, passa-
portes e bagagem. O assistente espe-
rará no ponto de encontro. Traslado 
ao hotel e alojamento. 
 Dia 2º Dubai/Safári no deserto 
• Café da manhã + jantar/churrasco no deserto 
Manhã livre. À tarde percurso em 
4X4 entre as 15.00 - 15.30. Nossa 
excursão mais popular. À tarde os 
Land Cruisers (6 pessoas por veículo) 
os recolherão no hotel para uma 
excitante jornada pelas fantásticas 
altas dunas. Poderão tirar fotos úni-
cas do Por do Sol Árabe. Desapare-
cendo o sol, por trás das dunas de 
areia dourada, nos dirigiremos ao 
nosso Acampamento no Deserto.  
Depois de repor as forças após o sun-
tuoso jantar, uma dançarina, mostra-
rá a antiga arte da Dança do Ventre. 
A descida pela areia (sand-boarding) 
e a pintura com Hena, também estão 
incluídas. 
Dia 3º Dubai/Visita de Dubai 
• Café da manhã. Jantar em Dhow 
Após o café da manhã, partiremos 
para começar nossa visita a Dubai. O 
Tour começa de Deira e passará pelo 
Souk das Especiarias e Souk de Ouro 
(fechado às sextas). Atravessaremos 
o Creek em um abra ou táxi aquático 
para visitar o Museu de Dubai 
(fechado às sextas). Depois, nossa 
rota continuará ao longo da Estrada 
de Jumeirah, passando pela Mesqui-
ta de Jumeirah. Parada para tirar 
fotos no Burj Al Arab. Continuação 
para o Palm Jumeirah. Breve tempo 
livre no centro comercial de Dubai. 
Entrada opcional para Burj Khalifa 
(entrada não incluída, consultar 
suplemento). Regresso ao hotel. À 
tarde, passaremos no hotel às 19.00-
19.30 horas para um passeio/ jantar 
de 2 horas no Dhow Cruise. Desfru-
te da experiência das vistas e sons de 
Dubai Creek a bordo de um Dhow 
tradicional. Sua viagem o levará da 
foz do riacho, evitando os "abras" 
ou os táxis aquáticos, ao longo do 
riacho até o iluminado Dubai Creek 
Golf Club. O Buffet é composto por 
uma seleção de pratos árabes e bebi-
das não alcoólicas. Retorno ao hotel. 
Dia 4º Saída desde Dubai 
• Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto.

Golfo Pérsico

Omã

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

● Dubai Mascate

Cód. 11088BR

Categoria
1.4/14.5 + 16.9.19/30.4.20 15.5/15.9.19 

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

Opção “A” 370 180 320 175 

Opção “B” 420 230 360 215 

Opção “C” 450 255 375 250 

Opção “D” 515 330 400 310

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

*Suplementos Feiras e Congressos:  
2/10 Jun + 10/17 Ago + 12/20 Out + 10/17 e 25/30 Nov 2019 + 

27 Jan/2 Fev + 16/24 Fev + 10/15 Mar 2020 
(em USD, por pessoa e noite em quarto duplo) 

Opção “A” … 40 • Opção “B” … 55 • Opção “C” … 55 • Opção “D” … 69 
Suplementos por pessoa (em USD, netos) 

Visto de Dubai .......................................................................................................... 95 

Por voo Madri/Dubai/Madri (sem taxas, aproximado) desde .................... Consultar 
Taxas de aeroporto (a reconfirmar)............................................................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 
Pode houver suplementos para feiras ainda não publicadas em 2019 e as feiras ainda não 

publicadas para 2020. Favor consultar no momento de fazer a reserva.  

Consultar suplementos para os periodos 27 de Dezembro de 2019 a 3 de Janeiro de 2020

HOTÉIS 
3*/4*/5*

Incluindo 3 CAFÉS DA MANHÃ + 
2 JANTARES e 3 VISITAS

Cód. 11088AR

Sharjah
•

Parada “Grátis”  
em Dubai “stop over” 

(a parada pode se realizar na ida ou volta)

Hotel com café da manhã
base quarto supl. quarto noite extra 

duplo indiv. em duplo em indiv.

3 dias/2 noites - Preços por pessoa (em USD) 

Tryp by Windham 4* 

(com café) quarto standard 189 180 75 130 

Steigenberger 5* 

(com café) quarto standard 280 265 125 235

O preço inclui: 2 noites de estadia no hotel escolhido em quarto standard com banheira e/ou 
ducha em regime de alojamento com café, traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
Não inclui: Taxas turísticas (Tourism Dirham a ser pago em destino diretamente aos hotéis). 

Nota: Preços não válidos durante Feiras e Congressos. Rogamos consultar.

Parada válida para todos os programas deste caderno voando com a Cia. Emirates

HOTEL TRYP BY WINDHAM

HOTEL STEIGENBERGER

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol.
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6 dias 
(5 noites de hotel) 
desde 610 USD

Dubai 
Abu Dhabi

Este Programa Inclui: 
- Encontro e assistência em inglês (em espanhol segundo dispo-

nibilidade) na chegada ao aeroporto. Consultar suplemento 
assistência em espanhol garantida. 

- Traslado Aeroporto / Hotel / Aeroporto. O tamanho do veiculo 
depende do número de participantes (ver tipo de transporte 
em Notas Importantes). 

- 5 noites de alojamento em quarto duplo/twin, se inclui café da 
manhã Buffet. 

- Safari pelo deserto com jantar (churrasco) com assistência em 
inglês (consultar suplemento por guia em espanhol) 

- Excursão de meio dia pelo centro antigo de Dubai e Dubai 
moderno, com guia de língua espanhola.   

- Visita o dia inteiro ao Emirado de Abu Dhabi com almoço e 
guia de língua espanhola.  

- Entradas segundo o programa. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Visto dos Emirados (95 USD netos por pessoa) 
- Serviços alimentícios que não se encontrem mencionados no 

programa. 
- Extras ou gastos pessoais. 
- Taxas turísticas de Dubai/Abu Dhabi (a pagar em destino 

diretamente ao hotel, consultar valores segundo catego-
ria de hotel). 

- Gorjetas.

DATAS DE SAÍDA (de 1 Abril 2019 a 30 Abril 2020) 
- Saídas DIÁRIAS

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Opção “A”:  
Dubai: Ibis Deira City Centre 3* / Citymax Bur Dubai 3* 
Abu Dhabi: Novotel Al Bustan Abu Dhabi 4* /  

One to One The Village 3* 
Opção “B”:  
Dubai: Rose Park Al Barsha 4* / Holiday Inn Al Barsha 4* /  

Saffron Boutique 4* / Somewhere Tecom 4* 
Abu Dhabi: Novotel Al Bustan Abu Dhabi 4* /  

Gloria Downtown 4* / Ramada Downtown 4*  
Opção “C”:  
Dubai: Novotel Deira City Centre 4* / Copthorne 4* /  

Aloft Deira CC 4* / Mercure Barsha Hights 4* 
Abu Dhabi: Ramada Abu Dhabi Corniche 4* /  

Gloria Downtown 4* / Ramada Downtown 4*  
Opção “D”:  
Dubai: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana Hotel 5* / 

Crown Plaza Deira 5*  
Abu Dhabi: Grand Millenium Al Wahda 5*

VISTA NOTURNA DE BURJ KHALIFA - DUBAI

Cód. 11088LR

o convidará a uma tarde inesquecível. 
Depois de repor as forças após o sun-
tuoso jantar, uma dançarina, mostra-
rá a antiga arte da Dança do Ventre 
(mínimo de 10 participantes). A des-
cida pela areia e a pintura com Hena, 
também estão incluídas. 
Dia 4º Dubai/Abu Dhabi  
• Café da manhã.+ almoço. 
Neste dia, sairemos cedo para visitar 
o Emirado de Abu Dhabi, a duas 
horas de distância. No caminho, pas-
saremos pelo porto de Jebel Ali, o 
maior porto marítimo do mundo 
feito pelo homem. Chegada em Abu 
Dhabi, onde vamos parar para fotos 
na Residência Jazirra, antiga resi-
dência de Sheikh Zayed. Podemos ver 
a terceira maior mesquita do mundo, 
Sheikh Zayed, e seu cemitério. Atra-
vessaremos a Ponte Al Maqta para 
alcançar a área mais rica de Abu 
Dhabi, a área ministerial, com suas 
impressionantes vilas. Posteriormen-
te, alcançaremos a mais bela Rua do 
Emirado, Corniche Road, que é com-
parada a Manhattan. Pararemos para 
fotos no Emirates Palace Hotel, que 
tem seu próprio porto e heliporto, e 
que é considerado o hotel mais caro 
do mundo já construído. Continuare-
mos o passeio para a área de Al 
Bateen, onde estão localizados os 
palácios da família real, e faremos 
uma parada para fazer compras em 
um dos maiores centros de Abu 
Dhabi, o Marina Mall. No final da 
tarde, chegada ao hotel. Alojamento 
Dia 5º Abu Dhabi 
• Café da manhã. 
Dia livre em Abu Dhabi para passear 
por seus centros comerciais, magnífi-
cos jardins e museus, ou aproveitar 
para visitar o famoso Parque Ferrari. 
Alojamento. 
Dia 6º Abu Dhabi ou Dubai  
• Café da manhã. 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto de Dubai ou Abu Dhabi. Fim 
dos serviços.

Dia 1º Chegada a Dubai 
Chegada ao aeroporto e assistência 
no Aeroporto Internacional de Dubai. 
Procedimentos de imigração. Nosso 
representante irá esperar por você 
com um sinal personalizado com o 
nome da empresa ou o nome do 
cliente, conforme solicitado. Procedi-
mentos de passaportes e bagagem. 
No Terminal 3 (voos da Emirates) ou 
Terminal 1 (outras companhias), a 
assistência ocorrerá do lado de fora, 
no ponto de encontro ‘’Exit Meeting 
Point’’. Traslado ao hotel e alojamen-
to. 
Dia 2º Dubai  
(Visita de meio dia da cidade)  
• Café da manhã. 
Depois do café da manhã, sairemos 
para começar nossa visita a Dubai. O 
Tour começa em Deira e passaremos 
pelo Souk das especiarias e o famoso 
Souk de Ouro (fechado às sextas-fei-
ras). Mais tarde, iremos para o 
Museu do Dubai (fechado às sextas-
feiras). Após a visita, continuaremos 
pela estrada de Jumeirah passando 
pela Mesquita de Jumeirah. Parada 
para tirar fotos no Burj Al Arab. Con-

tinuação para Palmera Jumeirah. 
Depois nos dirigiremos ao centro 
comercial de Dubai "Dubai Mall", 
onde todas as melhores marcas se 
reúnem. Entrada opcional para Burj 
Khalifah (ENTRADA COM SUPLE-
MENTO, NECESSÁRIO RESERVA PRÉ-
VIA) - o edifício mais alto do mundo 
com 828 metros. Regresso ao hotel e 
alojamento. 
Dia 3º Dubai (Safari no deserto) 
• Café da manhã.+ Jantar no deserto. 
Manhã livre. À tarde, recolhida em 
4x4 aproximadamente as 15,00 - 
15,30 pm para desfrutar da excur-
são mais popular em Dubai. Nossos 
Land Cruisers (6 pessoas por veículo) 
os recolherão no hotel para uma 
excitante jornada pelas fantásticas 
altas dunas. Poderão tirar fotos úni-
cas do Por do Sol Árabe. Desapare-
cendo o sol, por trás das dunas de 
areia dourada, nos dirigiremos ao 
nosso Acampamento no Deserto 
(consulte tarifas para guia em espan-
hol). O cheiro fresco do espeto de 
cordeiro grelhado, as fogueiras, o 
cheiro dos tubos de água tradicionais 
e os relaxantes sons da Música árabe, 

Omã

Golfo 
Pérsico

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Fujairah
•

Sharjah
•

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Não deve figurar o carimbo ou visto de Israel no passaporte. 
- Os hotéis em Dubai se reservam o direito de modificar seu 

preço no momento da confirmação, o que afetará o preço 
final da reserva. 

- Em Temporada Alta, alguns hotéis podem impor o número de 
noites de estadia mínima. Consultar cada caso. 

- Os preços não são válidos durante a celebração de feiras e 
congressos. Rogamos consultar. 

- Tipo de transporte: 2 pess. em carro standard; 3-5 pess. em 
minivan de 6/7 assentos; 6-14 pess. em micro-ônibus de até 
18 assentos. 

- Visto de Dubai: Para sua tramitação, necessitamos dos passa-
portes digitalizados em cor dos passageiros + 1 fotografia digi-
talizada colorida.

HOTÉIS 
3*/4*/5*

Incluindo 5 CAFÉS DA MANHÃ + 
1 ALMOÇO + 1 JANTAR e  

3 VISITAS

Categoria
1.4/15.5 + 16.9.19/30.4.20 16.5/15.9.19 

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

Opção “A”    760 285 610 290 

Opção “B”    795 359 645 340 

Opção “C”    895 395 680 380 

Opção “D” 1.060 545 790 480

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

*Suplementos Feiras e Congressos:  
2/10 Jun + 10/17 Ago + 12/20 Out + 10/17 e 25/30 Nov 2019 + 

27 Jan/2 Fev + 16/24 Fev + 10/15 Mar 2020 
(em USD, por pessoa e noite em quarto duplo) 

Opção “A” … 40 • Opção “B” … 55 • Opção “C” … 55 • Opção “D” … 69 
Suplementos por pessoa (em USD, netos) 

Visto de Dubai .......................................................................................................... 95 

Por voo Madri/Dubai/Madri (sem taxas, aproximado) desde .................... Consultar 
Taxas de aeroporto (a reconfirmar)............................................................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 
Pode houver suplementos para feiras ainda não publicadas em 2019 e as feiras ainda não 

publicadas para 2020. Favor consultar no momento de fazer a reserva.  

Consultar suplementos para os periodos 27 de Dezembro de 2019 a 3 de Janeiro de 2020

●

Dubai

•
Abu Dhabi

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)
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O Melhor do Líbano
Cód. 10400AR

Mar 
Mediterrâneo

Síria

LÍBANO

Byblos●

Harissa●

Baalbeck
●

Sidon ●
Beittedine
●

Tiro
●

Anjar●

Beirute
●

TEMPLO DE BAALBECK

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- A ordem dos serviços pode ser trocada respeitando o conteú-

do do programa. 
- Os traslados aeroporto / hotel / aeroporto são feitos com 

motorista de língua espanhola. 
- Consultar preços de noites adicionais em Beirute de acordo 

com a categoria escolhida. Durante os dias livres os clientes 
não dispõem de transporte nem guia local. 

- Importante: Nenhum visto israelense deve aparecer no 
passaporte, caso contrário, você terá a entrada negada 
no país. 

- Consultar possíveis suplementos para estadias na Semana 
Santa (15.04.19 a 25.04.19), festas muçulmanas (2-8 junho + 
8-13 agosto) e jantares obrigatórios no fim de ano. 

- Visto: Rogamos consultar com sua Embaixada ou Consulado a 
necessidade de preparar o visto com antecedência ou de 
poder processá-lo na chegada, de acordo com as nacionalida-
des. Politours não será responsável em caso de problemas de 
visto na chegada dos passageiros no destino.  

Dia 1º Beirute  
Chegada a Beirute. Encontro e assis-
tência no Aeroporto. Traslado ao 
hotel. Alojamento.  
Dia 2º Beirute/Sidón/Tiro/Beirut 
• Café da manhã • 190 km. 
Partida para visitar Sidon, importan-
te centro comercial e administrativo. 
Continuaremos para Tiro, que antes 
era uma ilha. Os principais locais de 
interesse são o Arco do Triunfo, o Hipó-
dromo e a escavação que traz de volta 
as obras-primas dos cruzados, roma-
nos e gregos e da era bizantina. Retor-
no ao hotel em Beirute e alojamento.  
Dia 3º Beirute/Harissa/Byblos/ 
Beirute 
• Café da manhã • 86 km. 
Saída para visitar a capital do Líba-
no: Beirute. Visita da Rocha dos 
pombos e visitaremos o Museu 
Nacional (fechado às segundas-fei-
ras). Continuaremos até Harissa, 
subindo de teleférico (fechado às 
segundas-feiras) até a Estátua Sagra-
da de Notre Dame. À tarde, traslado 
para Byblos, a cidade mais antiga do 
mundo, habitada continuamente por 
5.000 anos. Visita da cidade de 
Byblos: a Cidadela, a Igreja de São 
João e o antigo porto. Regresso ao 
hotel em Beirute e alojamento. 
Dia 4º Beirute/Bcharreh/Floresta 
de Cedros/Qozhaya/Beirute 
• Café da manhã • 240 km. 
Saída para visitar o Museu Gebran 
em Bcharreh. Depois, continuaremos 
até a famosa floresta de cedros que 
contém cerca de 300 árvores de 
cedro. É uma relíquia e um raro tes-
temunho de florestas que no Líbano 
era bem conhecido desde a antigui-
dade. Continuaremos até o mosteiro 
de Santo Antonios Qozhaya no vale 
de Qadisha, cheio de cavernas e refú-
gios rochosos habitados desde o ter-
ceiro milênio AC. até a época roma-
na, . Retorno ao hotel em Beirute e 
alojamento. 
Dia 5º Beirute/Grutas de Jeita 
/Faqra/Beit Mery/Beirute 
• Café da manhã • 53 km. 
Visita à gruta de Jeita. A gruta é o 
trabalho lento da natureza durante 
os últimos mil anos. Visita da caver-
na superior a pé, cujo acesso é por 
um teleférico e depois da caverna 
inferior, que é visitada por um 
pequeno barco no lago interno. Subi-
remos a montanha para chegar a 
Faqra. Seguiremos para Beit Mery e 
visitaremos Deir Qalaa. No caminho 
de volta a Beirute, poderemos obser-

var de cima, o aqueduto romano de 
Zbeide perto de Mkalles. Regresso ao 
hotel e alojamento em Beirute.  
Dia 6º Beirute/Deir el Kamar/ 
Beiteddine/Beirute 
• Café da manhã • 86 km. 
Visitaremos inicialmente Deir El 
Qamar, cujo centro antigo está loca-
lizado em um cenário urbano que 
manteve as prosperidades arquitetô-
nicas dos séculos XVII e XVIII. Conti-
nuação da viagem para Beiteddine. 
Este palácio é o melhor exemplo da 
arquitetura libanesa do século XIX. 
Visita do complexo do palácio e 
seus museus (trajes e armas da 
época). Regresso ao hotel em Beirute 
e alojamento.  
Dia 7º Beirute/Baalbeck/Ksara/ 
Anjar/Beirute 
• Café da manhã • 186 km. 
Saída para visitar o Vale do Beqaa 

para alcançar os maiores locais histó-
ricos do mundo: visita de Baalbeck, 
onde descobriremos suas ruínas. O 
maior tesouro romano do Líbano está 
entre as maravilhas do mundo anti-
go. O local inclui os templos de Júpi-
ter, Baco e Vênus, com a notável 
Grande Corte e o hexagonal Fore-
court. Continuação para uma viníco-
la em Ksara para conhecer a produ-
ção libanesa e depois continuação 
até Anjar, onde visitaremos este 
lugar histórico de Omayyad, localiza-
do na parte sul da planície. Regresso 
ao hotel de Beirute e alojamento. 

Dia 8º Beirute  
• Café da manhã. 
Na hora prevista, traslado ao aero-
porto internacional de Beirute. Fim 
dos serviços.

VALH
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HOTÉIS 
3*/4*/4*S/5*/5*L

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ 
e 9 VISITAS

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.245 USD

FLORESTA DE CEDROS

Temporada Baixa Temporada Alta 

Categoria 7 Jan/31 Mai e 1/6 Jan + 1 Jun/30 Set 
1 Out/22 Dez 2019 e 23/31 Dez 2019 

Hotel
em quarto duplo supl. indiv. em quarto duplo supl. indiv.

    “A” 1.245 200 1.340 200 

    “B” 1.410 265 1.540 265 

    “C” 1.475 335 1.710 335 

    “D” 1.605 465 1.770 465 

    “E” 1.870 505 2.270 505

Preços por pessoa (em USD, mínimo 4/6 pessoas)

Suplementos 
Suplemento tour para 2/3 pessoas ........................................................................ 585 
Por voo Madri/Beirute/Madri (neto e aproximado) desde ........................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de estadia em quartos standard com banheira e / ou 

ducha nos hotéis selecionados de acordo com a categoria 
escolhida. 

- Regime de alojamento e café da manhã (7 cafés da manhã). 
- Rota conforme indicado no programa. 
- Visitas indicadas no itinerário com entradas. 
- Guia local de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 

DATAS DE SAÍDA (de 7 Janeiro a 31 Dezembro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS

Categoria “A” 
- Beirute: Mozart 3* 
Categoria “B” 
- Beirute: Plaza Hotel 4* / Casa D’Or 4* / Gems Hotel 4* 
Categoria “C” 
- Beirute: Ramada Down Town 4*S / Lancaster Hotel 4*S /  

Four Points by Sheraton 4*S 
Categoria “D” 
- Beirute: Le Bristol 5* / Radisson Blu Verdun 5* /  

Radisson Blu Matinez 5* 
Categoria “E” 
- Beirute: Movenpick Hotel & Resort 5*L

Bcharre ●

Cedars●

Terras Fenícias: Líbano 
5D/4n desde 780 USD

Dia 1º - Beirute 
Dia 2º - Beirute/Baalbeck/Ksara/Beirute 
Dia 3º - Beirute/Jeita/Harissa/Byblos/Beirute 
Dia 4º - Beirute/Beiteddine/Sidon/Tyro/Beirute 
Dia 5º - Beirute 

Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo (Categoria “A”) desde................................ 780 
Supl. quarto individual (Categoria “A”) desde...................... 115 

Consultar preços em outras categorias

Preços por pessoa (em USD, mínimo 4 pessoas) desde 
Saídas DIÁRIAS de 7 Janeiro a 31 Dezembro 2019
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DATAS DE SAÍDA (De 8 Janeiro a 31 Outubro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
- Ierevão: Ibis Yerevan 3*S / Hotel Imperial 4* 

Double Tree by Hilton 4*S 
Golden Tulip 5* / Radisson Blu 5* 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Rogamos consultar o seu consulado sobre o processamento do 

visto para entrar no país. 
- Possibilidade de acrescentar noites extras no início e no final do tour. 
- Na Armênia está totalmente proibido tirar ou introduzir a 

moeda nacional do país. Só se pode pagar com a moeda 
nacional, o “Dram”, 1 USD = 484,17 Dram.

Cód. 08118NR

Combinado Armênia e Geórgia 
10D/9n desde 1.599 USD

1º Ierevão 
2º Ierevão/Zvartnic/Ierevão 
3º Ierevão/Seván/Noratus/Dilijan/Ierevão 
4º Ierevão/Khor Virap/Noravank/Ierevão 
5º Ierevão/Gheghard/Garní/Ierevão 

6º Haghpat/Sanahín/Sadakhlo/Tbilisi 
7º Tbilisi 
8º Tbilisi/Uplistsikhe/Bori/Mtskheta/Tbilisi 
9º Tbilisi/Alaverdi/Gremi/Velistsikhe/Tbilisi 
10º Tbilisi

Em quarto duplo (Cat. 4* Primeira) desde ............................................................. 1.599 

Supl. quarto indiv. (Cat. 4* Primeira) desde .............................................................. 435 
Consultar preços em Categoria 4* Primeira Sup. e outros detalhes.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) 
Saídas DIÁRIAS de 8 Janeiro a 31 Outubro 2019

7 dias 
(6 noites de hotel) 
desde 810 USD

ARMÊNIA

Turquia
Irã Azerbaijão

A
ze
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Geórgia

Lago 
Sevan

●

Echmiadzin

Garni
●

Noravank●

Geghard

Khor Virap

Monte 
Ararat

▲

▲

▲

Dilijan●

Sevan●

Haghartsin ●

Armênia 
Histórica e Cultural

Este Programa Inclui: 
- 6 noites de alojamento no hotel escolhido em base quarto 

duplo standard em regime de pensão completa.  
- 6 cafés da manhã + 5 almoços. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência. 
- Transporte segundo o programa de carro, minibus ou ônibus 

de luxo com A/C com guia de língua espanhola. 
- Entradas a todos os lugares importantes e museus. 
- Concerto de Duduk. 
- Viagem em carros 4X4 pelo desfiladeiro de Garni. 
- Visita da fábrica de Brandy (ARARAT) e degustação de diferen-

tes tipos de cognac. 
- Água mineral no carro cada dia/por pessoa (grátis) 
- Mapa da Armênia e da cidade à chegada. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum voo, visto, gorjetas, bebidas alcoólicas nas refeições, 

maleiros e/ou qualquer outro serviço não indicado especifica-
mente no itinerário indicado. 

- Visto (aprox. 10 USD)

MOSTEIRO DE ECHMIADZIN

HOTÉIS 
4*/4*S/5*

Incluindo: 6 CAFÉS DA MANHÃ  
+  5 ALMOÇOS + 

VISTA DO MONTE ARARAT E 
TUDOS OS SERVIÇOS  

COM GUIA EM ESPANHOL

ITINERÁRIO VERSÃO SÁBADOS 

século VII e com preciosas vistas ao 
monte Ararat. Almoço em um centro 
educativo e cultural onde o grupo 
podrá admirar exposições de inturas, 
ver o precosso do tecido da tapetes 
armênios, etc. Regresso a Ierevão e 
visita do Museu Nacional de Histó-
ria da Armênia onde poderemos ver 
o sapato de mais de 5.500 anos 
encontrado nas grotas de Arení. 
Nossa seguinte parada será no pito-
resco mercado de Vernissage, lugar 
perfeito para apreciar o sabor da 
capital. Tempo livre para passear e 
fazer compras. Alojamento. 

Dia 6º Ierevão/Sevan/Dilijan/ 
Haghartsin/Ierevão 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída para o Lago Sevan - o segun-
do lago alpino maior do mundo 
situado a 2000 metros acima do nível 
do mar. Visita do seu mosteiro do 
século IX com umas belas vistas do 
lago. Almoço em restaurante local. 
Continuaremos com a visita da cida-
de, “Balneário de Dilijan” (conheci-
da como a pequena Suíça). Visita do 
centro histórico da cidade. Posterior-
mente realizaremos a visita do mos-
teiro Haghartsin (dos séculos X / XIII) 
centro religioso e educativo da Idade 
Média. Regresso a Ierevão e aloja-
mento. 

Dia 7º Ierevão 
• Sexta-feira • Café da manhã 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto. Fim dos serviços. 

Dia 1º Ierevão 
• Sábado  
Chegada ao aeroporto internacional 
de Zvartnots. Traslado ao hotel.  Alo-
jamento. 
Dia 2º Ierevão 
• Domingo • Café da manhã + almoço. 
Começaremos nossa visita da cidade 
com uma visita panorâmica incluin-
do os principais lugares de interesse:  
o Monumento Cascade, Praça da 
República, rua Abovyan, etc. Visita 
de Matenadaran - um instituto cien-
tífico e Museu de manuscritos anti-
gos. Logo visita do Monumento 
Cascade, centro de arte Gafesjian 
Arts Center (se dedica a levar o mel-
hor da arte contemporânea de todo 
o mundo para a Armênia e apresen-
tar o melhor da cultura da armênia 
no mundo). Pela tarde continuare-
mos visitando o monumento do 
Tsitsernakaberd e o Museu do 
Genocídio. Alojamento. 
Dia 3º Ierevão/Khor Virap/ 
Noravank/Ierevão 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída para o mosteiro de Khor Virap 
a partir do qual se abre uma vista 
magnífica do Monte Bíblico Ararat. 
Continuaremos para o Mosteiro de 
Noravank situado em uma imponen-
te natureza sobre as rochas avermel-
hadas do canyon Gnishik. Após o 
almoço realizaremos a visita da 
bodega mais antiga do mundo 
(6.100 anos), na jazida onde foi des-
coberta pertencente ao povo Arení, se 
encontrou também o sapato de pele 
mais antigo do mundo (5.500 anos), e 
os restos bem conservados de utensí-
lios, uma cabra doméstica, etc. Regres-
so para Ierevão. Alojamento.  

Dia 4º Yerevan/Ghegard/Garni/ 
Ierevão 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída pela manhã para visitar ao 
Mosteiro de Geghard século VII 
(Patrimônio Mundial da UNESCO). 
No interior de uma de suas câmaras 
de especial acústica desfrutaremos 
de um Concerto vocal de música da 
Armênia da época medieval no Mos-
teiro. Mais tarde, visita ao Templo 
pagão de Garni (século I DC - Patri-
mônio Mundial da UNESCO), com 
seus mosaicos fantásticos, possibili-
dade de ouvir música espiritual 
duduk (instrumento armênio). O 
templo de Garni está localizado no 
pico do canyon e tem uma vista des-
lumbrante para as montanhas circun-
dantes, canhões e paisagens espeta-
culares da área que compõem uma 
parte da reserva do estado de Khos-
rov. Viagem de carro 4X4 pelo des-
filadeiro de Garni e a "Sinfonia das 
Pedras", formações de basalto ao 
longo do precipício, visita da ponte 
medieval do século XI. Almoço na 
casa de uma família armênia e parti-
cipação na elaboração de Lavash 
(pão armênio). Regresso para Iere-
vão. Visita da Fábrica de Brandy. 
Alojamento. 
Dia 5º Ierevão/Echmiadzin/Zvar-
nots/Ierevão 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço. 
Pela manhã cedo saída para a visita 
de Echmiadzin, a Igreja principal de 
todos os armênios e a primeira igreja 
cristã do mundo (ano 303 a. C.), cen-
tro espiritual e residência do “Catho-
licós”. Mais tarde, nos arredores de 
Echmiadzin, visitaremos as ruínas 
da catedral de Zvartnots (patrimô-
nio mundial da UNESCO) datada do 

 
Consultar itinerário detalhado

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Nº de pessoas Hotel 3*S Hotel 4*S Hotel 5*

De 2 a 5 pessoas 1.205 1.270 1.430 
De 6 a 10 pessoas    880    940 1.095 
Mais de 10 pessoas    810    875 1.030

Preços por pessoa (em USD, mínimo 10 pessoas)

Suplementos 
Por Regime de Pensão Completa (5 jantares)....................................................... 225 

Por quarto individual 
- Em hotéis opção 3*S em Ierevão ........................................................................ 235 
- Em hotéis opção 4*S em Ierevão ........................................................................ 335 
- Em hotéis opção 5* em Ierevão ......................................................................... 455 

- Por voo Madri/Ierevão/Madri (aproximado) ............................................. Consultar 
- Taxas de aeroporto (aproximado) ............................................................. Consultar 

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

Ierevão
●
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Cód. 08146LR

DATAS DE SAÍDA (De 5 Janeiro a 14 Dezembro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS

13 dias 
(12 noites de hotel) 

desde 2.660 USD

Cáucaso 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria Primeira 4* 
Bakú: Winter Park 4*S - Sheki: Sheki Saray Hotel 4*S 
Tbilisi: Mercure 4*S 
Gudauri: Carpe Diem 3* - Dilijan: Dilijan Resort 4*S 
Ierevão: Tufenkian Historic 4*S 
Categoria Primeira Superior 4*/5* 
Bakú: Boulevard Hotel Autograph Collection 5* 
Sheki: Marxal Resort & Spa 4* 
Tbilisi: Radisson Blu 5* 
Gudauri: Marco Polo 4* - Dilijan: Dilijan Resort 4* 
Ierevão: Grand Hotel Yerevan 5*

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Rogamos consultar seu consulado sobre a tramitação do visto 

para entrar nos países que se vão visitar. 
- Possibilidade de adicionar noites extras no inicio e no final do tour. 
- Na Armênia está totalmente proibido sacar ou introduzir a 

divisa nacional do país. Somente se pode pagar em moeda 
nacional, o “Dram”, 1 USD = 484,78 Dram.

Este Programa Inclui: 
- 12 noites de alojamento no hotel escolhido em quarto duplo 

standard com banheira e/ou ducha. 
- 12 cafés da manhã/8 almoços/3 jantares  
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Transporte segundo o programa em carro, micro ônibus ou 

ônibus de luxo com A/C. 
- Visitas indicadas no itinerário com guia de língua espanhola.  
- Entradas a monumentos. 
- E-visto de Azerbaijão (somente para nacionalidades que permitem). 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum voo, visto de Armênia/Geórgia, gorjetas, bebidas 

alcoólicas nas refeições, serviço de maleteiros, e/ou qualquer 
outro serviço não indicado especificamente no itinerário  
indicado.

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

GEÓRGIA Rússia

ARMÊNIA

AZERBAIJÃO

Turquia

Irã

Ierevão

●
Sheki

●Mtskheta

Dilijan●

Tiblisi
●

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo: 12 CAFÉS DA MANHÃ +  
8 ALMOÇOS + 3 JANTARES +  
VISTA DO MONTE ARARAT e  

TODOS OS SERVIÇOS COM GUIA EM ESPANHOL

●
Gudauri

Bakú
●

●●

Echmiadzin
Khor Virap

▲

Geghard▲

Dia 1º Baku 
Chegada a Baku, encontro com guia 
e condutor, traslado ao hotel. Noite 
em Baku. 
Dia 2º Baku/Península Absherón/ 
Baku  
• Café da manhã + almoço  
Começaremos com a visita do cen-
tro histórico de Baku "Icheri She-
her": o Palácio dos Shirvans (século 
XV), a Torre da Donzela (século XII), 
a mesquita de Juma (século XII), o 
cemitério dos Mártires, etc. Também 
visitaremos algumas lojas de anti-
guidades e tapetes do centro histó-
rico. Almoço em restaurante local. 
Continuaremos com a Grande Baku, 
onde percorreremos os principais 
lugares da Península Abseron: visita-
remos Ateshgah, o Templo dos Fiéis 
do Fogo em Surakhany. Também 
visitaremos Yanar Dag (montanha 
de fogo), uma montanha literalmen-
te ardente, o único lugar desse tipo 
deixado no Azerbaijão. No final do 
dia, visitaremos o Centro Cultural 
Haydar Aliyev. Alojamento. 
Dia 3º Baku/Shamaji/Sheki  
• Café da manhã + almoço 
Saída para Sheki. No caminho, visita-
remos o mausoléu de Diri Baba (s. 
XV) em Shemakhi. Almoço em res-
taurante local. Continuação para 
Sheki, onde visitaremos o Palácio 
Sheki Khan, o Caravançarai e a 
aldeia de Kish com sua igreja alba-
nesa. Alojamento 
Dia 4º Sheki/Lagodekhi/Gremi/ 
Kvareli/Alaverdi/Tbilisi 
• Café da manhã + almoço • 350 km. 
Saída para Lagodekhi, a fronteira do 
Azeri com a Geórgia, aonde chegare-

mos às 11h. Após os procedimentos 
de fronteira dos vistos e controle de 
passaportes, iremos para o lado geor-
giano, onde trocaremos de guia e 
ônibus. Saída para Kakheti, que é a 
região vinícola mais antiga da Geór-
gia. Visitaremos a fortaleza de 
Gremi e a adega de Jareba, esculpi-
da na rocha do túnel, e onde teremos 
uma degustação de vinhos produzi-
dos pelo método georgiano. Almoço. 
Visitaremos a Catedral de Alaverdi 
(século XI), que tem um mosteiro 
com peças do século VI. Continuação 
a Tbilisi realizando uma pequena 
parada em Telavi. Chegada e aloja-
mento em Tbilisi. 
Dia 5º Tbilisi 
• Café da manhã + almoço. 
Neste dia, faremos uma visita guia-
da a Tbilisi, uma cidade encantadora 
construída no século V ao longo do 
tortuoso vale do rio Mtkvari. Visita-
remos a igreja de Meteji (século 
XIII), subiremos de teleférico para a 
fortaleza de Narikala (século IV), os 
banhos subterrâneos de enxofre. 
Também caminharemos pelo centro 
da cidade com a Rua Shardeni e seus 
atraentes cafés e galerias. Visitare-
mos a sinagoga, a catedral de Sioni, 
a basílica de Anchisjati (século VI), o 
Museu Nacional de ourives artesa-
nais e, finalmente, visitaremos a 
principal Avenida de Rustaveli, 
onde veremos o Parlamento, a 
Ópera, o Ballet e o Teatro de Tbilisi. 
Alojamento 
Dia 6º Tbilisi/Mtskheta/Gori/ 
Uplistsije/Gudauri 
• Café da manhã + jantar • 270 km. 
Saída para Mtskheta, a antiga capital 

do Reino da Geórgia e Patrimônio da 
UNESCO, que está localizado no cru-
zamento da estrada militar e da Rota 
da Seda. Visita do Mosteiro Dshvari 
(s. VI), localizado no mesmo ponto 
em que Santa Nino ergueu uma cruz 
de madeira para celebrar a conversão 
da Ibéria (= Geórgia) ao cristianismo 
no s. IV. Visitaremos a Catedral de 
Svetitsjoveli (s. XI), onde foi enterra-
da a túnica de Cristo e há sido o local 
de coroação de reis e patriarcas da 
Geórgia. Continuaremos até Gori, a 
cidade natal de Stalin, onde fica o 
Museu Stalin que veremos de fora. 
Visitaremos Uplistsije, uma cidade 
"troglodita" esculpida na rocha data-
da de 1.000 AC. e onde poderemos 
ver várias estruturas da época: um 
teatro, uma farmácia e vários palá-
cios. Continuação para Gudauri. Alo-
jamento.  
Dia 7º Gudauri/Kazbegui/ 
Ananuri/Tbilisi 
• Café da manhã + jantar 
Saída para Kazbegi, de onde pegare-
mos um veículo 4X4 para o Mostei-
ro de Gergueti e de onde, se o 
tempo permitir teremos a oportuni-
dade de observar o Monte Kazbegi 
com 5.047 metros, acima do nível do 
mar. Continuaremos com a visita do 
castelo de Ananuri (s. XVII) e o 
reservatório de Jinvali com uma 
beleza impressionante. Regresso a 
Tbilisi. Alojamento. 
Dia 8º Tbilisi/Sadakhlo/Dilijan 
• Café da manhã + jantar • 220 km. 
Tempo livre pela manhã. Continua-
ção para a fronteira de Sadakhlo, 
aonde chegaremos por volta  
das 16h00min. Procedimentos de 

PANORÁMICA NOTURNA DE BAKÚ

TEMPLO DE GARNI

●
Uplistsikhe
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Categoria base 2/3 pess. base 4/5 pess. base 6/7 pess. supl. indiv.

Primeira 4* 3.860 2.975 2.660 750 

Primeira Sup. 4*/5* 4.310 3.425 3.095 985

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos (netos y aproximados) 
Visto de Azerbaijão................................................................................................... 46 

Por voo Madri/Bakú-Ierevão/Madri (aproximado) ...................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 
Consulte preços a partir de Novembro 2019.

CASTELO DE ANANURI

MOSTEIRO DE NORAVANK

fronteira e mudança de veículo e 
guia. Continuação para Dilijan. Alo-
jamento. 
Dia 9º Dilijan/Goshavank/ 
Lago Sevan/Ierevão 
• Café da manhã + almoço 
Saída para o mosteiro medieval de 
Goshavan. O mosteiro era um centro 
educacional e espiritual na Armênia 
medieval. Saída para o Lago Sevan, 
o maior lago alpino do mundo e o 
segundo maior lago de água doce. 
Almoço em restaurante local. Saída 
para Ierevão. Alojamento. 
Dia 10º Ierevão/Etchmiadzin/ 
Zvarnots/Tsitsernakaberd/Ierevão  
• Café da manhã + almoço 
Começaremos o dia com a visita de 
Ierevão, uma cidade fundada em 
782 AC, sendo assim uma das cida-
des mais antigas do mundo. Visitare-
mos a Praça da República e os pon-
tos de interesse da cidade. Visitare-
mos o monumento chamado Tsit-
sernakaberd, dedicado às vítimas do 
genocídio armênio. Saída para Ech-
miadzin, 20 km de Yerevan, onde 
visitaremos a catedral Echmiadzin, 
conhecida como o centro da igreja 
armênio-gregoriana, uma das primei-
ras igrejas cristãs do mundo. Também 
visitaremos as ruínas do templo de 
Zvarnots (anjos celestiais), que é a 
pérola da arquitetura do S. VII.  
Regresso a Ierevão. Alojamento.  
Dia 11º Ierevão/Khor Virap/ 
Noravank/Ierevão 
• Café da manhã + almoço 
Saída para o mosteiro de Khor Virap 
(s. IV-XVII), localizado no vale de Ara-

rat, em frente à famosa montanha 
bíblica onde a arca de Noé parou. No 
caminho, visitaremos uma adega de 
vinho onde teremos uma degusta-
ção. Almoço em restaurante local. 
Continuação para o mosteiro de 
Noravank, centro religioso e cultural 
do s. XII, que está rodeado por uma 
paisagem impressionante. Regresso a 
Yerevan. Alojamento. 
Dia 12º Ierevão/Garni/Geghard/ 
Matenadaran/Ierevão 
• Café da manhã + almoço 
Saída para o mosteiro de Geghard, 
parcialmente escavado na montanha 
adjacente, cercado por penhascos, 
incluído pela UNESCO na lista de 
Patrimônio Mundial da Humanidade. 
Continuação para Garni (32 km), 
que é famoso pelo seu templo 
Garni, construído na s. I d. C. pelo rei 
Tiridates I da Armênia. No templo, 
vamos ouvir um concerto de Duduk. 
Almoço em um restaurante local 
onde observaremos a elaboração do 
pão arménio "lavash". Regresso a 
Ierevão onde visitaremos Matena-
daran, onde há uma grande quanti-
dade de manuscritos e documentos 
históricos de toda a Europa e Ásia, 
alguns com miniaturas fascinantes. 
Também visitaremos o Vernissage, 
mercado de rico artesanato que mais 
parece um museu ao ar livre. Aloja-
mento. 
Dia 13º Ierevão 
• Café da manhã 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto. Fim dos serviços.
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Extensões Combinados

Geórgia  
8D/7n desde 1.150 USD

Dia 1º Tbilisi - Chegada 

Dia 2º Tbilisi 

Dia 3º Tbilisi/Kakheti/Tbilisi 

Dia 4º Tbilisi/Mtskheta/Gudauri 

Dia 5º Gudauri 

Dia 6º Gudauri/Akhaltsikhe 

Dia 7º Akhaltsikhe/Tbilisi 

Dia 8º Tbilisi 

   Saídas DIÁRIAS (consultar itinerário detalhado) 

Categoria Hotel quarto duplo supl. indiv. 
Categoria “A” 3* 1.150 250 
Categoria “B” 3*S 1.395 390 
Categoria “C” 4* 1.810 699 
Por voo Dubai/Tbilisi/Dubai (neto e aproximado, taxas incluídas) desde .................... 325 

Esta extensão inclui: 7 noites de alojamento na categoria de hotéis escolhidos em 
quarto duplo com banheira e/ou ducha; 7 cafés da manhã, 2 almoços e 4 jantares; 1 cata 
de vinhos; Traslados de chegada e saída con assistência em Língua espanhola; Guia de 
língua espanhola para tudo o percurso; Guias locais em museus e vínicolas; Transporte: 
carro (1-2 pessoas); minivan (3-5 pessoas); micro-ônibus (6-14 pers.) e bus (14 pessoas. ou 
mais); Seguro de viagem. 

Esta extensão NÃO inclui: Voos. Almoços ou jantares não indicados. Bebidas. Serviço de 
maleteiros. Gorjetas a guias, condutores e em restaurantes. 

Hotéis previstos (ou similar categoria): 
Categoria “A” 3* 
Tbilisi: Astoria 3* • Gudauri: Hut 3* • Akhaltsikhe: Grand Palace 3*  

Categoria “B” 3*S 
Tbilisi: Sharden 3* • Gudauri: Truso 3* • Akhaltsikhe: Rabath 3*  

Categoria “C” 4* 
Tbilisi: Mercure 4* • Gudauri: Marco Polo 4* • Akhaltsikhe: Lomsia 4*  

Notas muito importantes: Visto da Geórgia: A maioria das nacionalidades não precisam 
preparar o visto de chegada a Geórgia, por favor, consultem em seu país de origem a 
necessidade de solicitar visto antes da chegada.

Preços por pessoa em USD (mínimo 4 pessoas) 
1 de Abril a 1 de Outubro de 2019

Cód. 08118PR

BAKÚ

CATEDRAL ORTODOXA - TBILISI

Azerbaijão  
9D/8n desde 1.340 USD

Dia 1º Baku - Chegada 
Dia 2º Baku 
Dia 3º Baku/Gabala 
Dia 4º Gabala/Sheki 
Dia 5º Sheki/Ganja 

Dia 6º Ganja/Baku 
Dia 7º Baku/Gobustán/Baku 
Dia 8º Baku/Península Absheron/ 

Baku 
Dia 9º Baku – Saída 

Saídas DIÁRIAS (consultar itinerário detalhado) 

Base pessoas Categoria 4* Categoria 5* 
Base 2 a 5 pessoas 2.050 2.225 
Base 6 a 10 pessoas 1.340 1.515 
Suplemento quarto individual    269    390 
Por voo Doha/Baku/Doha (neto e aproximado, taxas incluídas) desde ......................... 325 
Por voo Dubai/Baku/Dubai (neto e aproximado, taxas incluídas) desde ....................... 345 
Por visto eletrônico de Azerbaijão ..................................................................................... 46

Esta extensão inclui: 8 noites de alojamento nos hotéis indicados ou similares em quarto 
duplo com banheira e/ou ducha; Regime de meia pensão (8 cafés da manhã + 7 almoços); 
Transporte terrestre em bus; As visitas indicadas no itinerário com guia de língua 
espanhola; Assistência e traslados em aeroporto e hotéis; Seguro de viagem.  

Esta extensão NÃO inclui: Voos; Refeições nem bebidas durante as refeições contratadas;  
gorjetas a guias, condutores e nos restaurantes. 

Hotéis 4* previstos (ou similar categoria): 
Opção “4” 
Baku: Ganjali Plaza 4*  • Gabala: Qafqaz Thermal Resort 4*  
Sheki: Sheki Palace 4* - Ganja: Vego 4*  
Opção “5” 
Baku: Qafqaz Point 5* - Gabala: Qafqaz Resort 5*  
Sheki: Markhal Hotel 5* - Ganja: Ramada Plaza 5* 

Notas muito importantes: Visto de Azerbaijão: A maioria das nacionalidades necessita 
preparar o visto de chegada ao Azerbaijão Para a preparação do visto eletrônico, é 
necessário o envio de uma fotocópia digitalizada do passaporte dos passageiros.

Preços por pessoa em USD (mínimo 4 pessoas) 
de 5 Janeiro a 20 Dezembro 2019

Cód. 08118RR
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(desde Dubai e Doha)
4 dias 

(3 noites de hotel) 
desde 515 USD

Qatar 
4D/3n desde 515 USD

Saídas DIÁRIAS - (consultar itinerário detalhado) 

Dia 1º Doha  
Dia 2º Doha** 
Visita de medio día 
• Café da manhã 

Dia 3º Doha  
• Café da manhã 
Dia 4º Doha 
• Café da manhã

**Nota: A visita de meio dia se realiza de 15h às 19h exceto terças-feiras e sextas-
feiras que se realiza pela manhã.

Hotéis em DOHA quarto duplo supl. indiv. 
Plaza Inn Doha 4* (quarto classic)    515 225 
Radisson Blu 4* (quarto standard) 
- 2 Jan/31 Mar 2019    660 280 
- 1 Abr/31 Mai 2019    615 290 
- 1 Jun/30 Set 2019    570 280 
- 1 Out 2019/31 Mar 2020    615 290 
St. Regis 5* (quarto luxo) 
- 2 Jan/31 Mar 2019 1.110 635 
- 1 Abr/31 Mai 2019    940 590 
- 1 Jun/30 Set 2019    799 485 
- 1 Out 2019/31 Mar 2020    940 590 
Por voo Dubai/Doha/Dubai (neto e aproximado, taxas incluídas) desde ..................... 240 
Suplemento visita de meio dia de Doha em espanhol (mínimo 2 pessoas) ................. 165

Preços por pessoa em USD (mínimo 2 pessoas) 
de 2 Janeiro 2019 a 31 Março 2020 - Saídas DIÁRIAS

Hotéis previstos em QATAR (ou similar categoria): 
Categoria Primeira 4*: Plaza Inn Doha 4* / Radisson Blu Doha 4* 
Categoria 5*: St. Regis 5* 

Esta extensão inclui: 4 dias/3 noites de alojamento nos hotéis escolhidos em quarto 
standard/superior ou luxo com banheira e/ou ducha em regime de alojamento com café 
da manhã, traslados de chegada e saída em língua inglesa, visita de meio dia com guia 
local de língua inglesa/espanhola (segundo disponibilidade). 

Esta extensão NÃO inclui: Visto de Catar (80 USD netos por pessoa), voos, gorjetas, etc. 

Notas muito importantes: No deve conter o carimbo ou o visto de Israel no passaporte.  Os 
hotéis em Catar se reservam o direito de modificar seu preço no momento da confirmação, 
o que afetará o preço final de sua reserva. Em temporada alta alguns hotéis podem impor 
um número de noites de estadia mínima. Consultar em cada caso.  Os preços não são válidos 
durante a celebração de feiras e congressos. Rogamos consultar. O visto de Catar deve 
começar a ser preparado com pelo menos um mês de antecedência, se bem que não será 
entregue aos passageiros até uns dias antes da saída, devido a sua curta validade. 

CONSULTE POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A BAHREIN DESDE DOHA

Cód. 11088JR

Omã  
7D/6n desde 2.275 USD

Dia 1º Mascate 
Dia 2º Mascate/Nizwa/ 

Grande Canion/Nizwa 
Dia 3º Nizwa/Jabal Akhder/ 

Wahiba Sands

Dia 4º Wahiba Sands/Sur 
Dia 5º Sur/Wadi Shab/Mascate 
Dia 6º Mascate/Nakhal Rustaq/ 

Mascate 
Dia 7º Mascate

Saídas SEGUNDA-FEIRA (consultar itinerário detalhado) 

Categoria Hotel quarto duplo supl. indiv. 
Categoria 4* 2.275 730 
Suplemento tour para 4/5 pessoas.................................................................................... 395 
Suplemento tour para 2/3 pessoas ................................................................................ 1.365 
Por voo Madri/Mascate/Madri (aproximado) desde .............................................. Consultar

Esta extensão inclui: 6 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em quarto 
standard com banheira e/ou ducha. Traslados de chegada e saída com assistência em 
inglês; 6 cafés da manhã e 1 jantar; Visitas indicadas com guia de língua inglesa ou 
espanhola e entradas incluídas. 
Esta extensão NÃO inclui: Visto de Omã, taxas de fronteira, voos internacionais ou 
domésticos, gorjetas em restaurantes, gorjetas a guias e condutores, bebidas durante as 
refeições, etc. 
Hotéis previstos (ou similar categoria): 
Muscat: Muscat Holiday 4* • Sur: Ras Al Jinz Scientific Center 
Wahiba: 1000 Nights  • Nizwa: Falaj Daris Nizwa 3* 

Notas muito importantes: Os guias de língua espanhola são escassos em Omã. Por isso, é 
necessário reservar com antecedência para conseguir guia em espanhol. No caso de não haver 
disponibilidade, se poderá realizar o tour com guia de língua inglesa. No caso de que haja 
congressos, feiras, ou outros eventos, os hotéis cobrarão suplementos que teremos que passar 
ao Sr. Cliente e que serão informados no momento de efetuar a reserva. O visto de Omã é 
pago na chegada segundo a nacionalidade, dependendo também o valor do visto da 
nacionalidade e duração da estadia (15 USD para estadias de até 10 dias e 55 USD para 
estadias com mais de 10 dias). O visto antes da chegada ao país, para nacionalidades que não 
possam realizá-lo na chegada, tem um custo de 125 USD netos por passageiro.

Preços por pessoa em USD (mínimo 6 pessoas) 
de 2 Janeiro 2019 a 31 Março 2020 - Saídas SEGUNDA-FEIRA

Cód. 10204IR

ARRANHA-CÉU DE DOHA

GRANDE MESQUITA DO SULTÃO QABOOS - MASCATE - OMÃ
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Dia 1º Teerã 
• Sábado  
Chegada a Teerã. Traslado para o 
hotel. Alojamento 
Dia 2º Teerã/Shiraz 
• Domingo • Café da manhã + almoço. 
Estamos na capital do Irã, cidade 
moderna que tem uma população de 
mais de 10 milhões de habitantes. 
Visitaremos o mundialmente famo-
so Museu Arqueológico por suas 
numerosas coleções de arte antiga. 
Continuaremos com a visita do 
Museu das Joias e do Palácio do 
Golestan. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto para partida de 
voo doméstico para Shiraz, chamada 
de "cidade dos poetas e das rosas". 
Chegada e traslado ao hotel. Aloja-
mento. 
Dia 3º Shiraz 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço. 
Durante este dia faremos visitas aos 
túmulos de Hafez e Saadi, famosos 
poetas iranianos do século X, Jardim 
de Narenjestan e Eram (famoso pela 
grande variedade de rosas existen-
tes), a mesquita e Bazar de Vakil e o 
portão de Qorán. Na tarde / noite 
visita de Chah Cheragh (do lado de 
fora) ou o santuário de Ali Ebn e 
Hamzeh (pode acessar o interior). 
Alojamento no hotel. 
Dia 4º Shiraz/Persépolis/ 
Naqs-E-Rustam/Pasagard/Yaz 
• Terça-feira• Café da manhã + almoço. 
Saída por estrada para Persépolis, 
antiga capital da Pérsia no tempo de 
Ciro. Visita de suas ruínas e museu, 
onde poderemos admirar a grandeza 
de seu passado. Continuação até 
Naqs-E-Rustam, onde visitaremos a 
antiga necrópole, bem como seu 
Templo do Fogo. Saída para a antiga 
cidade de Pasagard, onde visitare-
mos os restos de seus palácios e o 
túmulo de Ciro, o Grande. Conti-
nuaremos em direção à cidade de 
Yaz. Alojamento.  
Dia 5º Yaz/Isfahan 
• Quarta-feira• Café da manhã + almoço. 
Visita de Yaz, localizada à beira de 
um grande deserto, é uma das cida-
des mais antigas do país e centro do 
zoroastrismo no Irã. Visitaremos as 
torres do silêncio, o templo do 
fogo, a Praça de Amir Chachmagh e 
a Mesquita de Sexta-feira. Daremos 
um passeio pelo bairro antigo. Na 
parte da tarde, saída para Isfahan, 
visitando no caminho a mesquita de 
Jame em Naeen. Chegada em Isfa-
han. Alojamento no hotel.

Cód. 11006FR

Irã 

Este Programa Inclui: 
- Bilhete doméstico de Teerã / Shiraz. 
- 7 noites de estadia em quartos standard com banheira e / ou 

ducha nos hotéis selecionados como previstos ou similares. 
- 1 noite de estadia em tenda / quarto em acampamento no 

deserto. 
- 8 cafés da manhã, 6 almoços e 1 jantar. 
- Rota conforme indicado no programa. 
- Visitas indicadas no itinerário com entradas. 
- Guia local acompanhante de idioma espanhol durante as visitas. 
- Seguro de viagem 

DATAS DE SAÍDA 
2019 
Junho: 8 e 29 - Julho: 20 - Agosto: 3, 17 e 31 
Setembro: 28 - Novembro: 16 e 30 - Dezembro: 28 
2020 
Fevereiro: 1 e 29

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Categoria 4* 
- Teerão: Enghelab 4*/Ferdowsi 4* / Kowsar 4* / Asareh 4*  
- Shiraz: Ario Barzan 4* / Elizeh 4* / Parseh 4* 
- Yazd:  Moshir 4*/ Dad 4* / Safaiieh 4* / Arg 4* 
- Isfahan: Piroozi 4* / Aseman 4* / Avin 4*  
- Deserto: Matin Abaad Camp 

9 dias 
(8 noites de hotel) 
desde 975 USD

HOTÉIS 4* IncluIndo 8 CAFÉS DA MANHÃ +  
6 ALMOÇOS + 1 JANTAR e 14 VISITAS

Base quarto duplo ........................................................................................... 975 
Suplemento quarto individual ...................................................................  299

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Noite extra em Teerã: 
- em quarto duplo …….…………… 87 • - em quarto individual ………..………… 175 

Traslados extras em Teerã (por pessoa e trajeto, em inglés) ...................................... 35 

Por voo Madri/Teerão/Madri (sem taxas, neto e aproximado) ..................... Consultar 
Taxas de aeroporto ....................................................................................... Consultar 

Carta Autorização visto do Irã................................................................................. 50 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Não deve ter o carimbo ou visto de Israel no passaporte. 
- A ordem dos serviços pode ser trocada respeitando o conteú-

do do programa. 
- Desencorajamos o quarto triplo neste destino (é um quarto 

duplo + 1 cama dobrável). 
- Requisitos Visto Irã: - Passaporte válido com validade mínima 

de 6 meses. O selo ou visto de Israel não deve aparecer. Neces-
sitamos da fotocopia digitalizada colorida dos passaportes + 1 
fotografia digitalizada tamanho passaporte também colorida 
para poder preparar uma autorização de visto, independente-
mente que este se faça na chegada ao Irã ou na embaixada. Os 
custos do visto na chegada variam segundo a nacionalidade dos 
passageiros, sendo em media uns 60 USD por pessoa que se 
paga no aeroporto. É necessário realizar a reserva com um míni-
mo de 45 dias de antecipação. 

- Roupa: A lei islâmica é aplicada em todo o país, incluindo aos 
viajantes, por isso, rogamos que levem roupa apropriada (solici-
tar informações de preparativos de viagens no momento da 
reserva). 

- Notas importantes da leitura essencial: De acordo com as 
normas oficiais de contratação, as agências que prestam os ser-
viços no Irã se reservam o direito de alterar a ordem dos itine-
rários, visitas, hotéis e meios de transporte sem aviso prévio, res-
peitando, na medida do possível, o conteúdo do programa. . 
Não se esqueça de que este país sofre um embargo comercial 
(EUA) e hotéis que já pertenceram a cadeias internacionais dei-
xaram de sê-lo. Por esse motivo, os hotéis que oferecemos nas 
cidades / categorias são os melhores disponíveis. Entendemos 
que um cliente que viaja a este destino é conhecedor desta 
informação, não podendo responsabilizar a sua agencia de via-
gem nem a maiorista “Politours” destas circunstâncias.

Dia 6º Isfahan 
• Quinta-feira• Café da manhã + almoço. 
Começaremos a visita da cidade 
com a Praça do Imam, com suas 
mesquitas de Imam e Loftolah e o 
Palácio de Ali Ghapu e Chehel 
Sotun. Visita à tarde das três pon-
tes que cruzam o rio Zayande Rud, 
chamadas "Khajoo", "Sharestani" e 
"Alhaverdi Khan". Alojamento no 
hotel. 
Dia 7º Isfahan/ 
Acampamento no deserto 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar 
Neste dia visitaremos a igreja Vank 
e o museu. Vamos dar um passeio 
pelo bairro antigo. Depois do almo-
ço (não incluído), iremos para a 
aldeia de Natanz, onde visitaremos 
a aldeia e a sua mesquita de Jame. 
Continuação para o deserto onde 
faremos um passeio de camelo e 

poderemos observar as estrelas. Alo-
jamento no deserto.  

Dia 8º Acampamento no deserto/ 
Abyaneh/Kashan/Teerã 
• Sábado • Café da manhã + almoço 

Saída para Teerã. No caminho, visi-
taremos Abyaneh, uma bonita 
aldeia de cor vermelha. Visitaremos 
também Kashan. É uma das cidades 
mais antigas do Irã, famosa por seus 
tapetes, onde visitaremos a casa de 
Broujerdi e o jardim do Fin. Chega-
da a Teerã no final do dia. Alojamen-
to no hotel do aeroporto.  

Dia 9º Teerã 
• Domingo • Café da manhã. 

No horário indicado, traslado ao 
aeroporto com o shuttle do hotel. 
Fim dos serviços.

    Irã com Kerman 
13D/12n desde 1.900 USD

Dia 1º Shiraz 
Dia 2º Shiraz 
Dia 3º Shiraz 
Dia 4º Shiraz/Kermán 
Dia 5º Kerman/Mahan/Kermán 
Dia 6º Kermán/Yazd 
Dia 7º Yazd 

Dia 8º Yazd/Isfahan 
Dia 9º Isfahan  
Dia 10º Isfahan 
Dia 11º Isfahan/Kashan/ 

Teerã 
Dia 12º Teerã 
Dia 13º Teerã

Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo (Categoria 4*) desde ............................... 1.900 
Suplemento quarto individual (Categoria 4*) desde ............ 575 
Suplemento meia pensão (Categoria 4*) desde .................... 345 

Consultar preços em outras categorias e outros suplementos

Preços por pessoa (em USD, base 5/ 6 pessoas) desde 
Saídas DIÁRIAS de 4 Abril a 1 Dezembro 2019

(incluído voo doméstico Teerã/Shiraz)

●

NAQS-E-RUSTAM

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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DATAS DE SAÍDA 2019 Em quarto duplo Supl. Indiv.

Junho 16; Julho 7 e 21; Agosto 11 e 25; 
Novembro 10

2.060 530
 

Abril 28; Maio 12; Setembro 15 e 29; 
Outubro 15

2.145 599

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Por voo Madri/Teerão/Madri (sem taxas, neto e aproximado) ..................... Consultar 
Taxas de aeroporto ....................................................................................... Consultar 

Carta Autorização visto do Irã................................................................................. 70 

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

Dia 1º Teerã  
Chegada ao aeroporto de Teerã. 
Após os procedimentos de vistos e 
coleta de bagagem, traslado ao 
hotel. Alojamento 
Dia 2º Teerã  
• Café da manhã 
Começaremos com uma vista pano-
râmica da cidade. Em primeiro lugar 
iremos ao monumento histórico mais 
antigo da cidade, o Palácio Goles-
tan. Uma obra-prima da era Kayar, 
que incorpora a fusão de arquitetura 
e artesanato de épocas passadas da 
Pérsia, com correntes artísticas oci-
dentais. Continuaremos até o Museu 
Nacional para ver sua importante 
coleção de antiguidades persas e, à 
tarde, visitaremos o Museu das 
Joias, uma exposição excepcional de 
joias de diferentes monarquias. No 
final daremos um passeio pelo tradi-
cional Bazar Tajrish. Alojamento. 
Dia 3º Teerã/Kerman 
• Café da manhã 
Pela manhã voo para Kerman, uma 
cidade do deserto fundada no século 
III. Ao chegar, visita dos Banhos de 
Ganj Ali Khan, atualmente um 
museu etnológico, que estava em 
funcionamento há mais de 70 anos. 
É um magnífico edifício coberto por 
belos azulejos e pinturas. Na conti-
nuação chegaremos à Mesquita 
Jame, famosa por seu magnífico por-
tal e passearemos pelo Bazar e suas 
peculiares casas de chá construídas 
em antigos banhos. Alojamento.  
Dia 4º Kerman/Mahan/Rayen/ 
Kerman 
• Café da manhã 
Excursão a Rayen. No caminho para-
mos para visitar Mahan, uma 
pequena cidade com grandes encan-
tos, onde visitaremos o histórico 
Jardim do Príncipe (Patrimônio Mun-
dial) e o Santuário do grande dervi-
xe Shah Nemat Olah Vali, É com-
posta por quatro pátios, uma lagoa, 
uma mesquita com uma cúpula de 
azulejos azuis que é descrita como 
uma das mais magníficas obras arqui-
tetônicas do Império Persa e dois 
minaretes. Chegada a Rayen. Visita 
da curiosa cidadela construída intei-
ramente em adobe, pelo governador 
de Bam como residência de verão 
para sua família.  
Dia 5º Kerman/Yadz  
• Café da manhã 
Saída de manhã cedo para Yazd. 
Após a chegada, visita da cidade 
antiga que preserva uma impressio-
nante arquitetura de barro. Yazd é 
chamada a noiva do deserto ou Cida-
de das torres de vento. Na chegada, 
visitaremos o complexo monumen-

tal de Amir Chakh Magh e sua 
atraente mesquita de três andares e 
fachada impressionante, coberta por 
uma espetacular cúpula verde. Em 
seguida, iremos à Mesquita Jame, 
uma obra-prima da arquitetura islâ-
mica-iraniana que tem um majestoso 
pórtico de entrada, o mais alto e 
esguio do Irã, bem como seus dois 
extraordinários minaretes. E daremos 
um passeio pelo antigo bairro de 
Fahadan. Alojamento. 
Dia 6º Yadz/Shiraz  
• Café da manhã 
De manhã continuaremos com as 
visitas de Yazd. Começaremos com 
as Torres do Silêncio, localizadas no 
topo de duas colinas situadas ao sul 
da cidade e que serviram de local de 
sepultamento. O Templo de Fogo 
Zoroastro (Atashkadeh), que é a 
sede dos zoroastristas em Yazd e o 
centro mais importante dos seguido-
res desta crença no Irã, em cujo inte-
rior eles mantêm as chamas do fogo 
sagrado, que queimaram sem inte-
rrupção desde o século V. E nos des-
pediremos da cidade com a visita do 
interessante Museu da Água e sua 
exposição de instrumentos que 
foram utilizados para o controle e 
distribuição da água. Ao chegar em 
Shiraz, visitaremos o Portão do 
Alcorão.Pérsia. 
Dia 7º Shiraz/Persépolis/Shiraz 
• Café da manhã 
De manhã, visitaremos as ruínas da 
antiga capital persa Naqshsh-E Rus-
tam. Persépolis (nome grego que 
significa "Cidade da Pérsia") está 
localizado a 53 km ao norte de Shi-
raz. Em 1979, a Unesco incluiu Persé-
polis na lista de Patrimônios da 
Humanidade. Seguiremos caminho 
para Naqhsh-E Rustam, local de uma 
antiga necrópole, com recuos em um 
desfiladeiro que conduzem a enor-
mes câmaras funerárias e relevos 
impressionantes sobre as entradas. 
Ao regressar para Shiraz, visitare-
mos o Jardim de Eram com um 
palácio no interior, a Mesquita 
Nasir Al Molk, um edifício de grande 
beleza com impressionantes vitrais 
coloridos cobrindo grande parte da 
fachada. E terminaremos com a For-
taleza Karim Khan, um recinto em 
forma de castelo com torres e muros 
decorados com desenhos geométri-
cos de excelente trabalho em ladril-
ho. Alojamento. 
Dia 8º Shiraz/Isfahan  
• Café da manhã 
De manhã, sairemos pela estrada 
para o nosso próximo destino, Isfa-
han. No caminho, visitaremos Pasa-
garda, onde veremos o túmulo de 

Cód. 11006GR

Irã: 11 dias 
(10 noites de hotel) 

desde 2.060 USD

Este Programa Inclui: 
- 10 noites de estadia em quartos standard com banheira e/ou 

ducha nos hotéis previstos ou similares. 
- Regime de alojamento com café da manhã. 
- Voo doméstico Teerã-Kerman. 
- Visitas indicadas no itinerário com entradas. 
- Guia local de língua espanhola acompanhante durante as visi-

tas, garantido com um mínimo de 06 pessoas.  
- Seguro de viagem.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Não deve ter o carimbo ou visto de Israel no passaporte. 
- A ordem dos serviços pode ser trocada respeitando o conteú-

do do programa. 
- Desencorajamos o quarto triplo neste destino (é um quarto 

duplo + 1 cama dobrável). 
- Requisitos Visto Irã: - Passaporte válido com validade mínima 

de 6 meses. O selo ou visto de Israel não deve aparecer. Neces-
sitamos da fotocopia digitalizada colorida dos passaportes + 1 
fotografia digitalizada tamanho passaporte também colorida 
para poder preparar uma autorização de visto, independente-
mente que este se faça na chegada ao Irã ou na embaixada. Os 
custos do visto na chegada variam segundo a nacionalidade dos 
passageiros, sendo em media uns 60 USD por pessoa que se 
paga no aeroporto. É necessário realizar a reserva com um míni-
mo de 45 dias de antecipação. 

- Roupa: A lei islâmica é aplicada em todo o país, incluindo aos 
viajantes, por isso, rogamos que levem roupa apropriada (solici-
tar informações de preparativos de viagens no momento da 
reserva).

DATAS DE SAÍDA 2019 
Abril: 28 - Maio: 12 - Junho: 16 - Julho: 7 e 21 
Agosto: 11 e 25 - Setembro: 15 e 29 - Outubro: 15 
Novembro: 10

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Categoria 4* 
- Teerão: Enghelab 4* - Kerman: Jahangardi 4*  
- Yazd: Safayee 4*- Shiraz: Parsian 4* / Setaregan  4* 
- Isfahan: Ali Ghapu 4*

HOTÉIS 4* Incluindo 10 CAFÉS DA 
MANHÃ e 20 VISITAS
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Ciro O Grande de los Arqueménidas. 
Chegaremos a Isfahan e aproveitare-
mos a tarde com a visita das antigas 
pontes que atravessam o rio Zayande 
Rud. O rio Zayande atravessa a cida-
de do oeste para o leste e ao longo 
de seu curso há mais de 10 pontes 
que servem para comunicar a área 
norte de Isfahan com os bairros do 
sul. Alojamento. 
Dia 9º Isfahan  
• Café da manhã 
Hoje nos espera um dia intenso de 
visitas para conhecer esta cidade 
inigualável. Começaremos com a 
Praça de Imam. Em 1979 a Unesco 
concedeu à praça e aos monumentos 
que a limitam, a categoria de bem 
cultural do Patrimônio Mundial. Na 
continuação visita da Mesquita 
Imam, uma das obras-primas da 
arquitetura mundial. Suas cúpulas e 
minaretes de ricos mosaicos azuis são 
deslumbrantes e se destacam por 
seus desenhos florais e geométricos e 
sua delicada caligrafia. Na continua-
ção visita da Mesquita de Sheikh 
Loftollah, com uma delicada cúpula 
rosa pálido e o Palácio de Ali Qapou. 
Passeio pelo Bazar onde a vida de 
Isfahan vibra, os cheiros, as cores, o 
movimento das pessoas e até mesmo 
a ressonância do som é especialá. 
Alojamento. 
Dia 10º Isfahan 
• Café da manhã 
Hoje continuaremos com visitas da 
cidade, começando pela Mesquita 
de Sexta-feira, um incrível complexo 
com obras-primas da arquitetura islâ-
mica. É também a maior mesquita do 
país. Em seguida visitaremos a Cate-
dral Armênia de Vank, cujo interior 
é ricamente decorado com uma mis-
tura de imagens islâmicas e cristãs, e 
passearemos pelo antigo bairro 
armênio. Continuaremos com o 
palácio Chehel Sotun, com uma 
incrível entrada para o pavilhão, com 
suas vinte colunas de madeira que, 
quando refletidas na água da piscina, 
são duplicadas. Por isso, o nome do 
palácio, Chehel Sotun, em persa, sig-
nifica quarenta colunas. Uma vez no 
interior os afrescos e pinturas são 
impressionantes. Tarde livre para pas-
sear pela cidade. Alojamento. 
Dia 11º Isfahan/Abyaneh/Kashan/ 
Qom/Teerã  
• Café da manhã 
Na parte da manhã saída por estrada 
para Abyaneh e Kashan. Abyaneh é 
uma aldeia de adobe vermelho muito 
pitoresca, onde o tempo parece ter 
parado, ao observando a sua arquite-
tura, as suas roupas tradicionais e 
ouvindo o seu idioma diferente 
(persa pahlavi). Em seguida visitare-
mos Kashan, uma das cidades mais 
antigas do Irã, um oásis na costa oci-
dental do deserto de Kavir. Lá, visita-
remos o belo Jardim do Fim, a Casa 
de Taba Tabaye, uma esplêndida 
construção com deliciosos detalhes 
ornamentais e a Mesquita de Agha 
Bozorg, que abriga uma escola corâ-
nica em seu andar térreo. À tarde 
visita da cidade sagrada de Qom e 
seu incrível mausoléu (por fora). No 
final da tarde, continuaremos para o 
Aeroporto Internacional de Teerã 
com horário previsto de chegada das 
22h às 23h (Importante: Reservar o 

MANAR JOMBAN - ISFAHAN

(incluído voo doméstico Teerã/Kerman)
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Cód. 08106S/08106SV

Uzbequistão: Samarcanda e

HOTÉIS 4* Reg. PENSÃO COMPLETA 
(8 cafés da manhã, 6 almoços e 6 jantares)

Turcomenistão

Quirguistão

Cazajistão

Tajiquistão

UZBEQUISTÃO

●
●

●

Bukhara

Khiva
Excursão Opcional

Samarcanda

Mar de Aral

●Tashkent

Notas e Condições: 
- No Uzbequistão não existe possibilidade de contratar quartos 

triplos nem camas extras, por isso o alojamento deverá ser 
sempre em quarto duplo ou individual. 

- Este programa está sujeito a Condições especiais de contrata-
ção muito restritas, de acordo com as seguintes taxas:  

- Cancelamentos até 46 dias antes da saída, não há gastos. 
- Cancelamentos entre 45 e 31 dias antes da saída,  

50% do valor total da viagem. 
- Cancelamentos entre 30 e 20 dias antes da saída,  

70% do valor total da viagem.  
- Cancelamentos 19 ou menos dias antes da saída,  

100% do valor total da viagem.  
- Uzbequistão com seu tesouro monumental, não deixa de ser 

um país em vias de desenvolvimento com bastantes carências 
econômicas. Isso se reflete na infraestrutura, hotéis de baixa 
qualidade fora da capital, escassez de alimentos de proteína à 
base de carne e peixe. Adverte-se para evitar surpresas, e não 
se aceitará nenhuma reclamação sobre estes aspectos do país.  

- Os trajetos realizados no trem de alta velocidade “Afrosiab” 
podem ser mudados por outros médios de transporte em caso 
de atrasos importantes ou cancelamentos, o que pode ocasio-
nar também atrasos e perdida dos serviços contratados.  

- A moeda nacional é o “Som”, mais conhecido como “Sum”: 
1 USD = 8.325,29 Som uzbekos segundo o câmbio oficial. 
Recomendamos não realizar o câmbio de moeda a sua chega-
da no aeroporto pois na cidade se oferecem tipos e câmbio 
muito mais interessantes. Em alguns casos e nas áreas mais 
turísticas é possível o pagamento em euros/dólares.  

- No Uzbequistão é proibido sacar ou inserir moeda nacional do 
país assim como objetos e moedas antigas. Tudo o que perten-
ce à época soviética poderá ser requisitado e estar sujeito a 
possíveis multas.  

- No Uzbequistão está proibido à introdução, inclusive para pas-
sageiros em trânsito, de alguns medicamentos, por favor, soli-
cite-nos a lista de medicamentos proibidos ou sobre controle/ 
limitação estatal. 

Importante: No Uzbequistão se faz um controle de aduana rigo-
roso e os passageiros deverão declarar todo o dinheiro que intro-
duzem no país, joias, objetos de valor, material eletrônico, etc. 
através de um formulário. À saída do país, os passageiros deverão 
declarar tudo o que levam preenchendo outro formulário que será 
contrastado com o formulário preenchido no dia de chegada. 

Visto: Consulte com a Embaixada de seu país a possibilidade de 
realizar o visto à chegada ao aeroporto de Tashkent. (Possível 
para quase todas as nacionalidades americanas). Para poder rea-
lizar o visto na chegada, se precisa de uma carta pré visto que 
podemos preparar após o envio da fotocópia dos passaportes, 
mínimo 1 mês antes da saída.

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

quartos standard com banheira e /ou ducha.  
- 8 cafés da manhã, 6 almoços e 6 jantares. 
- 3 Bilhetes de trem de alta velocidade AFROSIAB em classe 

turística/económica para os trajetos Tashkent/Bukhara/Samar-
canda/Tashkent (em casos excecionais e segundo a disponibili-
dade, estes trens poder ser substituídos por trens russos que 
são similares mas um pouco mais simples). 

- As visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
espanhola. 

- Traslados e assistência nos aeroportos e hotéis. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Bilhetes internacionais, gorjetas, gastos pessoais, maleteiros 

nos hotéis, visto, etc.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria) - Categoria 4* 
- Tashkent: Miran Business Hotel / Grand Mir / Ramada / 

Wyndham  
- Bukhara: Zargaron Plaza / Asia Bukhara 4* / Devon Begi / 

Grand Emir Residence 
- Samarcanda: Hotel Dilimah / Hotel Grand Samarkand / 

Malika Diyora / Sultan Boutique

MESQUITA BOLOHAUZ - BUKHARA

MUSEU DE ARTES APLICADAS - TASHKENT

IncluÍdo trem AFROSIAB 
de Alta Velocidade espanhola

Dia 1º Tashkent 
• Sábado  
Chegada em Tashkent. Assistência 
no aeroporto e traslado ao hotel. 
Alojamento. 
Dia 2º Tashkent 
• Domingo • Pensão completa. 
Começaremos com à parte antiga da 
cidade cujas origens se remontam ao 
século II a. C. para realizar uma visi-
ta a pé pelos monumentos mais 
característicos: o complexo arquite-
tônico Hasti Imam, a Madrasa 
Barak Khana, o Mausoléu Kaffal-
Shashi, e a biblioteca que contém o 
autêntico “Corão de Usman” do 
século VII, considerado o primeiro 
Corão manuscrito do mundo pela 
UNESCO. Visitaremos desde o exte-
rior a Madrasa Kukeldash e o bazar 
Chorsu. Pela tarde, realizaremos uma 
relaxada visita da capital do Uzbe-
quistão (parcialmente a pé) onde 
veremos o Museu de Artes Aplica-
das, a Praça da Independência e da 
Eternidade, Fontes da cidade e 

monumentos modernos, Praça de 
Amir Temur, Praça da Ópera e Balé 
e o Monumento do Terremoto. Alo-
jamento. 
Dia 3º Tashkent/Bukhara 
• Segunda-feira • Pensão completa  
Traslado a estação de trem de Tas-
hkent para pegar o trem de alta 
velocidade “Afrosiab” (TALGO) com 
destino Bukhara. Chegada a Bukha-
ra e traslado ao hotel. Pela tarde 
começaremos a visita da cidade com 
o Mausoléu de Ismail Samanid (fun-
dador do estado independente dos 
Samânidas), para seguirmos com 
uma visita a pé por esta legendária 
cidade do mundo árabe, durante a 
qual poderemos ver o Mausoléu e 
Manancial sagrado Chashmai Ayub 
(simbólico túmulo do Santo Job), a 
Mesquita Bolo-Hauz (com suas 
enormes colunas de madeira) e a 
cidadela Ark. Também visitaremos a 
Madrasa Chor Minor (quatro mina-
retes) e o complexo arquitetônico 
Lyabi Hauz, conjunto de duas 

madrasas e uma Khanaka, Se o clima 
o permitir, faremos uma pequena 
parada na esplanada do restaurante 
Lyabi Hauz à beira do reservatório de 
água. Alojamento. 
Dia 4º Bukhara 
• Terça-feira • Pensão completa  
Pela manhã realizaremos a visita a 
pé do Minaret de Kalyan e a Mes-
quita de Poi Kalyan, a Madrasa Miri 
Arab (visita externa), o bazar 
Coumpol, com suas 3 cúpulas: Toki 
Zargaron, Toki Telpak Furushon e 
Toki Sarafon (cúpula dos ourives, dos 
vendedores de chapéus e dos cam-
bistas respetivamente). Continuare-
mos com as Madrasas de Ulughbek 
e Abdullazizkan e a Mesquita 
Magoki Attory. Alojamento.  
Dia 5º Bukhara/Samarcanda 
• Quarta-feira • Pensão completa 
Pela manhã visitaremos o sepulcro 
da madre de Bahouddin Nakshban-
di (a 30km da cidade), o Mausoléu 
Chor Bakr (s. X), residência de verão 
do Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-

DATAS DE SAÍDA (De 5 Janeiro a 31 Outubro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS

ITINERÁRIO VERSÃO SÁBADOS 
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  a “Rota da Seda”

COMPLEJO SHAKHI-ZINDA - SAMARCANDA

Base quarto duplo ............................................................................1.499 

Suplemento quarto individual........................................................... 455

Hossa (s. XIX). Almoço em uma casa 
local com mais de 100 anos de anti-
guidade, onde aprenderemos a ela-
borar o típico “Plov de Bukhara”. 
Traslado à estação para tomar o trem 
de alta velocidade “Afrosiab” 
(TALGO) até Samarcanda, conside-
rada uma das cidades mais antigas 
do mundo, foi a mais importante e 
lugar de parada na Rota da Seda que 
unia a China com a Europa. Chega-
da, traslado ao hotel e alojamento.  
Dia 6º Samarcanda 
• Quinta-feira • Pensão completa 
Neste dia visitaremos a pé a Praça 
de Registan: complexo de majesto-
sas madrasas e centro nervoso da 
cidade, onde iremos admirar os 
madrasas: Ulughbek (século XV), 
Tilla-Kori (século XVII) e Shir-Dor 
(Século XVII). Em seguida, iremos de 
ônibus para o Mausoléu de Guri 
Emir (séculos XIV e XV), um dos edi-
fícios que compõem o complexo 
funerário conhecido como "Tumba 
do Emir". Dentro estão os restos de 
Tamerlão, seus filhos e netos, incluin-
do o famoso astrônomo Ulughbek. 
Também faremos uma visita exterior 
ao Mausoléu Rukhabad no caminho 

de um restaurante local onde degus-
taremos o “Plov de Samarcanda”. 
Pela tarde, visita da Mesquita Bibi 
Khonum e o Bazar Siab, grande 
mercado de carne, fruta e verdura e 
todo tipo de souvenirs. Alojamento. 
Dia 7º Samarcanda/Tashkent 
• Sexta-feira • Pensão Completa. 
Pela manhã continuação das visitas 
em Samarcanda: Observatório 
Ulughbek (s. XV), Museu da cidade 
antiga Afrosiyab, e o complexo 
arquitetônico Shakhi-Zinda (ss. IX-
XV). À tarde, traslado à estação de 
trem para tomar o trem de alta velo-
cidade “Afrosiab” (TALGO) com 
destino a Tashkent. Chegada e tras-
lado ao hotel.  Alojamento. 
Dia 8º Tashkent 
• Sábado • Café da manhã. 
Dia livre em Tashkent para percorrer a 
cidade por sua conta ou realizar as 
últimas compras ou contratar as visi-
tas opcionais de Khiva (voos incluí-
dos) ou da cidade de Tashkent. Aloja-
mento.  
Dia 9º Tashkent 
• Domingo • Café da manhã. 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto de Tashkent. Fim dos serviços. 

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Suplemento mínimo 2/3 pessoas............................................................................ 245 
Suplemento mínimo 4/5 pessoas ........................................................................... 135 

Por traslado extra em noites adicionais (por pessoa/trajeto, mínimo 2 pessoas) ....... 15 

Por noite adicional em Tashkent (por pessoa): 
- em quarto duplo ………………… 95 • - en quarto individual ………………… 150 

Visita de dia completo de Khiva: 
- base 2 pessoas ....… 520   - base 3/4 pessoas ....… 435   - base 6 pessoas ...… 390 

Visita de dia completo de Tashkent: 
- base 2 pessoas ...… 150   - base 3/4 pessoas ...… 115   - base 6 pessoas ...… 98 

Por voo Madri/Tashkent/Madri (sem taxas, aproximado)........................... Consultar 
Taxas de aeroporto ....................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 
Rogamos consultar preços a partir de 1 Novembro 2019.

9 dias 
(8 noites de hotel) 

desde 1.499 USD

CHOR MINOR - BUKHARA
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CENTRO COMERCIAL JAN SHATYR - ASTANÁ

Cazaquistão: 
“Imenso e Desconhecido”

Cód. 08102P

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria 4* 
- Astana: Best Western - Shymkent: Canvas 
- Turkestán: Khanaka - Trem: Talgo compartimento quádruplo  
- Almaty: Ramada 

Categoria 5* 
- Astana: Rixos - Shymkent: Rixos 
- Turkestán: Khanaka (no hay hotelería 5*) 
- Trem: Talgo compartimento quádruplo  
- Almaty: Rixos

Notas E Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).  
- Este programa está sujeito às condições especiais de contrata-

ção muito restritas, de acordo com os seguintes critérios: 
- Cancelamentos até 46 dias antes da saída, não há custos.    
- Cancelamentos entre 45 e 31 dias antes da saída, 50% do 

valor total da viagem. 
- Cancelamentos entre 30 e 20 dias antes da saída, 70% do 

valor total da viagem. 
- Cancelamentos com 19 ou menos dias antes da saída, 100% 

do valor total da viagem. 

- A moeda nacional é o "Tenge" cazaque, 1 USD = 372,95 KZT, 
de acordo com a taxa de câmbio oficial. Em alguns casos e 
nas áreas mais turísticas você pode pagar em euros ou dólares. 
É estritamente proibido remover ou introduzir a moeda nacio-
nal do país, bem como objetos antigos e moedas que serão 
apreendidos e pode estar sujeitos a multa. 

- Visto: Por favor, verifique com sua embaixada os requisitos 
necessários para processar o visto, caso sua nacionalidade seja 
necessário.

Dia 1º Astana 
Chegada em Astana e traslado ao 
hotel. Restos do dia livre. Alojamen-
to. 

Dia 2º Astana 
• Café da manhã + almoço.  
No meio da manhã, começaremos a 
nossa visita a Astana, incluindo a 
visita do Museu Nacional, o Palácio 
da Independência com suas vistas 
da cidade e a visita a uma das maio-
res mesquitas da Ásia Central, a 
Mesquita do Sultão de Hazret. De 
tarde visitaremos o Palácio da Paz e 
o Acordo, de forma piramidal, é obra 
do renomado arquiteto Norman Fos-
ter. Mais tarde, visitaremos a torre 
Baiterek e passearemos ao longo 
da Avenida Nurzhol e da Praça 

Redonda, terminando no centro 
comercial e de entretenimento Jan 
Shatyr. Traslado ao hotel e alojamen-
to. 

Dia 3º Astana/Shymkent 
• Café da manhã + almoço.  

De manhã cedo nos dirigiremos ao 
aeroporto de Astana para pegar o 
voo doméstico (voo incluído) para 
Shymkent. Chegada e traslado ao 
hotel para realizar o check-in. Mais 
tarde faremos um tour pela cidade 
visitando o Museu de História, o 
Beco das Memórias no Parque 
Shanshi, o Museu das Vítimas da 
Repressão Política e o Museu Etno-
lógico. Traslado ao hotel e alojamen-
to.

Dia 4º Shymkent/Turkestan  
• Café da manhã + almoço. 
Pela manhã traslado para as ruínas 
da antiga cidade de Otrar (também 
chamada Farab) foi um importante 
centro comercial já que estava locali-
zada no cruzamento das caravanas 
da Grande Rota da Seda e local de 
nascimento do grande filósofo 
medieval Abu Nasr al-Farabi. O pri-
meiro assentamento foi estabelecido 
no primeiro século AC. pelos Kangly 
(império Kangju). Otrar tornou-se um 
grande oásis formado por várias cida-
des: Altyntobe, Dzhalpak-tobe, 
Kuyuk-Mardan-tobe e Pchakchi-
tobe. Durante os séculos X-XII foi seu 
apogeu de prosperidade, mas em 
1.219 caiu sob o ataque do exército 
de Gengis Khan e foi destruída. Visi-

CAZAQUISTÃO

Este Programa Inclui: 
- Bilhete aéreo de voo doméstico Astana/Shymkent. 
- Transporte terrestre para as rotas indicadas no itinerário de 

carro ou minivan. 
- Trem Talgo entre Shymkent e Almaty. 
- 2 noites de hotel em Astana. 
- 1 noite de hotel em Shymkent. 
- 1 noite de hotel no Turkestán. 
- 1 noite no trem Talgo, em compartimento quádruplo. 
- 2 noites de hotel em Almaty. 
- Regime alimentar de 7 cafés da manhã + 6 almoços + 1 jantar 

tradicional. 
- Degustação de comida local no "Bazar Verde". 
- 1 litro de água mineral por pessoa por dia. 
- Bilhetes para museus e teleférico para a montanha Kok Tobe. 
- As visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 

espanhola. 
- Assistência e traslados em aeroportos e hotéis. 
- Seguro de viagem.

Rússia

Uzbequistão

Lago Balkhash

●Turkestán

Astana
●

●

Shymkent

●
Almaty

CATEDRAL DA ASCENSÃO - ALMATY

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.320 USD

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ  
+ 6 ALMOÇOS + 1 JANTAR

DATAS DE SAÍDA (De 1 Março a 31 Outubro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS
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Nº de pessoas Hotéis 4* Hotéis 5*

De 2 a 3 pessoas 2.215 2.630 
De 4 a 5 pessoas 1.650 2.030 
De 6 a 7 pessoas 1.395 1.775 
De 8 a 10 pessoas 1.320 1.699 
Suplemento quarto individual    399    575

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) 
Saídas DIÁRIAS sujeitas a disponibilidade

Suplementos 
Por Pensão Completa (5 jantares).......................................................................... 120 

Por voo Madri/Astaná e Almaty/Moscou/Madri (sem taxas, aprox.) ......... Consultar 

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

Nº de pessoas Hotel Ramada 4* Hotel Rixos 5* 
De 2 a 3 pessoas 1.550 1.655 
De 4 a 5 pessoas 1.315 1.375 
De 6 a 8 pessoas 1.220 1.289 
De 8 a 10 pessoas 1.070 1.135 
Supl. quarto individual     80    120

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

O preço inclui: 2 noites em uma casa de hóspedes no Parque Nacional Altyn Emel 
(Twin); 2 noites no refúgio alpino nos Lagos Kolsay (2-10 pessoas em twin, mais de 
10, quádruplo com 4 pessoas por quarto); 1 noite de hotel em Almaty de acordo com 
a categoria escolhida no quarto Dbl / Twin; Pensão Completa (6 cafés da manhã, 5 
almoços, 5 jantares); 1 litro de água mineral por pessoa por dia; O suplemento 
individual está disponível apenas na cidade de Almaty.

 Anel Parques 
Naturais de Cazaquistão 

6 dias/ 5 noites hotel desde ……… 1.070 USD 

Dia 8º Almaty/PN Altyn Emel  
• Pensão completa. 
Visita do Museu Central do Cazaquistão. 
Depois do almoço iremos em 4x4 para o 
Parque Nacional Altyn Emel. Chegada, 
jantar e acomodação em uma "Guest 
House” (Casa de hóspedes). 
Dia 9º PN Altyn Emel/Aktau/ 
PN Altyn Emel  
• Pensão completa.  
Saída cedo para as Montanhas Brancas 
Aktau, onde iniciaremos um trekking para 
apreciar seu colorido. Faremos um 
"brunch" piquenique antes de continuar 
nosso trekking a um mirante natural, 
depois visitaremos o salgueiro centenário 
(mais de 700 anos) e retornaremos a nossa 
"Guest House" para almoçar e descansar. 
Mais tarde faremos a visita da "Duna Can-
tante". Regresso, jantar e alojamento na 
"Guest House".  
Dia 10º PN Altyn Emel/PN Charyn/ 
Lagos Kolsay  
• Pensão completa.  
De manhã iremos para o Parque Nacional 
de Charyn. Chegada e descida para "Vale 
dos Castelos". Depois do almoço sairemos 
para o "Canhão Lunar”. Mais tarde subire-
mos ao Mirante Panorâmico. Desceremos 

o canyon e visitaremos 2 mirantes antes 
de partirmos para o Lagos Kolsay. Chega-
da ao refúgio alpino "Zhibek Zholy". Jantar 
e alojamento no refúgio.  

Dia 11º Lagos Kolsay  
• Pensão completa.  
Nós dividiremos em 2 grupos, e faremos a 
visita do lago que escolherem de acordo 
com a sua dificuldade. Em ambos teremos 
o almoço piquenique. Depois tempo livre e, 
opcionalmente, podemos alugar um barco 
a remos. Jantar e alojamento no refúgio.  

Dia 12º Lagos Kolsay/Lago Kaindy/ 
Almaty  
• Pensão completa.  
De manhã iremos ao místico Lago Kaindy, 
passearemos e desceremos para o lago. De 
lá nos dirigiremos para uma casa de uma 
família cazaque na cidade de Satty para 
visitar e almoçar. Mais tarde voltaremos a 
Almaty. Chegada, traslado ao hotel, jantar 
e alojamento.  

Dia 13º Almaty  
• Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto de Almaty para 
pegar o voo de regresso a sua cidade de 
origem.

LAGO KANDY

taremos o mausoléu de Khodja 
Ahmet Yassawí (Patrimônio Mundial 
pela UNESCO) e o complexo Khodja 
Ahmet Yassawi construído no final 
do século XIV, um dos mais impor-
tantes locais de peregrinação do Islã. 
Mais tarde, iremos para as ruínas de 
Sauran cerca de 40 quilômetros da 
cidade de Yasi (hoje Turkestan) tam-
bém um ponto importante na Rota 
da Seda e famosa por sua produção 
de azulejos e cerâmicas. Traslado ao 
hotel e alojamento. 
Dia 5º Turkestán/Shymkent/ 
Almaty 
• Café da manhã + almoço. 
Sairemos para a cidade de Shymkent, 
visitando o Mausoléu de Arystan 
Bab (século XII), santuário muçulma-
no famoso por ser um importante 
local de peregrinação na Ásia Cen-
tral. Chegada em Shymkent. Almo-
ço e tempo livre À tarde, traslado 
para a estação para pegar o trem 
noturno para Almaty (noite a 
bordo). 
Dia 6º Almaty 
• Café da manhã + almoço. 
De manhã chegaremos em Almaty, 
traslado ao hotel para realizar o 
check in. Tempo livre para descansar. 
Ao meio-dia, saída para o almoço, 
após o qual começaremos nossa 
excursão a Almaty visitando o Par-
que dos 28 Guardiões de Panfilov, a 
Catedral da Ascensão e o Museu de 
Instrumentos Musicais Nacionais. 
Mais de 1000 objetos estão presen-
tes na coleção do museu, incluindo 
alguns objetos raros do século XVII. 
No total, existem 60 tipos de instru-
mentos nacionais: kobyz, dombra, 
syldyrmak (uma espécie de pandeiro). 
Visita da Mesquita Central, visita 
do Bazar Verde, podendo participar 
da degustação de iguarias locais, 
incluindo leite de égua e leite de 
camelo. Continuaremos com a visita 

à Praça da República, onde aconte-
cem as principais festividades, even-
tos e manifestações. Traslado a Mon-
tanha Kok Tobe (subiremos seus 
1100 metros de teleférico). O parque 
de Kok Tobe é um dos símbolos da 
cidade de Almaty com a sua vista 
panorâmica. Traslado ao hotel e alo-
jamento. 
Dia 7º Almaty 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para a aldeia étnica cazaque 
de "Os Hunos" e visita ideal para 
aqueles que querem participar dos 
rituais, jogos nacionais e tradições 
cazaques. Recebimento com um 
ritual de boas-vindas "Shashu" para 
iniciar o programa de entretenimen-
to: arte criativa de feltro, visita de um 
yurt, a arte de instalação e desinsta-
lação dos yurts cazaques e diferença 
entre um yurt do Cazaquistão e um 
ger mongol. Rituais "Besikke salu" e 
"Tusau kesu". Na continuação, vere-
mos um show de cavalheiros caza-
ques, alguns jogos típicos como "kyz 
kuu" (um menino perseguindo uma 
menina no cavalo e ele tem que 
beija-la, se ele falhar, a menina o per-
segue e bate com o chicote nas suas 
costas) e luta cazaque a cavalo 
"atpen audaryspak". Continuaremos 
com danças típicas, música e almo-
ços tradicionais. Depois do almoço, 
os hóspedes aprenderão a cozinhar o 
"Baursak" (pão tradicional). Opção 
para contratar um passeio a cavalo 
adicional. (* Grupos de no mínimo 
10 pax; também poderão desfrutar 
do famoso show de cavalos cazaque 
"Dzhiguitovka"). Retorno à cidade 
para ver um show de falcoaria. Jantar 
no restaurante tradicional Kishkak. 
Traslado ao hotel e alojamento. 
Dia 8º Almaty 
• Café da manhã  
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto de Almaty. Fins dos serviços. 

CAZAQUISTÃO

Rússia

Uzbequistão Uzbequistão

Lago Balkhash

●Turkestán

Astana
●

●

Shymkent

▲ PN ALTYN EMEL

▲

Lagos Kolsay

●

Almaty
▲

PN CHARYN

MAUSOLÉU DE KHODJA AHMET YASSAWÍ - TURKESTAN

CAZAQUISTÃO

●
Almaty
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A República Popular da China é o terceiro país maior e populoso de nosso planeta, com mais de 1.300 milhões de habitantes, 
localizado no Extremo Oriente da Ásia e banhado pelo Oceano Pacífico. Sua geografia é muito variada, como convém a um país de 
extensão tão enorme, com 9.600.000 km2 de superfície. Aqui, publicamos alguns itinerários cuidadosamente preparados, que cobrem 
todo o país e que esperamos que seja do seu agrado. 

No Japão, além do combinado com a China, apresentamos nossos próprios Tours e outros regulares que esperamos motivá-los. A sua 
cultura e educação, hoje eles acrescentam: a) uma amabilidade surpreendente; b) preços razoáveis. Porém não nos esquecemos de 
oferecer um tour de Coréia. 

A Índia multicolorida deve complementar-se com o charmoso país do Nepal, bem como com a grande Ilha Tamil do Sul, como é o Sri 
Lanka (ex -Ceilão) que, com seu tour e praias, é um final magnífico. Os 3 tesouros dos Himalaias, Nepal, Butão e Tibet também com 
tratamento em espanhol. 

O resto da programação é dedicado à Indochina: na Tailândia, devemos destacar os circuitos elaborados que nos darão uma visão 
deste país agradável de norte a sul, sem esquecer suas ilhas paradisíacas e hotéis modernos; O Vietnã é um país moderno cheio de 
tradições, sorriso e boa cozinha. Visitar os templos de Angkor Wat é desfrutar de uma das poucas Maravilhas do Mundo e o reflexo da 
espiritualidade do povo cambojano, origem de muitas culturas asiáticas. 

Mianmar (a antiga Birmânia), sublime país budista por pessoas amigáveis, onde milhares de pagodas douradas imprime uma 
espiritualidade especial ao seu belo território. 

E no Oceano Pacífico, assim chamado pelos descobridores espanhóis, apresentamos o paraíso desconhecido das Filipinas, não só o 
mais próximo em distância física (13 horas), mas o mais próximo culturalmente. Finalmente, não podíamos esquecer os dois grandes 
países da Oceania: Austrália e Nova Zelândia, com sua espetacular Ilha do Sul; ambos combináveis com Ilhas Fiji, para nós as mais 
autênticas joias turísticas do Pacífico. 

Desejamos-lhe uma feliz viagem para o Oriente, tão longe quanto enigmático ainda hoje. 
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China 

Este Programa Inclui: 
- Voos domésticos para os trajetos Xian/Guilin/Hangzhou. 
- Trem de alta velocidade para o trajeto Pequim/Zengzhou e 

Luoyang/Xian 
- Trem ou ônibus para os trajetos Hangzhou/Suzhou/Xangai. 
- Ônibus para o trajeto Zhengzhou//Dengfeng/Luoyang. 
- 14 noites de alojamento nos hotéis escolhidos em quarto 

duplo com banheira/ducha. 
- 14 cafés da manhã Buffet no hotel + 8 almoços chineses +  

1 almoço Pato Laqueado. 
- Primeiro copo de agua, cerveja local ou refrescos, em todos os 

almoços. 
- As visitas especificadas no itinerário com guias locais de lín-

gua espanhola. 
- Guia nacional acompanhante de língua espanhola duran-

te todo o percurso na China a partir de 16 passageiros. 
- Assistência e traslados em aeroportos e hotéis. 
- Gorjetas para choferes e guias locais. 
- Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Pequim: Kuntai Royal Beijing 5* / Royal Gran Hotel Beijing 4*S / 

Jinglun 4*S 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S 
Xangai: Lee Gardens 4* / Ambassador Shanghai 4*S / 

Courtyard by Marriott 4*S 
Luoyang: Friendship Guest House 5* / New Friendship Luoyang 4*S 
Hangzhou: Sunny Hotel Zhonggwei 5* 
Guilin: Sheraton 5* 
Suzhou: Nanlin 4*

CHINA

Mar  
Amarillo

Mongolia

Xian

Guilin ●

Hangzhou
●

Luoyang
●

Suzhou ●

●
Zengzhou●

Dengfeng
●

Cód. 12016PR

Dia 1º Pequim 
• Sábado. 
Chegada a Pequim, capital da Repú-
blica Popular de China. Traslado ao 
hotel e alojamento. 
Dia 2º Pequim 
• Domingo • Café da manhã  
Começaremos a visita de Pequim 
com o Templo do Céu. Traslado ao 
hotel e alojamento. 
Dia 3º Pequim 
• Segunda-feira • Café da manhã Buffet +  
almoço. 
Durante este dia visitaremos a Gran-
de Muralha da China, uma das 
maiores obras de engenharia da anti-
guidade, o Palácio de Verão e uma 
fábrica artesanal onde nos mostra-
rão a “Arte Milenar do Cloisonné”. 
Durante o trajeto poderemos obser-
var do ônibus o estádio nacional 
“Ninho do Pássaro” e o centro 
nacional de natação conhecido como 
“Cubo de água”. Alojamento no 
hotel. 
Dia 4º Pequim 
• Terça-feira • Café da manhã Buffet + almoço 
“Pato Laqueado”. 
Durante este dia realizaremos a visi-
ta da Praça Tian An Men e do Palá-
cio Imperial ou Cidade Proibida. 
Tempo livre a disposição dos Senho-
res Clientes para que possam desfru-
tar do famoso mercado Xiushui. Na 
continuação desfrutaremos de um 
almoço no qual poderemos degus-
tar o “Pato Laqueado”. Alojamento 

no hotel. 
Dia 5º Pequim /Zhengzhou/ 
Templo de Shaolin/Luoyang 
• Quarta-feira • Café da manhã Buffet 
Na hora indicada traslado a estação 
ferroviária para pegar o trem de alta 
velocidade para Zhenzhou. Chega-
da e saída para Dengfeng para visi-
tar o famoso Templo de Shaolin 
conhecido também como “o primei-
ro templo debaixo do céu”, berço do 
budismo Zen e das artes marciais, a 
visita inclui a Floresta de Estupas. 
Na continuação saída para Luoyang. 
Alojamento. 
Dia 6º Luoyang/Xian 
• Quinta-feira • Café da manhã Buffet + almoço. 
Pela manhã nos dirigiremos ao 
Museu de História de Luoyang, 
onde os clientes terão tempo livre 
para sua visita. Depois visitaremos 
as impressionantes Grutas de Long-
men. Na hora indicada traslado a 
estação e saída em trem com destino 
a Xian, capital de 11 dinastias, desta-
ca-se por ter sido o ponto de partida 
da Milenária “Rota da Seda”. Chega-
da. Traslado ao hotel e alojamento. 
Dia 7º Xian 
• Sexta-feira • Café da manhã Buffet + almoço 
Buffet. 
Durante a estadia em Xian visitare-
mos a Grande Mesquita situada no 
bairro muçulmano, o Museu de 
guerreiros e cavalos de Terracota do 
Mausoléu de Qin Shi Huang Huang 
e depois de visitar o museu, convida-

remos o grupo a visitar a elaboração 
de figuras de terracota, e a Pagoda 
do Ganso selvagem (subida não 
incluída). Alojamento no hotel. 
Dia 8º Xian/Guilin 
• Sábado • Café da manhã Buffet. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto para sair em voo doméstico 
com destino a Guilin, situada junto 
ao rio Lijiang, é considerada a capital 
da paisagem chinesa. Chegada e 
traslado ao hotel. 
Dia 9º Guilin/Yangshuo/Guilin 
• Domingo • Café da manhã Buffet + almoço a 
bordo. 
Durante a manhã realizaremos um 
impressionante cruzeiro pelo Rio 
Lijiang, travessia fluvial que começa 
no porto de Zhujiang durante a qual 
poderemos admirar em toda sua 
beleza esta paisagem singular, com 
suas colinas de formação calcaria. Na 
continuação tempo livre a sua dispo-
sição para passear pelo povoado 
Yangshuo, onde poderemos con-
templar seu mercado e sua arquitetu-
ra típica. Regresso ao hotel e aloja-
mento. 
Dia 10º Guilin/Hangzhou 
• Segunda-feira • Café da manhã Buffet + almoço. 
Pela manhã excursão ao povoado 
Daxu, pequena aldeia situada às 
margens do rio Li. Durante os séculos 
passados, antes da construção da 
linha do trem, era um dos quatro 
portos mais importantes do rio. A 
maioria dos habitantes se dedicava 

HOTÉIS 
4*/4*S/5*

IncluIndo 14 CAFÉS DA MANHÃ, 8 ALMOÇOS e  
1 ALMOÇO PATO LAQUEADO + 19 VISITAS + 

VISITA ao TEMPLO de SHAOLIN

CRUZEIRO PELO RIO LIJIANG - GUILIN

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
15 dias 

(14 noites de hotel) 
desde 3.210 USD

Incluído trem de Alta Velocidade  
nos trajetos  

Luoyang/Xian 
e Pequim/Zengzhou

Taiwan

EXÉRCITO DE TERRACOTA - XIAN

●

Pequim

●

Xangai

(Incluídos Voos Domésticos Xian/Guilin/Hangzhou)
GRANDE MURALHA - PEQUIM

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 10 pessoas)
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GROTAS DE LONGMEN - LUOYANG

DATAS DE SAÍDA (SÁBADOS) Em quarto duplo Supl. indiv.

2019 

Abril 27; Maio 11 3.240 890  

Junho 1, 15 e 29; Julho 6, 13, 20 e 27; 
Agosto 17

3.210 860
 

Agosto 31; Setembro 7, 14 e 21; 
Outubro 5, 12 e 19

3.310 960

Suplementos 
Taxas aéreas voos domésticos Xian/Guilin/Hangzhou (netas e aproximadas) ........ 30 
Voo Madri/Pequim e Xangai/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.) 
- As malas se trasladarão diretamente de Pequim a Xian e de Hangzhou a Xangai. Rogamos que prepa-

rem bagagem de mão para as noites de Zhengzhou/Luoyang (dia 5º a 6º) e Suzhou (dia 12º). 
- Para a emissão dos bilhetes de avião e trem, na China precisamos do número de passaporte, 

nomes e sobrenomes como aparecem no passaporte, ao menos 30 dias antes da data de saída. 
- Em algumas cidades como Luoyang existem muito poucos guias de idioma espanhol. Por este motivo o 

nível pode ser mais baixo que em outras cidades. 
Hotéis na China: 
- A categoria hoteleira nos países asiáticos (mais alta), difere da categoria hoteleira espanhola; por isso cata-

logamos por qualidade e serviços, segundo nosso próprio critério, especialmente na China, de forma subje-
tiva, os hotéis que utilizamos nos nossos programas. 

- Na China, a maioria dos hotéis não dispõe de quartos triplos. Rogamos consultar.  
- Segundo normativa internacional hoteleira o check in se realizará a partir das 14:00h e o check out antes 

das 12:00h. 
- Ao realizar o check in a maioria dos hotéis solicitam um cartão de crédito ou um depósito em dinheiro para 

cobrir os gastos extras que podem surgir. 
- É de 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 onde irá viajar. 

Visto Chinês: Terá que ser realizado no próprio país dos Sres. Clientes.

ao comércio e seu mercado era 
famoso em todo o sul da China. Visi-
taremos suas ruas estreitas, solida-
mente pavimentadas, suas casas de 
madeira alinhadas em ambos os 
lados, cada uma com seu pátio e 
estrutura tradicional e a ponte Wans-
hou (ponte da longevidade) com um 
só arco. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto para sair em voo regular 
com destino Hangzhou, capital da 
província de Zheijang, é uma das 
cidades mais bonitas da China. Che-
gada. Traslado ao hotel e alojamento. 
Dia 11º Hangzhou 
• Terça-feira • Café da manhã Buffet + almoço 
Buffet. 
Durante a estadia em Hangzhou rea-
lizaremos um bonito passeio pelo 
Lago Oeste e visitaremos o Parque 
Hua Gang, o Templo da Alma 
Escondida e os campos de chá da 
aldeia Mei Jiawu onde poderão con-
hecer sua elaboração tradicional e 
degustar uma xícara do melhor chá 
verde da China conhecido como Xi 
Hui Longjing ou poço do dragão. 
Alojamento. 
Dia 12º Hangzhou/Suzhou 
• Quarta-feira • Café da manhã Buffet + almoço 
Buffet. 
Na hora indicada traslado terrestre 

com destino a Suzhou, uma das 
cidades mais singulares da China 
chamada de “Veneza do Oriente” 
por seus numerosos canais. Visitare-
mos o Jardim do Pescador e a Coli-
na do Tigre. Á noite lhes aconselha-
mos a passear pela Rua Shantangjie, 
onde foi preservado e restaurado um 
dos melhores bairros tradicionais de 
Suzhou. Alojamento. 
Dia 13º Suzhou/Xangai 
• Quinta-feira • Café da manhã Buffet + almoço 
Buffet.  
Pela manhã traslado terrestre com 
destino a Xangai. Durante a estadia 
em Xangai visitaremos o Templo do 
Buda de Jade, o Malecón, o Jardim 
Yuyuan e o Museu de Seda. Aloja-
mento no hotel. 
Dia 14º Xangai 
• Sexta-feira • Café da manhã Buffet. 
Dia livre a disposição dos senhores 
clientes para que possam passear por 
esta bonita cidade e realizar excursõ-
es opcionais tais como o Museu de 
Xangai e Zhujiajiao, pequeno povoa-
do flutuante situado a 40 km de Xan-
gai. 
Dia 15º Xangai 
• Sábado • Café da manhã Buffet. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto.

Preços por pessoa 
(em USD, base quarto duplo; grupo mínimo 10 pessoas)

TEMPLO DE SHAOLIN
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China

Este Programa Inclui: 
- Voo doméstico para os trajetos Pequim/Xian/Hangzhou. 
- Ônibus ou trem de alta velocidade para os trajetos Hangzhou/ 

Suzhou/Xangai. 
- 11 noites de alojamento nos hotéis indicados (ou similares), 

em quarto duplo standard, com banheira e/ou ducha. 
- 11 cafés da manhã buffet no hotel + 5 almoços +  

1 almoço pato laqueado. 
- Primeiro copo de agua, cerveja local ou refrescos, em todos os 

almoços. 
- As visitas especificadas no itinerário com guias locais de  

língua espanhola. 
- Assistência e traslados em aeroportos, estações e hotéis. 
- Gorjetas a guias locais e choferes. 
- Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Pequim: Hotel 5L 4* 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S 
Hangzhou: Sunny Zhongwei 5* 
Xangai: Lee Gardens Hotel Shanghai 4* 
Suzhou: Nanlin Suzhou 4*

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.) 
- As malas se trasladarão diretamente de Hangzhou a Xan-

gai. Rogamos que preparem bagagem de mão para a noite 
de Suzhou (dia 9º). 

Hotéis na China: 
- A categoria hoteleira nos países asiáticos (mais alta), difere da 

categoria hoteleira espanhola; por isso catalogamos por quali-
dade e serviços, segundo nosso próprio critério, especialmente 
na China, de forma subjetiva, os hotéis que utilizamos nos 
nossos programas. 

- Na China, a maioria dos hotéis não dispõe de quartos triplos. 
Rogamos consultar. 

- Segundo normativa internacional hoteleira o check in se reali-
zará a partir das 14:00h e o check out antes das 12:00h. 

- Ao realizar o check in a maioria dos hotéis solicitam um cartão 
de crédito ou um depósito em dinheiro para cobrir os gastos 
extras que podem surgir. 

- É de responsabilidade do passageiro levar sua documentação 
em dia, passaporte, visto e demais requisitos que possam exi-
gir as autoridades de cada país em função de sua nacionalida-
de. Consulte no Consulado de seu país de origem antes de 
viajar, vistos ou requisitos de entrada aos lugares onde irá  
viajar. 

Visto Chinês:  
Terá que ser realizado no próprio país dos Sres. Clientes.

CHINA

Mar  
Amarelho

Hangzhou
●

Suzhou
●

Xian ●

●

Pequim

●

Xangai

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 10 pessoas)

LAGO OESTE - HANGZHOU

Cód. 12006UR 12 dias 
(11 noites de hotel) 

desde 2.365 USD

HOTÉIS 
4*S/5*

Incluindo 11 CAFÉS DA MANHÃ,  
5 ALMOÇOS + 1 ALMOÇO PATO 

LAQUEADO e 13 VISITAS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

(Incluídos Trem de Alta Velocidade e Ônibus Hangzhou/Suzhou/Xangai + 
Voos domésticos Pequim/Xian e Xian/Hangzhou)

Dia 1º Pequim 
• Segunda-feira 
Chegada a Pequim, capital da Repú-
blica Popular de China. Traslado e 
alojamento no hotel. 
Dia 2º Pequim 
• Terça-feira • Café da manhã Buffet. 
Começaremos a visita de Pequim 
com o Templo do Céu. Traslado ao 
hotel e alojamento. 
Dia 3º Pequim 
• Quarta-feira • Café da manhã Buffet + Almoço 
de Pato Laqueado. 
Durante este dia realizaremos a visi-
ta da Praça TianAnMen, o Palácio 
Imperial ou Cidade Proibida e o 
Palácio de Verão. Almoço Pato 
Laqueado. Traslado ao hotel e aloja-
mento. 
Dia 4º Pequim 
• Quinta-feira • Café da manhã Buffet + Almoço. 
Durante este dia visitaremos a Gran-
de Muralha da China, uma das 
maiores obras de engenharia da anti-
guidade e uma fábrica artesanal 
onde nos mostrarão a “Arte Milená-
ria do Cloissonne”. Durante o trajeto 
poderemos observar do ônibus o 
estádio nacional “Ninho do Pássa-
ro”, e o centro olímpico de natação 
conhecido como “Cubo de Água”. 
De regresso a cidade visitaremos o 
Palácio de Verão e para finalizar a 
visita nos dirigiremos ao famoso 
Mercado Xiushui aonde os clientes 
poderão realizar suas compras. Aloja-
mento no hotel.

Dia 5º Pequim/Xian 
• Sexta-feira • Café da manhã Buffet  
Manhã livre a disposição dos senho-
res clientes para que possam realizar 
atividades como passear de Ricks-
haw pelos Hutones do bairro anti-
go e caminhar pela rua de pedestres 
Yandai Xie Jie ou rua obliqua em 
forma de tubo de tabaco, onde 
poderão ver uma mescla de estilos. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto para sair em voo doméstico 
com destino a Xian, capital de 11 
dinastias que se destaca por haver 
sido o ponto de partida da Milenária 
“Rota da Seda”. Chegada. Traslado 
ao hotel e alojamento.  
Dia 6º Xian  
• Sábado • Café da manhã Buffet + almoço. 
Durante a estadia em Xian visitare-
mos o Museu de guerreiros e cava-
los de Terracotas do Mausoléu de 
Qin Shi Huang, a Grande Mesquita, 
situada no bairro muçulmano e a 
Pagoda do Ganso Selvagem (subida 
não incluída). Traslado ao hotel e alo-
jamento. 
Dia 7º Xian/Hangzhou  
• Domingo • Café da manhã Buffet 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto para sair em voo doméstico 
com destino a Hangzhou. Chegada. 
Traslado ao hotel e alojamento.  
Dia 8º Hangzhou 
• Segunda-feira • Café da manhã Buffet +  
almoço Buffet 
Durante a manhã realizaremos um 
bonito Passeio pelo Lago Oeste e 
visitaremos o Parque Huagang, o 
Templo da Alma Escondida e finali-
zaremos a visita nos campos de chá 

da aldeia Mei Jiawu, onde os senho-
res clientes poderão conhecer sua 
elaboração tradicional e desfrutar 
degustando uma xícara do melhor 
chá verde da china conhecido como 
Xi Hui Longjiang ou Poço do dragão. 
Alojamento no hotel. 
Dia 9º Hangzhou/Suzhou 
• Terça-feira • Café da manhã Buffet. 
No horário indicado, traslado terres-
tre para Suzhou, uma das cidades 
mais singulares da China chamada 
"Veneza do Oriente" por seus nume-
rosos canais. Aconselhamos passea-
rem pela Rua Shantangjie, onde se 
há conservado e restaurado um dos 
melhores bairros tradicionais de Suz-
hou, e se desejarem, pegar um dos 
numerosos pequenos barcos que per-
correm os canais. Traslado ao hotel e 
alojamento. 
Dia 10º Suzhou/Xangai 
• Quarta-feira • Café da manhã Buffet + Almoço 
Durante a estadia em Suzhou visita-
remos o Jardim do Pescador e a 
Colina do Tigre. À tarde traslado 
terrestre com destino a Xangai. Che-
gada. Traslado ao hotel e alojamento. 
Dia 11º Xangai  
• Quinta-feira • Café da manhã Buffet + almoço 
Buffet 
Durante a estadia em Xangai visita-
remos O jardim Yuyuan, o Malecón, 
o Museu de Seda e o Templo do 
Buda de Jade. Traslado ao hotel e 
alojamento.  
Dia 12º Xangai 
• Sexta-feira • Café da manhã Buffet. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto. Fim de nossos serviços. 

DATAS DE SAÍDA (SEGUNDA-FEIRA) Em quarto duplo Supl. indiv.

2019 

Abril 29; Maio 6 e 20; Junho 3 e 17 2.380 680

Julho 1, 15, 22 e 29; Agosto 5, 12 e 19 2.365 630 

Setembro 2, 9, 16 e 30; Outubro 14 2.460 720

Suplementos 
Taxas aéreas voos domésticos Pequim/Xian/Hangzhou (netas e aproximadas) ..... 30 
Voo Madri/Pequim e Xangai/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde.. Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32

Preços por pessoa 
(em USD, base quarto duplo; grupo mínimo 10 pessoas)

CANAIS DE SUZHOU
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DATAS DE SAÍDA em quarto duplo supl. indiv.

18 Março/31 Maio 2019 3.105 1.110 
1 Junho/27 Agosto e 
15 Novembro 2019/12 Março 2020*

3.065 1.045
 

28 Agosto/14 Novembro 2019 3.140 1.145 
*Saídas somente as SEGUNDAS-FEIRAS de 18 Março 2019 al 12 Março 2020 
*Saídas somente as QUINTAS-FEIRAS de 18 Março al 14 Novembro 20198

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) 
Saídas SEGUNDA-FEIRA e QUINTA-FEIRA*

Suplementos por persona 
Por Festa da Primavera 2019  
(estadia de 17 Janeiro a 7 Fevereiro 2020) por pessoa e dia: 
- Em quarto duplo.................................................................................................... 55 
- Em quarto individual........................................................................................... 105 

Saídas 4/26 Abril + 5/26 Outubro 2019 
Por temporada alta neto em quarto duplo ........................................................... 65 
Por temporada alta neto em quarto individual .................................................. 130 
Saídas 2/16 Outubro 2019 
Por temporada alta neto em quarto duplo ......................................................... 140 
Por temporada alta neto em quarto individual .................................................. 270 

Taxas de aeroporto (neto e aproximado)............................................................... 45 
Voo Madri/Pequim e Hong Kong/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde.. Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32 

CONSULTAR TARIFAS ESPECIAIS COM SAÍDA DA ESPANHA PARA CHINA

Cód. 12008CR

China Cantão
Hong Kong

12 dias 
(11 noites de hotel) 

desde 3.065 USD

    (Incluídos Trem de Alta Velocidade Pequim/Xian e 
Guilin/Guangzhou + Voos Domésticos Xian/Xangai/Guilin)

Este Programa Inclui: 
- 11 noites de alojamento nos hotéis indicados (ou similares), 

em quarto duplo standard, com banheira e/ou ducha. 
- 11 cafés da manhã buffet e 5 almoços. 
- Voo doméstico para o trajeto Xian/Xangai/Guilin 
- Bilhete de trem de alta velocidade em classe turista (2ª classe) 

para o trajeto Pequim-Xian Guilin/Guangzhou. 
- Visitas indicadas com guias locais de língua espanhola. 
- Todos os traslados. 
- Ticket ferry Guangzhou- Hong Kong 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos internacionais. 
- Gorjetas para choferes, guias e/ou maleiros.  
- Bebidas durante as refeições.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Pequim: International 5* / Kuntai Royal Beijing 5* /  

New Otani Changfugong 5* 
Xangai: Guoman Shanghai 5* / Jijiang Tower Shanghai 5* / 

Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui 4* 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel Xian 5* / Gran Noble Xian 4* 
Guilin: Sheraton Guilin 5* - Guangzhou: Dongfang 5* 
Hong Kong: Park Hotel 4* / Harbour Plaza Metropolis 4* 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Existem determinadas datas que podem coincidir com eventos 

especiais, Se aplicará o suplemento correspondente sobre a 
confirmação da reserva. 

- Este circuito é um Tour Regular no qual se unem passageiros 
de diferentes nacionalidades. Tem datas de saída fixas e não se 
admitem trocas de rota nem de hotéis. Realiza-se com guias 
locais chineses de língua castelhana em cada cidade. 

- A categoria hoteleira nos países asiáticos (mais alta), difere 
com respeito à categoria hoteleira europeia; por isso cataloga-
mos, por qualidade e serviços, segundo nosso próprio critério, 
especialmente na China e de forma subjetiva, os hotéis que 
utilizamos em nossos programas. 

- A disponibilidade de camas de casal é muito limitada ou prati-
camente inexistente, somente se podem garantir sobre reserva 
efetuada. 

- Na China a maioria dos hotéis não dispõe de quartos triplos. 
Rogamos consultar. 

- Visto Chinês: Terá que ser realizado no próprio país dos Sres. 
Clientes. 

- É responsabilidade de o passageiro levar sua documentação 
em dia, passaporte, visto e demais requisitos que possam ser 
exigidos pelas 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 
onde vá viajar.

DATAS DE SAÍDA (SEGUNDAS e QUINTAS (até 14 Novembro)): 
2019 
Março: 18, 21, 25 e 28 
Abril: 1, 4*, 8*, 11*, 15*, 18*, 22*, 25* e 29 
Maio: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 e 30 
Junho: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 
Julho: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29 
Agosto: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 
Setembro: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 
Outubro: 3*, 7*, 10*, 14*, 17*, 21*, 24*, 28 e 31 
Novembro: 4, 7, 11, 14, 18 e 25 
Dezembro: 2, 9, 16, 23 e 30 
2020 
Janeiro: 6, 13, 20* e 27* - Fevereiro: 3*, 10, 17 e 24 - Março: 2 e 9 

*Nota: Ver suplemento Temporada Alta no quadro de preços

CHINA

Mar  
Amarelho

Xian ●

●

Pequim

●

Guilin
●

Guangzhou 
(Cantão)

●

Hong Kong
●

HOTÉIS 5* Incluindo 11 CAFÉS DA MANHÃ +  
5 ALMOÇOS + 14 VISITAS

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Dia 1º Pequim 
• Segunda-feira ou Quinta-feira 
Chegada a Pequim, capital da Repú-
blica Popular de China. Traslado ao 
hotel e alojamento. 
Dia 2º Pequim 
• Terça-feira ou Sexta-feira • Café da manhã 
Buffet + almoço com pato laqueado 
Durante este dia realizaremos a visi-
ta panorâmica da cidade incluindo 
a Praça de Tian An Men, a Cidade 
Proibida, o Templo do Céu e o Mer-
cado da Seda. Durante a estancia em 
Pequim assistiremos a um espetácu-
lo de acrobacia. Alojamento no 
hotel. 
Dia 3º Pequim 
• Quarta-feira ou Sábado • Café da manhã Buf-
fet + almoço 
Excursão o dia inteiro incluindo: a 
Grande Muralha e o Palácio de 
Verão. Durante o trajeto poderemos 
observar do ônibus o estádio olímpi-
co “Ninho do Pássaro”, o centro 
olímpico de natação conhecido como 
“Cubo de Água” e visitaremos uma 
oficina artesanal onde nos mostra-
rão a “Arte Milenar do Cloisonné”. 
Pela noite jantar de boas vindas, no 
qual degustaremos o famoso “Pato 
Laqueado”. Alojamento no hotel. 

Dia 4º Pequim/Xian 
• Quinta-feira ou Domingo • Café da manhã 
Buffet. 
Na hora indicada traslado a estação 
ferroviária para pegar o trem de alta 
velocidade com destino a Xian, 
capital de 11 Dinastias, destaca-se 
por ter sido o ponto de partida da 
milenária “Rota da Seda”. Alojamen-
to no hotel. 
Dia 5º Xian 
• Sexta-feira ou Segunda-feira • Café da manhã 
Buffet + almoço  
Durante a estadia em Xian visitare-
mos o Museu de guerreiros e cava-
los de Terracotas do Mausoléu de 
Qin Shi Huang, a Págoda do Ganso 
Selvagem (a menor) (subida não 
incluída) e passaremos de ônibus pela 
Muralha antiga de Xian que servia 
como proteção aos ataques das tri-
bos bárbaras do Oeste em sua histó-
ria. Alojamento no hotel. 
Dia 6 º Xian/Xangai  
• Sábado ou Terça-feira • Café da manhã Buffet 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto para sair em voo doméstico 
com destino a Xangai, o grande cen-
tro comercial, industrial e cultural da 
China. Chegada. Alojamento no 
Hotel. 

Dia 7º Xangai 
• Domingo ou Quarta-feira • Café da manhã 
Buffet  
Pela manhã visitaremos o Templo 
do Buda de Jade, o Jardim Yuyuan 
e o Malecón. Tarde livre. Alojamento 
no hotel. 
Dia 8º Xangai/Guilin 
• Segunda-feira ou Quinta-feira • Café da 
manhã Buffet  
Na hora indicada traslado ao aero-
porto para sair em voo doméstico 
com destino a Guilin, chegada, tras-
lado ao Hotel. À tarde visitaremos a 
Caverna da Flauta de Cana. Aloja-
mento. 
Dia 9º Guilin/Yangsuo/Guilin/ 
Guangzhou 
• Terça-feira ou Sexta-feira • Café da manhã 
Buffet + almoço a bordo. 
Durante a estadia em Guilin realizare-
mos um impressionante cruzeiro 
pelo Rio Li. À tarde chegaremos à 
cidade de Yangshuo, desfrutando 
sua rua de pedestre. Retorno de ôni-
bus para a cidade e, em seguida, visi-
taremos a Caverna da Flauta Reed. 
Saída em trem de alta velocidade 
com destino a Guangzhou, chegada 
e alojamento no hotel. 
Dia 10º Guangzhou/Hong Kong 
• Quarta-feira ou Sábado • Café da manhã  
Buffet + almoço. 
Pela manhã visita à casa ancestral 
da família Chen, uma joia arquitetô-
nica maravilhosa de esculturas. À 
tarde passeio pela Praça de Hua-
cheng, onde poderemos ver a torre 
de TV (não subiremos), e o mercado 
de Qingping. Logo depois traslado 
para o cais "Lianhua Shan" para 
apanhar o ferry às 18h00min e des-
embarque no cais "China Hong Kong 
City" de Hong Kong, chegada e tras-
lado ao hotel. 
Dia 11º Hong Kong 
• Quinta-feira ou Domingo • Café da manhã 
Buffet 
Durante a estadia em Hong Kong, 
realizaremos uma visita panorâmica 
da cidade que inclui a Bahia, Repul-
se, o Pico Victoria e o Porto de Aber-
deen.  Alojamento no Hotel. 
Dia 12º Hong Kong 
• Sexta-feira ou Segunda-feira • Café da manhã 
Buffet 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto.

VISTA DESDE O PICO VICTORIA - HONG KONG
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Cód. 13004BR

 
Japão  China

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Somente permitido uma mala por pessoa (Máximo 20 Kg.).  
- No Japão não é possível cama de casal, somente cama Twin. 
- O check-in no hotel de Osaka é a partir das 15h00. No caso 

de desejar check-in antecipado, deve solicitar uma noite extra 
pré-tour, mas não podemos garantir disponibilidade. 

- Em algumas saídas indicadas abaixo a primeira noite pode não 
ser em Osaka, podendo ser em Kobe, a cidade portuária mais 
representativa do Japão, que fica a 35 km a oeste de Osaka. 

- As malas serão trasladadas diretamente de Kyoto a Tóquio. Os 
clientes passarão uma noite em Hakone sem as suas malas, por 
isso rogamos que preparem uma maleta de mão para esta noite. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Osaka: Monterey La Soeur Osaka (Turista) 
Quioto: Karasuma Kyoto Hotel (Turista Superior) 
Hakone: Hakone Sengokuhara Prince (Primeira) 
Tóquio: Shinjuku Washinton Hotel (Primeira) 
Pequim: Internacional Beijing 5* / Hotel Kuntai Royal Beijing 

5*/ Hotel New Otani Changfugong 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel Xian 5* / Grand Noble Xian 5* 
Xangai: Hotel Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 5* / 
Hotel Guoman Shanghái 5* / Hotel Jinjiang Tower Shanghai 5*

Este Programa Inclui: 
- 13 noites de alojamento nos hotéis previstos em quarto duplo 

standard com banheira/ducha. 
- 13 cafés da manhã + 7 almoços + 1 jantar. 
- Voos domésticos Xian/Xangai. 
- Representação permanente da Politours na China. 
- Transporte terrestre no Japão em trem bala 2º categoria no 

trajeto Quioto/Odawara + Trem de alta velocidade Pequim/Xian. 
- Visitas em ônibus/micro-ônibus/carro privado ou taxi depen-

dendo do número de participantes. 
- Guias de língua espanhola para todas as visitas e traslados. 
- Taxas de municipalidade de Pequim + Seguro de viagem. 

TEMPLO TODAIJI - NARA

Coréia do Sul
Pequim

●

Quioto
●

Xian
●

Xangai

(voo não incluído)

●

JAPÃO

JAPÃO

CHINA

Nara●

 Dia 1º: Osaka  
• Terça-feira 
Chegada e Traslado ao hotel em ser-
viço regular com assistente. Aloja-
mento. 
Dia 2º: Osaka/Nara/Quioto 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço. 
 Pela manhã visita da cidade e visita 
do Castelo de Osaka. Despois da 
visita, saída para Nara. Pela tarde 
visita da cidade de Nara incluindo o 
Templo de Todaji com sua imagem 
do grande Buda Vairocana e o par-
que dos Cervos Sagrados, um san-
tuário construído nos princípios do 
século VIII por Fujiwara Fuhito. Há 
cerca de 3.000 lanternas de pedra 
que adornam o caminho de acesso, e 
as lanternas penduradas nos corredo-
res são doações. Almoço em restau-
rante local. Continuação da viagem 
para Quioto. Chegada a Quioto e 
começo da visita do Santuário Xin-
toísta de Fushimi Inari. Depois da 
visita, traslado ao hotel. 
Dia 3º: Quioto 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço. 
Visita da cidade que inclui o jardim 
do Templo Tenryuji, o Bosque de 
Bambu de Arashiyama, o Templo 
Kinkakuji (Pavilhão Dourado) e o 
Castelo de Nijo. Almoço em um res-
taurante local. Tempo livre. Regresso 
ao hotel por conta do cliente. Aloja-
mento. 

Dia 4º Quioto/Hakone 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Traslado a estação de metro de Quio-
to com assistente de língua espanho-
la. Saída de Quioto até Odawara em 
trem bala sem assistente. Chegada 
em Odawara e recepção por guia de 
língua espanhola. Começo da visita 
do Parque Nacional de Hakone em 
transporte público com guia de lín-
gua espanhola para conhecer: o lago 
Ashi em minicruzeiro, e o Teleférico 
no Monte Komagatake para desfru-
tar da vista panorâmica de Hakone e 
do Monte Fuji. Almoço em restauran-
te local incluído. Após a visita, trasla-
do a Hakone em transporte público. 
Jantar e alojamento. 
Dia 5º Hakone/Tóquio  
• Sábado • Café da manhã + almoço  
Pela manhã saída para Tóquio. Che-
gada a Tóquio, e começo da visita 
com guia de língua espanhola para 
conhecer o Santuário Xintoísta de 
Meiji; a Torre de Tóquio, e o Templo 
Asakusa Kannon com sua arcada 
comercial de Nakamise. (entradas 
não incluídas). Almoço em um res-
taurante. Depois da visita, regresso 
ao hotel. Alojamento 
Dia 6º Tóquio 
• Domingo • Café da manhã. 
Dia livre para visitar a cidade ou reali-
zar excursões opcionais. Alojamento. 
Dia 7º Tóquio - Pequim 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Traslado regular ao aeroporto. Saída 
em voo regular com destino a 
Pequim, capital da República Popular 
da China (voo não incluído). Traslado 
e alojamento no hotel. 
Dia 8º Pequim  
• Terça-feira• Café da manhã Buffet + almoço 
pato laqueado. 
Durante este dia realizaremos a visi-
ta panorâmica da cidade incluindo 
a Praça de Tian An Men, a Cidade 
Proibida, o Templo do Céu e o Mer-
cado da Seda. Almoço típico onde 
degustaremos o “Pato Laqueado”. 
Alojamento no hotel. 
Dia 9º Pequim 
• Quarta-feira• Café da manhã Buffet + almoço. 
Excursão durante todo o dia, 
incluindo a Grande Muralha e o 
Palácio de Verão. Durante a excur-

são convidamos os passageiros a visi-
tar um atelier de “cloisonné”. Mais 
tarde, durante o trajeto poderemos 
observar do ônibus o estádio Olímpi-
co “Ninho de pássaro” e o centro 
olímpico de natação conhecido como 
“Cubo de Água”. Alojamento no 
hotel. 

Dia 10º Pequim/Xian 
• Quinta-feira• Café da manhã Buffet. 
Na hora indicada traslado a estação 
ferroviária para sair em trem de alta 
velocidade com destino a Xian; 
capital de 11 dinastias se destaca por 
haver sido o ponto de partida da 
Milenária “Rota da Seda”. Chegada. 
Traslado ao hotel e alojamento.  

Dia 11º Xian 
• Sexta-feira • Café da manhã Buffet + almoço. 
Durante a permanência em Xian visi-
taremos: o Museu de guerreiros e 
os cavalos de Terracota do Mauso-
léu de Qin Shi Huang, a Grande 
Pagoda do Ganso Selvagem (subida 
não incluída) e logo passaremos de 
ônibus pela antiga Muralha de 
Xian. Alojamento no hotel. 

Dia 12º Xian/Xangai 
• Sábado • Café da manhã Buffet. 
Pela manhã traslado ao aeroporto 
para sair em voo doméstico com des-
tino a Xangai. Chegada. Alojamento 
no hotel. 

Dia 13º Xangai 
• Domingo • Café da manhã Buffet. 
Durante a estadia em Xangai visita-
remos o Jardim Yuyuan, o Malecón, 
e o Templo do Buda de Jade. Resto 
do dia livre a disposição dos senhores 
clientes para que possam passear por 
esta bonita cidade e realizar visitas e 
ou excursões opcionais tais como o 
Museu de Xangai, subir a torre da 
televisão Pérola do Oriente ou visitar 
o edifício Jinmao, o mais alto de Xan-
gai. Alojamento no hotel. 

Dia 14º Xangai  
• Segunda-feira • Café da manhã Buffet. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto.

Osaka ●

Hakone●

Tóquio
●

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

14 dias 
(13 noites de hotel) 

desde 3.795 USD

JARDIM YUYUAN - XANGAI

HOTÉIS 
4*/5*

Incluyendo 13 CAFÉS DA MANHÃ 
+ 7 ALMOÇOS + 1 JANTAR  

e 22 VISITAS

(Incluídos Trem de Alta Velocidade Pequim/Xian e Quioto/Odawara 
Voo Doméstico Xian/Xangai)
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DATAS DE SAÍDA Base Supl. 
(TERÇA-FEIRA) quarto duplo quarto indiv.

2019 

Abril 2 e 9 4.185 1.440
 

Abril 16, 23 e 30; Maio 7 4.010 1.385 

Maio 14, 21 e 28 3.880 1.320 

Junho 4, 11, 18 e 25; Julho 2, 9 e 16 3.800 1.265 

Julho 23 e 30; Agosto 20 3.880 1.320 

Agosto 6 e 13 4.185 1.439 

Agosto 27; Setembro 24 3.930 1.475 

Setembro 3, 10 e 17 3.855 1.420 

Outubro 1, 8, 15, 22 e 29; Novembro 5 4.060 1.540 

Novembro 26 4.000 1.385 

Novembro 12 e 19 4.175 1.439 

Dezembro 3 e 17 3.795 1.265 

2020 

Janeiro 14* e 28*; Fevereiro 11 e 25; Março 3 3.795 1.265 

*Suplemento Festa Primavera na China. Consultar.

Suplementos 
Voo Madri/Osaka e Xangai/Madri (neto e aproximado) desde .......................... 605 
Taxas de aeroporto voo internacional........................................................ Consultar 
Por trajecto Tóquio/Pequim (neto e aproximados) desde................................... 550 

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

Capitais da China 
8D/7n desde 1.415 USD

Dias 1º a 3º Pequim  –  Dia 4º Pequim/Xian  –  Dia 5º Xian 
Dia 6º Xian/Xangai  –  Dias 7º e 8º Xangai 

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA (SEGUNDA-FEIRA e QUINTA-FEIRA) 
2019 
Março: 18, 21, 25 e 28 - Abril: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29 
Maio: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 e 30 - Junho: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 
Julho: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 e 29 - Agosto: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 
Set.: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 - Out.: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31 
Novembro: 4, 7, 11, 14, 18 e 25 - Dezembro: 2, 9, 16, 23 e 30 
2020 
Janeiro: 6, 13*, 20* e 27* - Fevereiro: 3*, 10, 17 e 24 - Março: 2 e 9 

*Suplemento Natal, Festivais, Festa Primavera na China e outros. Consultar.

Em quarto duplo ................................................................... 1.415 
Suplemento quarto individual ................................................ 585

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

LAGO ASHI E MONTE FUJI - HAKONE

CIDADE PROIBIDA - PEQUIM
Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)
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CASTELO DE OSAKA

7 dias 
(6 noites de hotel) 

desde 2.420 USD
Japão

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria “A” 
Osaka: Monterey La Soeur Osaka (Turista) 
Quioto: Karasuma Kyoto Hotel (Turista Superior) / 

Monterey Kyoto (Turista Superior) 
Hakone: Hakone Sengokuhara Prince (Primeira) / 

Yumoto Fujiya (Primera) / Resorpia (Primeira) 
Tóquio: Shinjuku Washinton Hotel (Primeira) 
Categoria “B” 
Osaka: New Otani Osaka (Turista Superior) 
Quioto: Nikko Princess (quarto superior) (Primeira Superior) / 

Kyoto Hotel Okura (Primeira Superior) / 
Laforet (Primeira Superior) 

Hakone: Hakone Sengokuhara Prince (Primeira) /  
Hakone Hotel (Primeira) / Yumoto Fujiya (Primeira) 

Tóquio: Hyatt Regency Tokyo (Primeira)

Este Programa Inclui: 
- 6 noites de alojamento nos hotéis indicados em regime de alo-

jamento com café da manhã. 
- 6 cafés da manhã + 4 almoços + 1 jantar (Bebidas não incluídas). 
- Traslados em serviço regular indicados no itinerário com guia 

de língua espanhola. 
- Traslados em trem Bala (Shinkansen) classe turística para o tra-

jeto Quioto a Odawara. 
- Visitas em ônibus, micro-ônibus, carro privado ou taxi segundo 

o número de participantes. 
- Guia/assistente de língua espanhola durante todo o percurso, 

exceto no trajeto de trem bala Quioto até Odawara. 
- Dependendo das condições climáticas, a visita panorâmica do 

Monte Fuji, o minicruzeiro e a subida em teleférico podem ser 
substituídas por outras excursões. 

- Seguro de viagem. 

Dia 1º Osaka 
• Terça-feira  
Chegada a Osaka e traslado ao hotel 
em serviço regular com assistente. 
Alojamento. 
Dia 2º Osaka/Nara/Quioto 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço.  
Pela manhã visita da cidade e visita 
do Castelo de Osaka. Após a visita, 
saída até Nara. Pela tarde visita da 
cidade de Nara incluindo o Templo 
de Todaji com sua imagem do gran-
de Buda Vairocana, o parque dos 
Cervos Sagrados, um santuário 
construído nos princípios do século 
VIII por Fujiwara Fuhito. As cerca de 
3.000 lanternas de pedra que ador-
nam o caminho de acesso e as lan-
ternas penduradas nos corredores 
são doações. Almoço em restaurante 
local. Continuação da viagem para 
Quioto. Chegada a Quioto e começo 
da visita do Santuário Xintoísta de 
Fushimi Inari. Depois da visita, trasla-
do ao hotel.  
Dia 3º Quioto 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço. 
Visita da cidade que inclui o jardim 
do Templo Tenryuji, o Bosque de 
Bambu de Arashiyama, o Templo 
Kinkakuji (Pavilhão Dourado) e o 

Castelo de Nijo. Almoço em um res-
taurante local. Tempo livre. Regresso 
ao hotel por conta do cliente. Aloja-
mento. 
Dia 4º Quioto/Hakone 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Traslado a estação de Quioto de 
metrô com assistente de língua 
espanhola. Saída de Quioto até Oda-
wara em trem bala sem assistente. 
Chegada em Odawara e encontro 
com o guia de língua espanhola. 
Começo da visita do Parque Nacio-
nal de Hakone em transporte públi-
co com guia de língua espanhola 
para conhecer: o lago Ashi com 
minicruzeiro, e o Teleférico no 
Monte Komagatake para desfrutar 
da vista panorâmica de Hakone e do 
Monte Fuji. Almoço em restaurante 
local incluído. Após a visita, traslado 
a Hakone em transporte público. 

Jantar e alojamento. 
Dia 5º Hakone/Tóquio 
• Sábado • Café da manhã. Almoço 
Pela manhã saída para Tóquio. Che-
gada a Tóquio, onde começaremos a 
visita com guia de língua espanho-
la para conhecer o Santuário Xinto-
ísta de Meiji, a torre de Tóquio e o 
Templo Asakusa Kannon com sua 
arcada comercial de Nakamise. 
(ingressos não incluídos).  Almoço em 
restaurante. Depois da visita regresso 
ao hotel. Alojamento 
Dia 6º Tóquio 
• Domingo • Café da manhã. 
Dia livre para visitar a cidade ou reali-
zar excursões opcionais. Alojamento. 
Dia 7º Tóquio 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto em serviço 
regular com assistente de língua 
espanhola. 

DATAS DE SAÍDA (TERÇA-FEIRA)
Categoria “A” Categoria “B” 

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

2019 
Abril 2 e 9; Agosto 6 e 13; 
Novembro 12 e 19

2.805 875 3.449 1.385
 

Abril 16, 23 e 30; Maio 7 
Outubro 1, 8, 15, 22 e 29; 2.629 819 3.339 1.289 
Novembro 5 e 26  
Maio 14, 21 e 28; Julho 23 e 30; 
Agosto 20 e 27; Setembro 24

2.498 755 3.045 1.105
 

Junho 4, 11, 18 e 25; Julho 2, 9 e 16; 
Setembro 3, 10 e 17; 2.420 699 2.915    995 
Dezembro 3 e 17  
2020 
Janeiro 14 e 28; Fevereiro 11 e 25; 
Março 3

2.420 699 2.915    995 

Março 10 e 17 2.629 819 3.339 1.289
 

Março 24 e 31 2.805 875 3.449 1.385 

Noite extra em Osaka com café    155   75    209     89 
Noite extra em Tóquio com café    175 110    259   165 

Estes valores não aplicam nas seguintes datas: 28 Março/14 Abril +  
27 Abril/6 Maio + 12/14 Julho + 3/17 Agosto + 13/15 Setembro +  

20/22 Setembro + 11/13 Outubro 2019 + 14/21 Março 2020 e todos os Sábados.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Por voo Madri/Osaka-Tóquio/Madri ........................................................... 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. 
- Só será permitida uma mala por pessoa (Máximo 20 kg.).  
- Nas saídas 25 junho e 02 julho é possível que a noite em 

Osaka seja substituída por Kobe.** 
- Na categoria “A” a cama de casal não está disponível. Podem 

solicitar cama de casal em Osaka, Quioto e Tóquio na catego-
ria “B”. 

- O check-in no hotel de Osaka é a partir das 15h00. Se desejar 
check-in antecipado, você deve solicitar uma noite extra pré-
tour, mas não se pode garantir a disponibilidade. 

- As malas serão despachadas diretamente de Quioto a Tóquio. 
Os clientes passarão duas noites em Hakone sem suas malas, 
por isso pedimos que preparem uma bagagem de mão para 
estas duas noites. 

Océano 
Pacífico

Mar de Japão

Nara●

Osaka
●

Hakone
●

Tóquio
●

Quioto
● Odawara

●

JAPÃO

Cód. 13016AR

HOTÉIS 
Turista a 

Primeira Sup.

Incluindo 6 CAFÉS DA MANHÃ +  
4 ALMOÇOS + 

1 JANTAR e 14 VISITAS

SANTUÁRIO FUSHIMI INARI

INCLUÍDO

TREM  
BALA
TREM  
BALA



JAPÃO 97POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

Japão 

ASAKUSA KANNON - TÓQUIO

Dia 1º Osaka 
Chegada a Osaka e traslado ao hotel 
em serviço regular com assistente. 
Alojamento. 
Dia 2º Osaka/Nara/Quioto 
• Café da manhã + almoço. 
Pela manhã visita da cidade e do 
Castelo de Osaka. Depois da visita, 
saída para Nara para conhecer o 
Templo de Todaji com sua imagem 
do grande Buda e o parque dos Cer-
vos Sagrados. Almoço em um res-
taurante. À tarde saída para Quioto. 
No caminho, visita do Santuário 
Xintoísta de Fushimi Inari. Depois 
da visita, traslado ao seu hotel e alo-
jamento. 
Dia 3º Quioto 
• Café da manhã + almoço. 
Visita da cidade que inclui o Caste-
lo de Nijo, que faz parte do conjunto 

de Monumentos históricos da antiga 
Quioto (cidades de Quioto, Uji e 
Otsu) declarados Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO no ano 
de 1994, o Templo Kinkakuji (Pavil-
hão Dourado) um edifício de três 
andares situado nos terrenos do tem-
plo. Os dois andares superiores do 
pavilhão estão recobertos com folhas 
de ouro puro, e possui um magnífico 
jardim japonês adjacente. O lago que 
fica em frente é chamado Kyoko-chi 
(Espelho d’água). Na lagoa, existem 
numerosas ilhas e rochas que repre-
sentam a história da criação budista e 
o Santuário de Heinan. Depois do 
almoço tempo livre. Regresso ao 
hotel por conta do cliente. Alojamen-
to.

Dia 4º Quioto 
• Café da manhã. 
Dia livre para visitar a cidade ou reali-
zar excursões opcionais. Recomenda-
mos realizar a excursão opcional 
(com suplemento) a Hiroshima e 
Miyajima. Alojamento. 
Dia 5º Quioto/Nagoya/Magome/ 
Tsumago/Takayama 
• Café da manhã +Almoço (piquenique) + jantar. 
Traslado a estação de Quioto para 
sair em trem bala com destino a 
Nagoya. Chegada a Nagoya e visita 
das cidades de Magome e Tsuma-
go, na antiga estrada Nakasendo. 
Daremos um passeio em Magome. 
Saída para Tsumago onde visitare-
mos “Waki Honjin” (Antiga Hospe-
daria dos Samurais). Saída de Tsuma-
go para Takayama por estrada chega-
da a Takayama e começo da visita 
da cidade para conhecer a Rua de 
Kami-Sannomachi. Traslado ao 
hotel. Jantar típico japonês no hotel. 
Alojamento. 
Dia 6º Takayama/Shirakawago/ 
Nagoya/Hakone 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída com destino a Shirakawago 
com guia de língua espanhola. Che-
gada a Shirakawago e começo da 
visita da cidade (declarada Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO), 
para conhecer uma das casas tradi-
cionais de “Gassho-zukuri”. Almoço 
em um restaurante. Traslado a esta-
ção de Nagoya para pegar o trem 
bala com destino a Odawara. Che-
gada e traslado a Hakone. Jantar e 
alojamento. 
Dia 7º Hakone/Tóquio 
• Café da manhã + almoço. 
Visita do Parque Nacional de Hako-
ne incluindo o lago Ashi onde reali-
zaremos um mini Cruzeiro. O lago 
criado em uma cratera é conhecido 
por seus balneários e vistas do Monte 
Fuji, em dias ensolarados podemos 
contemplar a impressionante estam-
pa do Vulcão refletido em suas 
águas. Subida em teleférico ao 
Monte Komagatake é um passeio 
de 720 m com uma vista espetacular. 
Depois do almoço, saída pela estrada 
com destino a Tóquio. Chegada e 
visita da Torre de Tóquio. Depois da 
visita traslado ao seu hotel e aloja-
mento. 
Dia 8º Tóquio 
• Café da manhã + almoço. 
Visita da cidade incluindo o Templo 
Asakusa com sua arcada comercial 
de Nakamise. Este templo é um dos 
mais antigos da cidade e um dos que 
mais recebem visitas, não somente 
de turistas, mas também de gente 
com autêntico fervor. Visitaremos 
também o bairro Daiba e faremos 
um pequeno passeio de barco. 
Almoço em restaurante local. Regres-
so ao hotel por conta do cliente. Alo-
jamento.  
Dia 9º Tóquio 
• Café da manhã. 
Dia livre para visitar a cidade ou reali-
zar excursões opcionais. Recomenda-
mos realizar a excursão opcional 
(com suplemento) a Nikko. Aloja-
mento. 
Dia 10º Tóquio 
• Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto em serviço 
regular com assistente de língua 
espanhola.

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

DATAS DE SAÍDA (TERÇA, QUARTA, Categoria “A” Categoria “B” 
(SEXTA-FEIRA* ou DOMINGO*) quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Excursão opcional a Nikko com almoço (por pessoa desde Tóquio) .................. 270 
Excursão opcional a Hiroshima e Miyajima (por pessoa) .................................... 520 

Por voo Madri/Osaka-Tóquio/Madri (neto e aproximado) desde ....................... 729 
Taxas de aeroporto voo internacional........................................................ Consultar 

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

Cód. 12016QR

10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 3.315 USD

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.). 
- Nas saídas 25 e 26 de junho é possível que a noite em 

Osaka seja substituída por Kobe *. 
- Excursões opcionais, noites extras e upgrade para ryo-

kan só podem ser reservadas como limite 21 dias antes 
da partida. 

- As malas serão despachadas diretamente de Quioto a Tóquio. 
Os clientes passarão uma noite em Takayama e uma noite em 
Hakone sem suas malas, por isso pedimos que preparem uma 
bagagem de mão para estas duas noites. 

- Em algunas saídas poderiam ficar em Kobe em vez de Osaka.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria “A” 
Osaka: Vischio Osaka / Hearton Hotel Nishi -Umeda (Turista) 
Quioto: Miyako Hotel Kyoto Hachijo (Turista Superior) 
Takayama: Green Hotel Main / Best Western Takayama (Turista) 
Hakone: Yumoto Fujiya (quarto standard) (Primeira) / 

Sengokuhara (Primeira) 
Tóquio: Shinagawa Prince (Turista Sup.) / Toshi Center Hotel (Primeira) / 

Cerulean Tower Tokyo (Primeira) 
Categoria “B” 
Osaka: Rihga Royal (West wing) (Turista Sup.) / 

Imperial Hotel Osaka (Turista Sup.) 
Quioto: Granvia (quarto estándar) (Primeira Superior) 
Takayama: Greeen Hotel Tenryo-Kaku / Associa Resort (Primeira) 
Hakone: Yumoto Fujiya (hab. japonesa con camas twin) (Primeira) / 

Sengokuhara (Primeira) 
Tóquio: New Otani (Primeira) /  

Garden Tower (quarto estándar) (Primeira)

Este Programa Inclui: 
- 9 noites de alojamento nos hotéis indicados em regime de alo-

jamento com café da manhã. 
- 5 almoços (+1 tipo piquenique) + 2 jantares (Bebidas não 

incluídas). 
- Traslados indicados no itinerário em serviço regular com guia 

de língua espanhola. 
- Traslados em trem Bala (Shinkansen) classe turística para os 

trajetos Quioto/ Nagoya e Nagoya/ Odawara. 
- Visitas em ônibus, micro ônibus, carro privado ou táxi depen-

dendo do número de participantes. 
- Guia/assistente de língua espanhola durante todo o circuito, 

exceto o trajeto de trem bala de Quioto até Nagoya e/ou 
Nagoya até Odawara. 

- Dependendo das condições climatológicas, a visita panorâmica 
do Monte Fuji, o minicruzeiro e a subida de teleférico podem 
ser substituídos por outras excursões. 

- Seguro de viagem. 

CASAS “GASSHO-ZUKURI” - SHIRAKAWAGO

Océano Pacífico

Mar de Japão

Nara●

Hakone
●

Tóquio
●

Quioto
●

Nikko ●

Nagoya
●

Shirakawago ●

●
Tsumago

Takayama
●

JAPÃO Osaka
●

HOTÉIS 
4*S

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ +  
6 ALMOÇOS + 

2 JANTARES e 15 VISITAS

2019 
Abril 2, 3, 5, 6 e 30; Maio 1 e 3; 
Agosto 6, 7, 9 e 11; 3.865 1.005 4.299 1.909 
Novembro 12 e 19; Dezembro 24 
Abril 9, 10, 12, 13, 23, 24 e 26; 
Julho 14 e 21; Agosto 2, 4, 13 e 14; 
Outubro 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 22, 

3.775 949 4.189 1.800
 

23, 25, 29 e 30; Novembro 5 e 26 
Abril 16, 17 e 19; 
Maio 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22,  
24, 28, 29 e 31; 
Julho 5, 7, 9, 10, 12, 16, 19, 23, 24, 3.505 895 3.929 1.690 
26, 28, 30 e 31; Agosto 16, 20, 21,  
23 e 27; Setembro 6, 8, 10, 11,  
13, 17, 20, 25 e 27; Dezembro 10 
Junho 4, 11, 12, 18 e 19; 
Julho 2, 3 e 17; Agosto 28 e 30; 3.315 829 3.765 1.460 
Setembro 3, 4, 18 e 24  
2020 
Janeiro 14 e 28; Fevereiro 11 e 25 3.315 829 3.765 1.460

 

Março 3, 10 e 11 3.505 895 3.929 1.690 
Março 17 e 18 3.775 949 4.189 1.800 
Março 20, 24, 25, 27 e 31 3.865 1.005 4.299 1.909 

Para as saídas SEXTA-FEIRA, DOMINGO e a saída de 24 de DEZEMBRO,  
o tour somente opera na categoria “B” 

Noite extra em Osaka com café    155   75    209     89 
Noite extra em Tóquio com café    175 110    259   165 

Estes valores não aplicam nas seguintes datas: 28 Março/14 Abril +  
27 Abril/6 Maio + 12/14 Julho + 3/17 Agosto + 13/15 Setembro +  

20/22 Setembro + 11/13 Outubro 2019 + 14/21 Março 2020 e todos os Sábados.

INCLUÍDO

TREM  
BALA
TREM  
BALA
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Cód. 12606AR

Coréia 

Dia 1º Seul  
• Quinta-feira 
Chegada e traslado ao hotel em 
carro privado com assistência. Aloja-
mento.  
Dia 2º Seul/Paralelo 38/Seul  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço. 
Durante este dia se realizará a Excur-
são à fronteira com a Coreia do 
Norte (zona desmilitarizada), a fron-
teira mais vigiada do mundo. Esta 
fronteira se estabeleceu em 1953 
depois da Guerra de Coreia. Vere-
mos a Ponte da Liberdade, o tercei-
ro túnel de infiltração escavado ile-
galmente pelos norte coreano. Na 
continuação no Observatório Dora, 
podemos ver a cidade de Gijeong-
dong da Coreia do Norte com um 
mastro de 160 metros de altura. Alo-
jamento. 
Dia 3º Seul 
• Sábado • Café da manhã. 
Visita ao templo de Jogyesa e Palá-
cio Gyeongbokkung. O palácio foi 
construído em 1394 pela Dinastia de 
Joseon (1392-1910) e foi o centro do 

poder durante séculos. No palácio 
podemos ver a cerimônia de troca de 
guarda. De novo voltaremos ao pre-
sente e passaremos pela Casa Azul, a 
mansão presidencial. No museu 
perto (Sarangchae) aprenderemos 
sobre os habitantes atuais e anterio-
res. Na impressionante Praça de 
Gwanghwamoon veremos a estátua 
do Almirante Yi e do Rey Sejong, os 
dois heróis nacionais. Insadong tem 
sido o lar de uma dezena de galerias 
de arte, lojas de antiguidades, casas 
de chá tradicionais e lojas de recor-
dações. O Parque Tapgol é de gran-
de valor histórico, já que foi o ponto 
de partida de 01 de março de 1919 
do Protesto da Independência contra 
a ocupação japonesa. Na continua-
ção, visita do Museu nacional Han-
geul, que exibe a historia e o valor da 
ortografia coreana, o bem cultural 
mais valioso da Coreia,  através de 
exposições, atividades e educação. 
Continuaremos com a visita ao Arro-
yo Cheonggyecheon, um antigo 
canal, que flui há séculos no coração 

de Seul. Há meio século, o canal foi 
preenchido com concreto para dar 
lugar a uma estrada muito transita-
da, porém o canal de 5,3 km de com-
primento foi restaurado no ano de 
2005. Nossa última parada será o 
mercado Gwangjang, um dos mer-
cados tradicionais mais antigos de 
Seul. Regresso ao hotel e alojamento. 
Dia 4º Seul/Andong/Gyeongju  
• Domingo • Café da manhã  
Saída de Seul em ônibus privado com 
destino a Gyeongju. Durante o traje-
to visitarão a Aldeia Andong 
Hahoe, onde as tradições seculares, 
influenciados pelos ensinamentos de 
Confúcio, ainda sobrevivem. Os habi-
tantes vivem da mesma forma que 
viviam seus antepassados, em casas 
simples para os agricultores comuns 
e em casas ricamente decoradas para 
os "Yangban", os aristocratas. Che-
gada ao hotel e alojamento. 
Dia 5º Gyenongju 
• Segunda-feira • Café da manhã.  
De manhã visitaremos a caverna de 
Seogguram, que abriga uma incrível 

GROTA SEOGGURAM - GYEONGJU

7 dias 
(6 noites de hotel) 

desde 2.300 USD

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Seul: Hotel Stanford 4* - Gyengju: The K Hotel 4*

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O traslado do dia 7º se realizará sem assistência de língua 

espanhola 
Hotéis na Coreia: 
- A categoria hoteleira nos países asiáticos (mais alta) difere com 

respeito à categoria hoteleira de outros países, por isso catalo-
gamos por qualidade e serviço, segundo nosso próprio critério 
e de forma subjetiva, os hotéis que utilizamos em nossos  
programas.

CORÉIA DO SUL

Coréia do Norte

Mar 
Amarelho

Gyeongju●

Andong●

Paralelo 38●

Seúl ●

HOTÉIS  
4*

Incluindo ASSISTÊNCIA e VISITAS em ESPANHOL +  
6 CAFÉS DA MANHÃ, 1 ALMOÇO e 13 VISITAS

DATAS DE SAÍDA 2019 (QUINTA-FEIRA) 
Abril: 11*, 18 e 25 - Maio: 2, 9*, 16, 23 e 30 -  
Junho: 6, 13, 20 e 27 - Julho: 4, 11, 18 e 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 e 29 - Setembro: 5, 12, 19* e 26 
Outubro: 3, 10, 17*, 24 e 31 

*Saídas garantidas desde 2 pessoas

Este Programa Inclui: 
- 6 noites de alojamento nos hotéis previstos ou similares em 

quarto duplo. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto em transporte público Air-

port Limousine Bus  
- 6 cafés da manhã + 1 almoço 
- Visitas e traslados indicados no itinerário com guias locais de 

língua espanhola  
- Bilhete de trem classe turística para o trajeto Gyeongju/Seul  
- Seguro de Viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Gorjetas para guias, choferes, etc. 
- Tudo que não esteja especificado no itinerário.

PALÁCIO GYEONGBOKKUNG - SEUL
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estátua de Buda, e também visitare-
mos o templo de Bulgugsa, constru-
ído no mesmo período. Continuare-
mos até a aldeia da cerâmica, onde 
continuam a trabalhar da mesma 
forma que a dinastia Shilla. Visita do 
Parque Tumuli com as 23 tumbas 
reais que datam da Dinastia Shilla. Os 
numerosos artefatos encontrados 
nestas tumbas mostram um notável 
avanço tecnológico e cultural dessa 
época (anos 600-900). Prosseguire-
mos ao Cheomseongdae que é o 
observatório astronômico mais anti-
go existente na Ásia. As 362 pedras 
usadas para construir o Cheomse-
ongdae representam os 362 dias do 

calendário lunar. A lagoa Anapji é 
um lago artificial construído para 
lazer e estudo da família real. Por últi-
mo ao redor da estação de trem visi-
taremos o mercado de alimentos de 
Gyeongju onde poderemos saborear 
suas comidas típicas e o famoso doce 
Gyeongju Pan. Alojamento. 
Dia 6º Gyenongju/Seul 
• Terça-feira • Café da manhã  
Traslado a estação de trem para sair 
com destino a Seul. Chegada ao 
hotel e alojamento 
Dia 7º Seul 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto em carro  
privado. 

Suplementos 
Hotel Stanford 4* em Seúl: 
Noite extra em quarto duplo (por pessoa) .......................................................... 119 
Noite extra em quarto individual (por pessoa).................................................... 225 

Por voo Madri/Seul/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde..................... 315 
Taxas de aeroporto voo internacional........................................................ Consultar 

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

Preços por pessoa (em USD, mínimo 6 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 2.300 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 530

LAGOA ANAPJI - GYEONGJU

MÁSCARAS TÍPICAS DE ANDONG

En quarto duplo ................................................................................................. 3.050 
Suplemento quarto individual .............................................................................. 680

Preços por pessoa em USD desde 
(mínimo 6 pessoas / *2 pessoas)

Dia 1º Seul 
Dia 2º Seul 
Dia 3º Seul 
Dia 4º Seul/Gyeongju 
Dia 5ª Gyeongju 

Dia 6º Gyeongju/Busan  

Dia 7º Busan 

Dia 8º Busan/Seul     

Dia 9º Seul 

Consultar itinerário detalhado

CORÉIA ao Completo 
9 DÍAS/ 8 n. hotel desde ……… 3.050 USD 

DATAS DE SAÍDA 2019: 
Abril: 11*, 18 e 25 - Maio: 2, 9*, 16, 23 e 30 - Junho: 6, 13, 20 e 27 - Julho: 4, 11, 18 e 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 e 29 - Setembro: 5, 12, 19* e 26 - Outubro: 3, 10, 17*, 24 e 31 

*Saídas garantidas desde 2 pessoas

Cód. 12606CR

Em quarto duplo ................................................................................................. 4.890 
Suplemento quarto individual ........................................................................... 1.095

Preços por pessoa em USD desde 
(mínimo 6 pessoas / *2 pessoas)

Dia 1º Seul 
Dia 3º Seul 
Dia 4º Seul 
Dia 4º Seul/Gyeongju 
Dia 5ª Gyeongju 
Dia 6º Gyeongju/Busan 

Dia 7º Busan 

Dia 8º Busan/Jeju 

Dia 9º Jeju 

Dia 10º Jeju/Seul 

Dia 11º Seuúl 

Consultar itinerário detalhado

CORÉIA ao Completo + Ilha de Jeju 
11 DÍAS/ 10 n. hotel desde ……… 4.890 USD 

DATAS DE SAÍDA 2019: 
Abril: 11*, 18 e 25 - Maio: 2, 9*, 16, 23 e 30 - Junho: 6, 13, 20 e 27 - Julho: 4, 11, 18 e 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 e 29 - Setembro: 5, 12, 19* e 26 - Outubro: 3, 10, 17*, 24 e 31 

*Saídas garantidas desde 2 pessoas

Cód. 12606BR
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tacular. Subiremos até seu pátio forti-
ficado para ver suas dependências. 
Regresso a Jaipur aonde visitaremos 
o Palácio do Marajá e seu museu, o 
Observatório Jai Singh e o Tipolia 
Bazar, aonde poderemos contemplar 
a espetacular fachada do Palácio 
dos Ventos. Alojamento no hotel.  
Dia 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra  
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Saída por estrada com destino a 
Agra, visitando pelo caminho a cida-
de abandonada de Fatehpur Sikri, 
construída pelo imperador Akbar no 
século XVI. Chegada a Agra, situada 
às margens do rio Yamuna, foi a 
capital do império mongol em seu 
máximo esplendor. Visitaremos o Taj 

Mahal, obra-prima da arquitetura 
mongol, monumento funerário cons-
truído pelo Sah Jahan como símbolo 
do seu amor a sua mulher Mumtaz 
Mahal, hoje é uma das maravilhas do 
mundo. Alojamento no hotel. 

Dia 6º Agra 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Visita do Forte Vermelho cujo inte-
rior conserva a Mesquita da Pérola e 
belos palácios com esplêndidas vistas 
do Taj Mahal. Alojamento no hotel. 

Dia 7º Agra/Déli 
• Sábado • Café da manhã. 
Traslado por estrada a Déli. Tempo 
livre. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto.

Cód. 13506CR

Índia: 

TAJ MAJAL - AGRA

FUERTE AMBER - JAIPUR

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
- Déli: The Lalit (Luxo) 
- Jaipur: ITC Rajputana Luxury / Trident (Luxo) 
- Agra: Trident / ITC Mughal Luxury Collection (Luxo) 

Este Programa Inclui: 
- Transporte em veículo com ar condicionado. 
- 6 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em 

quarto standard duplo com banheira e/ou ducha. 
- 6 cafés da manhã e 1 almoço (sem bebidas). 
- Guia acompanhante da Politours desde a Espanha para grupos 

compostos por um mínimo de 20 pessoas: Para grupos com-
postos entre 6 e19 pessoas, assistência de um guia de língua 
espanhola para todo o percurso na Índia. De 2 a 5 pessoas, 
guias locais em espanhol (segundo disponibilidade). 

- Assistência e traslados em aeroportos em inglês. 
- Seguro de viagem.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Também não haverá desconto / reembolso para serviços 

não utilizados durante a viagem. 
- A viagem não inclui vacinas, taxas de bilhetes e aeroportos. 

Rogamos consultar. 

Rio Ganges

ÍNDIA

●

Déli

Jaipur

●Samode

Paquistão

China

Bhutan

NEPAL
●

●Agra

Golfo de 
Bengala

●

Fatehpur Sikri

Dia 1º Déli 
• Domingo 
Chegada à Déli. Traslado ao hotel. 
Dia 2º Déli 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Visita da Velha Déli, começando 
pelo Raj Ghat, lugar onde foi incine-
rado Ghandi, o Templo Sikh de Ban-
gla Sabih, a Grande Mesquita 
Jamma Mashid, construída pelo Sha 
Jahan e a agitada Rua de Chandni 
Chowk. Já em Nova Déli, no passeio 
do Raj Path, passaremos em frente 
dos edifícios coloniais do Parlamento 
e a Porta da Índia. Visita ao Qutub 
Minar. Alojamento no hotel. 
Dia 3º Déli/Samode/Jaipur 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída por estrada para Samode, 
pequena localidade a 42 km, aonde 
se encontra seu Palácio do século 
XVIII, transformado em hotel, desta-
cando seu impressionante “Salão dos 
Espelhos” (Durbar Hall). Continuação 
a Jaipur, também conhecida como 
“A Cidade Rosa”. Alojamento no 
hotel. 
Dia 4º Jaipur 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Visita ao Forte de Amber, que desde 
a estrada oferece uma imagem espe-

7 dias 
(6 noites de hotel) 
desde 799 USD

Acomodação
Base Base Base 

6 pess. 4 pess. 2 pess.

HOTÉIS 

LUXO
Incluindo 6 CAFÉS DA MANHÃ,  

1 ALMOÇO e 10 VISITAS

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas DOMINGOS

Suplementos 
Preço voo Madri/Déli/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

Preços por pessoa (em USD, mínimo 6 pessoas)

En quarto duplo 799 839 949 

Suplemento quarto individual.......................................................... 435

Déli ●

DATAS DE SAÍDA (De 16 Abril a 30 Setembro 2019) 
- Saídas DOMINGOS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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TEMPLO JAINISTA DE DZINIJSKA - RANAKPUR

Cód. 13506RR

Rajasthan

FORTE MEHERANGARH - JODHPUR

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- A viagem não inclui vacinas, taxas de bilhetes e aeroportos. 

Rogamos consultar.  
- Em algunas fases do circuito o número de passagens podem variar.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Déli: The Lalit (Luxo) 
Pushkar: Pushkar Resort (Primeira) 
Udaipur: The Lalit Laxmi Vilas Palace / The Trident (Luxo) 
Jodhpur: Vivanta by Taj Harimahal (Primeira Superior) 
Samsara: Manvar Resort (Primeira) 
Jaisalmer: Gorbandh Palace (Primeira) 
Bikaner: Gajner Palace / Laxmi Niwas Palace (Primeira) 
Jaipur: Trident / ITC Rajputana Sheraton (Primeira Superior) 
Agra: Trident / ITC Mughal Luxury Collection (Primeira Superior)

Este Programa Inclui: 
- Transporte em veículo com ar condicionado. 
- 12 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em 

quarto standard duplo com banheira e/ou ducha. 
- 12 cafés da manhã, 3 almoços e 2 jantares (sem bebidas). 
- As visitas indicadas no itinerário com guias locais em idioma 

espanhol. 
- Guia acompanhante de Politours para grupos compostos por 

um mínimo de 20 pessoas: Para grupos compostos entre 6 e 
19 pessoas, assistência de um guia de língua espanhola para 
todo o percurso na Índia. De 2 a 5 pessoas, guias locais em 
inglês/espanhol, exceto em Jodhpur, que são guias locais de 
língua inglesa. (segundo disponibilidade). 

- Assistência e traslados em aeroportos e hotéis segundo o pro-
grama. 

- Seguro de viagem. 

ÍNDIAUdaipur

Jodhpur

Jaisalmer
●●

Déli

●

●

●

●

Jaipur●
Ajmer

Pushkar
Samsara

Bilkaner

Paquistão

China

NEPAL
●

● ●Agra
●

Fatehpur Sikri

Déli ●

como a "Cidade Rosa", visitando 
em rota o Templo Deshnok. Chega-
da a Jaipur e traslado ao hotel. Alo-
jamento. 
Dia 10º Jaipur 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Visita ao Forte de Âmbar, que desde 
a estrada oferece uma imagem espe-
tacular. Subiremos até seu pátio forti-
ficado para ver suas dependências. 
Regresso a Jaipur aonde visitaremos 
o Palácio do Marajá e seu museu, o 
Observatório Jai Singh e o Trípoli 
Bazar, aonde poderemos contemplar 
a espetacular fachada do Palácio 
dos Ventos. Alojamento no hotel. 
Dia 11º Jaipur/Fatehpur Sikri/ 
Agra 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Saída por estrada com destino a 
Agra, visitando pelo caminho a 
cidade abandonada de Fatehpur 
Sikri, construída no século XVI. Che-
gada a Agra, situada às margens do 
rio Yamuna. Visita do Forte Vermel-
ho cujo interior conserva a Mesquita 
da Perola e belos palácios com 
esplendidas vistas do Taj Mahal.  Visi-
taremos o Taj Mahal, obra prima da 
arquitetura mongol. Alojamento no 
hotel.   
Dia 12º Agra/Déli 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Saída por estrada para Déli. Chega-
da. Alojamento no hotel. 
Dia 13º Déli 
• Sábado • Café da manhã. 
Na hora prevista nos trasladaremos 
ao aeroporto.

Dia 1º Déli 
• Segunda-feira 
Chegada a Déli e traslado ao hotel. 
Visita da Velha Déli, começando 
pelo Raj Ghat, lugar onde foi incine-
rado Ghandi, o Templo Sikh de Ban-
gla Sabih, a Grande Mesquita 
Jamma Mashid, construída pelo Sha 
Jahan e a agitada Rua de Chandni 
Chowk. Já em Nova Déli, ao longo 
do Raj Path, passaremos em frente 
dos edifícios coloniais do Parlamento 
e a Porta da Índia. Visita ao Qutub 
Minar, de 73 m de altura, construído 
no século XII. Alojamento no hotel. 
Dia 2º Déli/Ajmer/Pushkar 
• Terça-feira • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado a estação 
de trem para pegar o Ajmer Shatab-
di. Chegada a Ajmer e continuação 
por estrada a Pushkar. À tarde visi-
taremos esta tranquila cidade e seu 
lago sagrado. Alojamento no hotel. 
Dia 3º Pushkar/Udaipur 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Saída a Udaipur, situada as margens 
do Lago Pichola. Traslado ao hotel. 
Alojamento. 
Dia 4º Udaipur 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Visita do Palácio dos Marajás, que 
guarda valiosas coleções de miniatu-
ras. Está situado no alto de uma coli-
na, onde se encontram os Jardins das 
Damas de Honor (Sehellon Ki Bari) 
com belas fontes e lagoas de estilo 
mongol. Alojamento 
Dia 5º Udaipur/Jodhpur 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço em 
Ranakpur 
Saída por estrada a Ranakpur, com-
plexo de templos jainistas, situados 
no aprazível vale de Aravali. O maior 
deles, dedicado a Adinath foi cons-
truído em 1489 e dispõe de 29 salas, 
cujo telhado esta suportado por 
1.444 colunas trabalhadas com des-
enhos únicos. Continuação por estra-
da a Jodhpur, situado na margem do 
Deserto do Thar, se encontra aos pés 
de uma altiva fortaleza, com seu 
recinto amuralhado, um dos mais 
interessantes da Índia. Alojamento.

Dia 6º Jodhpur/Samsara 
• Sábado • Café da manhã + jantar 
Visita do Forte Meherangarh, em 
cujo interior se encontram pátios e 
palácios perfeitamente conservados, 
com destaque para o Palácio Moti 
Mahal. De volta à cidade, pararemos 
em Jaswant Thada, mausoléu de 
mármore branco construído em 
memória de Maharaja Jaswan Singh 
II. Saída por estrada através do deser-
to de Thar para chegar a Samsara, 
chegada e safari através das dunas, 
passeio de camelo. 
Dia 7º Samsara/Jaisalmer 
• Domingo • Café da manhã. 
Continuação a Jaisalmer, a "Cidade 
Dourada", chamada assim pela cor 
da pedra arenito com a qual foi cons-
truída. As casas coloridas no por do 
sol faz com que seja considerado um 
dos lugares mágicos da Índia. Visita-
remos o Forte, do século XII, em cujo 
interior se encontram palácios de 
marajás, templos hindus e Jainistas. 
De volta à cidade, visitaremos os 
"Havelis", antigas casas senhoriais 
construídas no s. XVII pelos comer-
ciantes ricos, cujas fachadas são 
autênticos bordados de pedra. Mais 
tarde, visitamos os "chatris", túmu-
los antigos localizados na periferia da 
cidade, onde poderemos assistir ao 
pôr do sol e as cores em sua muralha. 
Alojamento no hotel. 
Dia 8º Jaisalmer/Bikaner 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Pela manhã saída de Jaisalmer para 
Bikaner via Pokharan por estrada, 
visitando em rota o Templo Des-
hnok (300 km, 6-7 horas). Chegada 
e traslado ao hotel. Na parte da 
tarde, visita da cidade de Bikaner 
com o seu impressionante forte Juna-
garh - construído no século XVII, os 
havelis e os templos jainistas. 
Dia 9º Bikaner/Deshnok/Jaipur 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Pela manhã visita aos templos de 
jainistas seu impressionante forte de 
Junagarth – construído no século 
XVII. Continuação da nossa jornada 
para Jaipur, também conhecida 

13 dias 
(12 noites de hotel) 

desde 2.470 USD

HOTÉIS 
Primeira/ 

Primeira Sup/Luxo

GUIA ACOMPANHANTE GARANTIDO

Incluindo 12 CAFÉS DA MANHÃ,  
3 ALMOÇOS, 1 JANTAR no DESERTO +  

1 JANTAR e 27 VISITAS

DATAS DE SAÍDA (De 16 Abril a 30 Setembro 2019) 
- Saídas SEGUNDA-FEIRA

Suplementos 
Extensão Khajuraho/Benarés ....................................................................... Consultar 
Preço voo Madri/Déli/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

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

En quarto duplo .............................................................................................. 2.470 
Suplemento quarto individual ...................................................................... 825

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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Cód. 13506PR

SRI LANKA

●

● ▲

Nuwara Eliya

Ahungalla

●

Galle

PN Yala

Océano Índico

Este Programa Inclui: 
- Transporte em veículos com ar condicionado 
- 9 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em 

quarto duplo standard com banheira e/ou ducha. 
- 9 cafés da manhã e 8 jantares (sem bebidas). 
- As visitas indicadas no itinerário com um guia de língua espan-

hola para todo o circuito em Sri Lanka e locais para as visitas 
(não se inclui assistência na estadia da praia). 

- Assistência e traslados em aeroportos. 
- Seguro de viagem. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Ahungalla: Heritance Ahungalla 4* - Yala: Cinnamon Wild 5* 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills 4* 
Kandy: Cinnamon Citadel 5* - Habarana: Cinnamon Lodge 4* 
Colombo: Fairway 4* 

Sri Lanka: 

Dia 1º Colombo 
• Quarta-feira 
Chegada a Colombo, capital da Sri 
Lanka. Alojamento no hotel.  
Dia 2º Colombo/ Ahungalla 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída por estrada para Ahungalla, 
localidade no sul da ilha, conhecida 
por suas tranquilas praias, onde 
poderemos praticar esportes aquáti-
cos. Tarde livre. Alojamento no hotel. 
Dia 3º Ahungalla /Galle/ Yala  
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Pela manhã, saída em direção ao Par-
que Nacional de Yala. Pelo caminho 
visita do Forte de Galle, construído 
na época colonial e declarado patri-
mônio da Humanidade. Passearemos 
por suas estreitas ruas, junto às 
muralhas coladas ao mar, o farol e 
suas múltiplas galerias de arte. Conti-
nuação para Yala. À tarde visita do 
Parque Nacional de Yala, que conta 
com uma grande diversidade de 
fauna, lugar adequado para ver os 
três grandes animais de Sri Lanka, o 
Búfalo, o Leopardo e o Elefante, além 

de muitos outros animais selvagens. 
Alojamento no hotel. 
 Dia 4º Yala /Nuwara Eliya 
• Sábado • Café da manhã + jantar.  
Saída por estrada para Nuwara Eliya, 
conhecida por “a pequena Inglate-
rra” por causa da influencia vitoriana 
em seus edifícios. Encontra-se a 1884 
metros sobre o nível do mar, aos pés 
do Monte Pidurutagala, o pico mais 
alto de Sri Lanka. Visita de uma 
plantação de chá e de uma fábrica 
para ver o processo de produção. 
Alojamento no hotel. 
Dia 5º Nuwara Eliya/Kandy 
• Domingo • Café da manhã + jantar. 
Saída para Kandy, à última capital 
dos reis de Sri Lanka. É uma pequena 
cidade sagrada as margens de um 
lago artificial com numerosos monas-
térios budistas. Foi declarado patri-
mônio da humanidade. Visitaremos 
o Templo do Dente, templo muito 
venerado, onde se conserva uma relí-
quia do Dente de Buda. Passeio pelo 
lago e o bazar. Tarde livre. Possibili-
dade de realizar as visitas do centro 

de artesanato e joias esculpidas. À 
noite assistiremos a um espetáculo 
folclórico com danças típicas de Sri 
Lanka. Alojamento no hotel.  
Dia 6º Kandy/Pinnawela/Kandy 
• Segunda-feira• Café da manhã + jantar. 
Durante a manhã saída para Pinna-
wela para visitar o Orfanato dos 
elefantes durante a hora do banho e 
da comida, uma das visitas mais 
famosas de Sri Lanka dada à impor-
tância deste animal no país. Pela 
tarde, visita do magnífico Jardim 
Botânico de Peradeniwa, com infini-
tas variedades de plantas exóticas. 
Regresso a Kandy e alojamento no 
hotel. 
Dia 7º Kandy/Matale/Dambulla/ 
Habarana 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para Dambulla. Visita de uma 
plantação de especiarias em Matale 
onde se pode desfrutar de um pas-
seio pelo jardim e assistir a uma 
demonstração de culinária para 
entender o gosto e o aroma das 
especiarias. Também visitaremos 

ORFANATO DE ELEFANTES - PINNAWELA

SAÍDAS GARANTIDAS

PLUSPLUS IncluIndo

Show Cultural em Kandy + 
Almoço Tradicional  

em casa local

GRUTAS DE DAMBULLA

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- A viagem não inclui vacinas, vistos, taxas de bilhetes e aero-

portos. Rogamos consultar detalhes. 
- Em algumas datas o tour se operará ao inverso mantendo 

sempre todo o conteúdo do programa. 
- Consultar requisito para visto entrada em Sri Lanka (35 USD). 
- El PN Yala não opera durante o mês de Setembro (se substitui-

rá pelo PN Bundala). 
- Algumas das praias não são praticáveis para esportes aquáticos. 
- Existe a possibilidade de ampliar a estadia na praia. Rogamos 

consultar. 
- A saída de Agosto coincide com Perahera (festival do nasci-

mento de Buda). Entrada não incluída. 

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ +  
8 JANTARES e 21 VISITAS

● Matale
●

Kandy

●
Habarana

●

Polonnaruwa

●Pinnawela

●Sigiriya
●

Dambulla

Colombo ●

10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 1.735 USD
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Suplementos 
Preço voo Madri/Colombo/Madri (sem taxas, aproximado) desde ............. Consultar 
Taxas de aeropoerto ...................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

DATAS DE SAÍDA (QUARTA-FEIRA)
Base Base Base 

6 pess. 4 pess. 2 pess.

2019 
Maio 1 e 15; Junho 5 e 12 1.735 1.910 2.815 

Junho 19 y 26 1.775 1.955 2.860 

Julho 3 y 17 2.065 2.240 3.190 

Julho 31; Agosto 7 e 28 2.085 2.260 4.005 

Setembro 4 e 18 1.775 1.955 2.860 

Outubro 2 e 16 1.975 2.155 3.050 

Novembro 6 e 20; Dezembro 4 e 18 2.090 2.270 4.010 

Dezembro 17 Consultar Consultar Consultar 

2020 
Janeiro 1 e 15; Fevereiro 5 e 19;

2.090 2.270 4.010
 

Março 4 

Supl. quarto individual...................................................................... 720 
Supl. quarto individual (2 Out 2019/30 Abr 2020) ................ Consultar

Preços por pessoa (em USD, mínimo 6 pessoas)

POLONNARUWA

ROCA DEL LEÓN - SIGIRIYA

uma fábrica de Batik, antiga arte de 
tingir tecidos. Continuação para as 
Covas de Dambulla do século I A.C. 
que serviram de refugio ao Rei Wala-
gamba durante os anos de seu exílio e 
que posteriormente foram transfor-
madas em templos budistas. No total 
há 5 covas com 150 budas, destacan-
do o Buda Recostado de 14 metros. 
Regresso ao hotel e alojamento. 
Dia 8º Habarana/Sigiriya/ 
Polonnaruwa/Habarana 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita da Rocha do Leão de Sigiriya, 
uma das visitas mais famosas de Sri 
Lanka, declarada Patrimônio da 
UNESCO, uma formidável fortaleza 
construída pelo rei Kasyapa no  sécu-
lo V e que alberga os afrescos mun-
dialmente conhecido das “Donzelas 
Douradas” com  mas de 2000 anos 
de antiguidade. À tarde visita de 

Polonnaruwa, declarado Patrimônio 
da Humanidade, a segunda capital 
de Sri Lanka nos séculos XI e XII onde 
veremos as ruínas do Palácio Real 
com o Salão de Audiências e a Gal 
Vihar. 
Dia 9º Habarana/Colombo  
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
De manhã cedo visita do pequeno 
povoado de Hiriwadunna, onde 
daremos um passeio em carro de bois 
e visitaremos uma plantação de 
bananas. Na continuação breve pas-
seio em Oruwa (embarcação tradi-
cional). Continuação para Colombo. 
Alojamento no hotel. 
Dia 10º Colombo 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Visita panorâmica de Colombo com 
possibilidade de comprar os últimos 
presentes. Na hora indicada traslado 
ao aeroporto. 
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Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Suplementos 
Preço voo Madri/Kathmandu/Madri 
(sem taxas, aproximado e neto) desde ......................................................... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Visto de Kathmandu (a pagar no destino).............................................................. 30 

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

Nepal (base 2 pessoas) 1.045 1.140 
Nepal (Base 4 pessoas) 940 1.035 
- Suplemento quarto individual 430 520 
- Suplemento por voo Pokhara/Kathmandu 180 180 
- Noite extra em Kathmandu 75 90 

Ext. Trekking Tirkhedhunga 5 DIAS/4 noites .............................. 820 
- Suplemento quarto individual ................................................... 425 

Ext. Bhutan 6 DIAS/5 noites 
Extensão Bhutan (base 2 pessoas) 2.320 3.095 
- Suplemento quarto individual 295 310 

Ext. Tibete 8 DIAS/7 noites  
Extensão Tibete (base 2 pessoas) 2.410 3.120 
- Suplemento quarto individual 590 710

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Cidade Cat. “A” Cat. “B” 
- Kathmandu Tibet Internacional (1ª) Soaltee Crowne/Radisson (Luxo) 
- Chitwan                        Jungle Villa Resort (1ª) 
- Pokhara Lake Side Retreat (1ª)             Fish Tail (1ª Sup.) 

- Tirkedhunga TeaHouse (Tur. básico) TeaHouse (Tur. básico) 

- Paro Namsey Chholing (T. Sup.) Uma Paro (Luxo) 
- Thimpu River View Resort (T. Sup.)  Taj Tashi (Luxo) 
- Punakha Zangtok Pelri (T. Sup.) Zangtok Pelri (T. Sup.) 

- Lhasa Shanga La (T. Sup.) Sheraton (Luxo) 
- Gyantse Gyantse (1ª) Gyantse (1ª) 
- Tsedang Tsedang (T. Sup.) Tsedang (T. Sup.)  

Cód. 13506NR

Nepal 

Dia 1º Kathmandu 
Chegada a Kathmandu, capital e 
centro cultural do Nepal. Traslado ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 2º Kathmandu 
• Café da manhã  
Visita da Estupa de Swayambu-
nath, de rito budista/newari se 
encontra situada no alto de uma coli-
na de onde teremos uma espetacular 
vista do vale. Posteriormente nos 
deslocaremos à cidade de Patan, 
para visitar sua Praça Durbar e o 
Templo de Ouro. Regressaremos a 
cidade de Kathmandu para terminar 

LAGO PHEWA - POKHARA

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- A viagem não inclui visto de Nepal, Tibet e Bhutan, vacinas, 

taxas de bilhetes e aeroportos. Rogamos consultar.  
- Possibilidade de regressar desde Pokhara a Katmandu de 

avião. Consultar suplemento. 
- Preços validos até 31 Outubro 2019. 
- Consultar valor para guia acompanhante.

DATAS DE SAÍDA (De 1 Maio a 31 Outubro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS

NEPAL

NEPAL

Índia

Índia

Paquistão

Kathmandu
●

Pokhara
●

Patan
●

P.N. Chitwan▲

nossa visita na Praça Durbar, autên-
tico museu ao ar livre com seus palá-
cios, aonde se encontra o Palácio de 
Kumari (deusa vivente). Alojamento 
no hotel. 
Dia 3º Katmandu/PN Chitwan  
• Café da manhã + almoço + jantar 
Saída por estrada ao Parque Nacio-
nal de Chitwan, um dos espaços 
protegidos mais legendários e anti-
gos da Ásia. Habitat dos últimos rino-
cerontes e tigres asiáticos. Alojamen-
to no lodge. 
Dia 4º PN Chitwan 
• Café da manhã + Almoço + jantar  
Safári de elefante e passeio de 
canoa. Alojamento no lodge.  
Dia 5º PN Chitwan/Pokhara 
• Café da manhã  
Depois de mais uma visita ao parque 
à primeira hora da manhã, saída por 

estrada para Pokhara, lugar de 
incomparável beleza natural e lugar 
perfeito para uma vista panorâmica 
da região do Himalaia incluindo os 
Annapurna e Dhaulagiri (se o tempo 
permitir). Alojamento no hotel. 

Dia 6º Pokhara 
• Café da manhã  
Visita panorâmica da cidade e pas-
seio de barco pelo lago Phewa. Alo-
jamento no hotel 

Dia 7º Pokhara/Katmandu 
• Café da manhã  
Saída por estrada a Kathmandu. 
Alojamento no hotel. 

Dia 8º Katmandu  
• Café da manhã 
Tempo livre a sua disposição. Na hora 
indicada traslado ao aeroporto.

Este Programa Inclui: 
- Transporte em veículos com ar condicionado. 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) 

segundo categoria selecionada em quarto standard duplo com 
banheira e/ou ducha. 

- 7 cafés da manhã, 2 almoços e 2 jantares (sem bebidas). 
- As visitas indicadas no itinerário com um guia de língua espan-

hola em Katmandu. Resto em inglês.  
- Assistência e traslados em aeroportos. 
- Seguro de viagem.

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.045 USD

PASSEIO DE ELEFANTE - PN CHITWAN

HOTÉIS 
Turista Sup. 

a Luxo

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,  
PC em PARQUE CHITWAN, 

SAFARI em ELEFANTE e 8 VISITAS

Kathmandu
●

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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EXTENSÃO TIBETE 8D/7n desde 2.410 USD

Dia 1º Kathmandu/Lhasa 
• Terça-feira ou Sábado • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto para sair de avião a Lhasa. Chega-
da ao aeroporto de Gongkar e saída a Lhasa por estrada 
(1,30h), através de Yarlung Tsangpo e o vale de Kyi Chu. 
Tempo livre para aclimatar-se a altitude. Alojamento no 
hotel. 
Dia 2º Lhasa 
• Quarta-feira ou Domingo • Café da manhã. 
Visita do Palácio de Potala, obra prima da arquitetura 
tibetana. Visita do monastério de Deprung fundado por 
Tashi Palden em 1416. Alojamento no hotel.  

Dia 3º Lhasa 
• Quinta-feira ou Segunda-feira • Café da manhã. 
Visita de Jokhang, o templo mais venerado e sagrado 
para a maioria dos budistas. Passeio por Barkhor, típico 
bairro que ainda conserva a essência do velho Tibete. Alo-
jamento no hotel. 
Dia 4º Lhasa / Shigatse 
• Sexta-feira ou Terça-feira • Café da manhã. 
Saída por estrada para Shigatse, onde visitaremos o 
Monastério de Tashilumpo, fundado por Dalai Lama 
Gendum Drup. Alojamento no hotel.  
Dia 5º Shigatse/Gyantse 

• Sábado ou Quarta-feira • Café da manhã 
Após 3 horas de percurso chegaremos a Gyantse, situada 
estrategicamente no vale de Ngyanbchu. Visita ao monas-
tério de Palchor Chode e a Pagoda de Kumbum. 

Dia 6º Gyantse/Tsedang 
• Domingo ou Quinta-feira • Café da manhã. 
Saída por estrada para Tsedang no vale de Yarlung, o 
berço da civilização tibetana. Em rota, visitaremos o 
Monastério de Samye desenhado para representar o 
universo ideal descrito nas escrituras budistas. Chegada a 
Tsedang e alojamento no hotel. 

Dia 7º Tsedang 
• Segunda-feira ou Sexta-feira • Café da manhã. 
Realizaremos a visita dos monastérios de Yumbalakang e 
Tandruk e as tumbas de Chong Gye. Alojamento no hotel. 

Dia 8º Tsedang/Lhasa/Kathmandu 
• Terça-feira ou Sábado • Café da manhã. 
Traslado por estrada até o aeroporto de Lhasa para sair 
em avião com destino a Kathmandu.

EXTENSÃO TREKKING TIRKHEDHUNGA 
5D/4n desde 820 USD

EXTENSÃO BUTHAN 
6D/5n desde 2.320 USD

PALÁCIO POTALA - LHASA

Nepal 

Dia 1º Kathmandu/Paro/Thimpu 
• Café da manhã + almoço + jantar 
Traslado ao aeroporto para sair de avião com 
destino a Paro. Chegada e traslado por estra-
da a Thimpu, a capital de Bhutan. No camin-
ho visitaremos Gompa Kharbandi, belo 
monastério, para continuar com a visita do 
projeto Chukha Hudel e a pequena cidade 
de Chimaloki. Continuação até Thimpu, visi-
tando Simtokha Dzong, a fortaleza/dzong 
mais antiga de Bhutan. Alojamento no hotel.  
Dia 2º Thimpu 
• Café da manhã + almoço + jantar 
Visitaremos o Memorial Chorten e Tashich-
hodzong, bonita fortaleza/monastério, a 
Biblioteca Nacional, aonde se reúne a historia 
do país em textos tradicionais, a Escola de Pin-
turas de Thankas, o Instituto de Medicina Tra-
dicional terminando com um passeio pelo 
mercado de Thimpu. Alojamento no hotel. 
Dia 3º Thimpu/Punakha 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída por estrada a Punakha, passando pela 
colina de Cochu-La (3.050m). Chegada a 
Punakha e visita de Punkha Dzong, residên-
cia do sacerdote principal. Na continuação, 

visitaremos o Dzong Phodrang e o Templo 
da Fertilidade. Alojamento no hotel.  

Dia 4º Punakha/Paro 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída por estrada para Paro, a 2.154 m de 
altitude. Em rota, visitaremos o Kyichu Lha-
khang, um dos 108 templos construídos pelo 
Rei Tibetano Songtsen Gampo. Alojamento 
no hotel.  

Dia 5º Paro 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita de Ta Dzong, Rinpung Dzong, também 
conhecido como a “Fortaleza das joias amon-
toadas” Dzong Dukgyel, construído no século 
XVII por Shabdrung Ngawanga Nangyal, para 
comemorar a vitória sobre os invasores tibeta-
nos. E finalmente o mercado local. Alojamen-
to no hotel.  

Dia 6º Paro/Kathmandu 
• Café da manhã 
Na hora indicada, traslado ao aeroporto para 
pegar o voo com destino a Kathmandu. Che-
gada e traslado ao hotel. 

Ext. Bhutan 6 DIAS/5 noites 
Extensão Bhutan (base 2 pessoas) 2.320 3.095 
- Suplemento quarto individual 295 310

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Preços por pessoa (em USD; mínimo 2 pessoas) 

Consultar possibilidade de guia em espanhol

Ext. Tibete 8 DIAS/7 noites  
Extensão Tibete (base 2 pessoas) 2.410 3.120 
- Suplemento quarto individual 590 710

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Preços por pessoa (em USD; mínimo 2 pessoas) 

Ext. Trekking Tirkhedhunga 5 DIAS/4 noites ........................... 820 
- Suplemento quarto individual ................................................ 425

Programas

Preços por pessoa (em USD; mínimo 2 pessoas) 

Dia 1º Pokhara/Nayapul/ 
Torljedjimga 
• Café da manhã + almoço + jantar 
Saída por estrada para Nayapul, 
pequena cidade industrial localiza-
da nas margens do rio Modi. Após 
aprox. 1 hora caminhando, chega-
remos a Bhurjung Khola, atraves-
sando Birethanti. O almoço será 
realizado no percurso. Após a subi-
da, encontraremos uma subida 
íngreme por uma estrada pavimen-
tada por aproximadamente 1 hora 
ou uma hora e meia até chegar a 
Hille. Daqui a estrada é muito fácil 
até chegar a Tirkhendhunga. Alo-
jamento no lodge. 
Dia 2º Tirkhedhunga/Ghorepani  
• Café da manhã + almoço + jantar 
Descida através do rio Bhurundi 
que continuará com a subida íngre-
me até chegar a Ulleri (cerca de 3 
horas). A partir deste ponto, pode-
mos desfrutar de perto da beleza 
de Anapurna Sur e Machhapucha-
re (a montanha chamada Fishtail). 
Continuaremos através de uma flo-
resta escura de rododendros envol-
tos em líquenes espessos até che-
garmos à colina, onde existe um 
pequeno núcleo de casinhas. Aloja-
mento no lodge. 
Dia 3º Ghorepani/Tadapani 
• Café da manhã + almoço + jantar 
Excursão a Poon Hill, apenas ade-
quada para pessoas com espírito 

aventureiro. Lugar a partir do qual 
poderemos ver o majestoso pano-
rama dos HImalayas: Dhaulagiri, 
Ananpurna Massif, Machhapucha-
re e a Montanha Sagrada. A subida 
e descida do Poon Hill levará apro-
ximadamente 2 a 2,5 horas. Aloja-
mento no lodge. 

Dia 4º Tadapani/Ghandrung 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Hoje acordaremos no ponto mais 
alto do nosso circuito, então a 
maior parte do caminho será a des-
cida por aldeias isoladas para che-
gar a Ghandrung, um dos maiores 
assentamentos Gurung ao oeste 
do Nepal. A partir daqui, teremos 
uma das mais belas vistas de Gan-
gapurna, Machapuchre (Fishtail), 
Anapurna Sur, Bahara Sikhar, Lam-
jung Himal e Ananpurna III. Conti-
nuaremos a descida até chegar a 
Sauli Bazar. Alojamento no lodge. 

Dia 5º Sauli Bazar/Nayapul/ 
Pokhara 
• Café da manhã + almoço. 
Passeio gradual de aproximada-
mente 2 horas até chegar a Naya-
pul, via Birethanti. Neste ponto, 
saida por estrada até o aeroporto 
de Pokhara para se conectar com o 
vôo para Katmandu.

MOSTEIRO TAKTSANG - PARO
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Dia 1º Kathmandu 
• Domingo 
Chegada a Kathmandu. Dia livre. 
Alojamento 
Dia 2º Kathmandu/Paro/Thimphu 
• Segunda-feira • Almoço + jantar. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto e saída de avião com destino 
Paro. Chegada a Paro com o voo da 
Druk Air, assistência e traslado a 
Thimphu. O caminho desce pelo vale, 
onde os rios de Paro / Thimphu se 
encontram em Chuzom. Pela tarde, 
visita do Memorial Chorten de 
Thimphu, monumento pela paz e 
prosperidade mundial. As pinturas e 
estatuas no interior do monumento 
proporcionam uma visão profunda 
da Filosofia Budista. Alojamento no 
Hotel. 
Dia 3º Thimphu 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita o dia inteiro de Thimphu, 
incluindo a Biblioteca Nacional que 
contém uma vasta coleção de anti-
gos textos e manuscritos budistas. 
Visita do instituto Zorig Chusum, 
mais conhecido como o Centro de 
Artesanato de Belas Artes ou escola 
de pintura (pintura de Thankas e 
outras artes tradicionais). Continua-
mos para o centro da cidade para 
visitar a fabrica têxtil e o Museu 

Cód. 13506L

Folk Heritage. Pela tarde, visita de 
Trashichho Dzong, impressionante 
fortaleza/monastério, atualmente uti-
lizado para assuntos governamen-
tais. Alojamento no hotel. 
Dia 4º Thimphu/Punakha 
• Quarta-feira • Café da manhã + Almoço + jantar. 
Pela manhã, saída para Punakha 
através da passagem de Dochu-la 
(3050m). Em um dia claro pode-se 
ver uma interminável cadeia de picos 
do Himalaia, como o Gangar Punsum 
(24.000 pés). Chegada a Punakha e 
visita da Punakha Dzong, a residên-
cia de inverno de Je Khenpo (sumo 
sacerdote) e dos monges de Tashich-
hodzong. O Punakha Dzong está 
situado na desembocadura de dois 
rios glaciais, o Chu Chu e o Mo Pa, 
que descem das alturas do Himalaia e 
que foi a antiga capital do pais. Pela 
tarde, após cruzar os campos natu-
rais de arroz as margens do Chhu 
Mo, visita do Khamsum Yuelley 
Namgyal Chorten, monumento em 
agradecimento a Rainha do País. Alo-
jamento. 
Dia 5º Punakha/Paro 
• Quinta-feira • Café da manhã + Almoço + jantar 
Pela manhã, visita a Dzong Wang-
due que se eleva imponente sobre a 
confluência de dois rios, contrastan-
do com a paisagem natural da 
região. O pequeno povoado de 
Wangdue é muito famoso pelas 
esculturas de bambu e seu artesana-
to em pedra. Em rota, visita da Sem-
thoka Dzong, também conhecida 
como a “Fortaleza das joias empilha-
das” pela qualidade do trabalho de 
sua madeira, efetuado em sua torre 

central. Continuação para Paro. Visi-
ta do Ta Dzong mais conhecida 
como a Torre do Relógio, que agora 
abriga o Museu nacional. Alojamento 
no hotel. 
Dia 6º Paro 
• Sexta-feira • Café da manhã + Almoço + jantar 
Pela manhã realizaremos a excursão 
do Monastério Taktsang (ninho do 
tigre) O monastério Taktsang é um 
dos lugares de peregrinação mais 
venerados do mundo do Himalaia e 
que contém 13 lugares sagrados. 
Taktsang, "Tigre de Lair", deve seu 
nome a historia de sua fundação. No 
século VIII Guru Rinpoche chegou a 
Taktsang de uma maneira milagrosa, 
voando em uma tigresa de Khenpa-
jong na região de Kurteop. Segundo 
a tradição de Bhutan, a tigresa era 
uma forma tomada por um dos con-
sortes do Mestre para a ocasião. De 
regresso a Paro, visitaremos Drukg-
yel Dzong, uma fortaleza do Século 
XVII construída para comemorar a 
vitória sobre os invasores tibetanos, e 
visita do Kyichu Lhakhang, um dos 
santuários mais sagrados do país que 
reflete a introdução do budismo em 
Bhutan. Alojamento no hotel. 
Dia 7º Paro/ Kathmandu 
• Sábado • Café da manhã 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto para sair em voo regular com 
destino a Kathmandu. Tarde livre.  
Alojamento no hotel. 
Dia 8º Kathmandu 
• Domingo • Café da manhã 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria)  - Categoria 4* 
Thimpu: Riverview / Phuntsho Pelri / Dragon Roots 
Punakha: Zangtok Pelri / Meri Puensum Resort /  
Danchen Resort / Orchid 
Paro: Tenzigling / Olanthang / Village Resort / Kichu Resort 
Kathmandú: Fairfield by Marriott

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.) 
- A viagem não inclui: visto do Nepal, vacinas, taxas de bilhetes 

e aeroportos. Rogamos consultar. 
- É necessário realizar a reserva com mais de 30 dias de antece-

dência. 
- Os monastérios só poderão ser visitados quando não estão 

residindo neles os monges, situação que não pode ser prevista 
com antecedência.  

- Não há caixas (ATM) em Bhutan, Recomendamos aos clientes 
levar dinheiro suficiente em espécie para qualquer imprevisto.  

- O visto é entregue pelo guia em destino. 
- Existe a possibilidade de realizar extensões. Consultar. 

MONASTERIO TAKTSANG - PARO

DATAS DE SAÍDA (De 1 Maio a 31 Outubro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS

Este Programa Inclui: 
- Voos internos Katmandu/Paro/Katmandu.  
- Transporte em veículo com ar condicionado. 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em 

quarto standard duplo com banheira e/ou ducha. 
- 7 cafés da manhã, 5 almoços e 5 jantares (sem bebidas). 
- As visitas indicadas no itinerário com um guia de língua espan-

hola em Buthan. (trainees) 
- Assistência e traslados em aeroportos. 
- Visto de Bhutan. 
- Seguro de viagem.

Bhutan:  8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 2.355 USD

Mar 
Arábigo

ÍNDIA

NEPAL

BHUTAN

Paquistão

Índia

Nepal

BHUTAN

CORDILHEIRA DO HIMALAIA

Punakha

Thimpu●

●

Paro
●

Paro●

Preços por pessoa (em USD, mínimo 4 pessoas)

Suplementos 
Por saídas de 1 Setembro a 31 Outubro 2019 ...................................................... 380 

Suplemento mínimo 2 pessoas............................................................................... 450 

Preço voo Madri/Kathmandu/Madri 
(sem taxas, aproximado e neto) desde ......................................................... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Visto de Katmandu (a pagar em destino)............................................................... 40  

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

Notas: Consultar a possibilidade de realizar extensões desde Kathmandu

Base quarto duplo (4 pessoas) ...................................................... 2.355 
Suplemento quarto individual ......................................................... 340

HOTÉIS 
Primeira

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ +  
5 ALMOÇOS + 5 JANTARES e 15 VISITAS

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Kathmandu ●

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

ITINERÁRIO VERSÃO DOMINGOS 
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12 dias 
(11 noites de hotel) 

desde 3.465 USD

Cód. 13506O

 Nepal  Tibete
PALACIO DE POTALA - LHASA

ESTUPA SWAYAMBUNATH - KATHMANDU

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Kathmandu: Shambala (Primeira Superior) 
Lasha: Shangri-la (Turista Superior) 
Gyantse: Gyantse (Turista Superior) 
Shigatse: Qomolangzong (Turista Superior) 
Tsedang: Tsedang (Turista Superior)

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- A viagem não inclui o visto do Nepal, vacinas, taxas de bilhe-

tes e aeroportos. Rogamos consultar. 
- A visita de Potala em algumas datas de grande afluência de 

turistas está limitada a 1 hora de visita.  
- Devido à grande altitude do Tibete, é preciso realizar uma boa 

aclimatação à altitude e estar em bom estado físico.  
- A ordem das visitas pode ser alterada assim como o alojamen-

to nos hotéis por motivos operacionais.  
- Por motivos operacionais, a Cia. aérea chinesa que fornece o 

voo Kathmandu/Lhasa pode mudar ou cancelar a operação 
dos voos, e neste caso o operador local dará uma alternativa, 
a mais ajustada possível ao itinerário original.  

- Pela topografia destes países, com percursos por estradas de 
montanha, com alguns trajetos complicados, os deslocamen-
tos podem ser longos devido a desvios ou fechamentos de 
estradas.   

- Consultar preços a partir de 1 de Novembro de 2019. 

Este Programa Inclui: 
- Transporte em veículos 4x4 no Tibete, em Kathmandu, veícu-

los com ar condicionado. 
- Bilhete aéreo Kathmandu/Lhasa/Kathmandu. 
- 11 noites de alojamento nos Hotéis previstos (ou similares) em 

quarto standard duplo com banheiro e/ou ducha.  
- 11 cafés da manhã. 
- Assistência de um guia de língua espanhola durante todo o 

percurso no Nepal e Tibete para as saídas garantidas com um 
mínimo de 6 pessoas. Com menos de 6 pessoas, guia local de 
língua espanhola no Nepal e em inglês no Tibete.  

- Assistência e traslados nos aeroportos. 
- Seguro de viagem. 

TIBETE
NEPAL

NEPAL

TIBETE

Gyantse

Tsedang

Shiigatse

Paquistão

Índia

Índia

●

●

●

Lhasa

Lhasa

Kathmandu

●

●

●

CORDILHEIRA DO HIMALAIA

SAÍDAS GARANTIDAS

DATAS DE CHEGADA (de 1 Junho 2019 a 31 Março 2020) 
- Saídas SEGUNDA-FEIRA

Suplementos 
Suplemento quarto individual (3 Jun/21 Set 2019) .............................................. 830 
Suplemento quarto individual (21 Out 2019/23 Mar 2020) ....................... Consultar 

Visto do Tibete (neto)............................................................................................. 155 
Visto de Nepal (neto, tramitação em destino)........................................................ 30 

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

DATAS DE SAÍDA
Base Base Base 

6 pessoas 4 pessoas 2 pessoas

2019 
Junho 3, 10 e 17 3.730 3.465 3.860 

Julho 8 e 15; Agosto 5 4.090 3.805 4.205 

Agosto 12, 19 e 26 4.105 3.840 4.220 

Setembro 2, 16 e 30 4.130 3.880 4.260 

Outubro 7 e 21 4.090 3.805 4.205 

Novembro 18;
Consultar Consultar Consultar Dezembro 9 e 23 

2020 
Janeiro 6 e 20; Fevereiro 3 e 17;

Consultar Consultar Consultar
 

Março 9 e 23

Preços por pessoa (em USD, mínimo 6 pessoas)

HOTÉIS  
Primeira/ 

Primeira Sup./Luxo

Incluindo 11 CAFÉS DA 
MANHÃ e 16 VISITAS

Kathmandu ●

Dia 1º Kathmandu 
• Segunda-feira.  
Chegada a Kathmandu, a capital 
centro cultural do Nepal. Traslado ao 
hotel e alojamento. 
Dia 2º Kathmandu  
• Terça-feira • Café da manhã.  
Visita da Stupa de Swayambunath, 
também chamada de o Templo dos 
Monos, de rito Budista-Newari. Está 
localizada no topo de uma colina a 
partir da qual teremos uma vista 
espetacular do vale. Mais tarde, ire-
mos para a cidade de Patan, para 
visitar a Praça Durban e o Templo 
de Ouro. Retornaremos a cidade de 
Kathmandu para terminar nossa 
visita na Praça de Durbar, um 
autêntico museu ao ar livre com suas 
estupas e palácios, onde se encontra 
o Palácio da Kumari (deusa viva), um 
mito cujas origens nos aproximarão 
do conhecimento do Hinduísmo Tân-
trico dominante no Vale de Katman-
du. Alojamento no hotel. 
Dia 3º Kathmandu  
• Quarta-feira • Café da manhã.  
Dia libre para realizar excursões facul-
tativas (conhecer Bhadgaon, Pasupa-
tinah e Bodnath). Alojamento. 
Dia 4º Kathmandu/Lhasa/Tsedang  
• Quinta-feira • Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto para sair de 
avião a Lhasa. Neste voo através da 
Cordilheira do Himalaia poderemos, 
se o tempo permitir, desfrutar de 
umas esplêndidas vistas do Monte 
Everest e de muitas outras montan-
has. Após chegar ao aeroporto de 

Gonggar e passar pelos trâmites da 
aduana, nos trasladaremos por estra-
da em um percurso de duas horas 
(93 km) a Tsedang. Tempo livre para 
aclimatar-se a altitude. Alojamento.  
Dia 5º Tsedang  
• Sexta-feira • Café da manhã.  
Durante este dia visitaremos o palá-
cio de Yumbulkhang, é o primeiro 
palácio e um dos edifícios mais anti-
gos do Tibete; o Templo de Traduck 
também conhecido com o nome de 
O Templo de Changzhu, está locali-
zado na colina de Gongri. A dois qui-
lômetros ao sul a cidade de Tsetan e 
as Tumbas dos reis tibetanos, lugar 
onde os reis, ministros e as concubi-
nas reais que desde o 29 Tsanpo até 
o último foram enterrados. O túmulo 
que está localizado em Chong Gye, a 
30 quilômetros de Tsedang é tam-
bém o único grupo de túmulos no 
Tibete. Alojamento no hotel. 
Dia 6º Tsedang/Lhasa  
• Sábado • Café da manhã. 
Com muita calma e sem grandes 
esforços, começaremos a explorar 
esta fantástica cidade, telhado do 
mundo, localizado a 3.658 m. De 
manhã, visita do Palácio de Potala, 
uma obra-prima da arquitetura tibe-
tana que simboliza a história e a cul-
tura do Tibete. Construído no século 
XVII, fica a 300 metros acima do vale, 
no alto da Colina Vermelha e domina 
toda a cidade. À tarde visita de 
Jokhang, o templo mais venerado e 
sagrado para a maioria dos budistas, 
e importante local de peregrinação, 

localizado na Praça Barkhor, foi cons-
truído pelo Imperador Songtesen 
Gampo no ano de 642. Visita do 
bazar e alojamento no hotel. 
Dia 7º Lhasa  
• Domingo • Café da manhã.  
Visita do mosteiro Drepung funda-
do em 1416 por Tashi Palden, é uma 
autêntica universidade dedicada ao 
budismo. No interior abriga numero-
sas relíquias, estátuas de Buda e 
murais florais que representam a 
sabedoria do povo tibetano. À tarde, 
visita do mosteiro de Sera, um dos 
mosteiros mais bem preservados do 
Tibete, onde várias centenas de mon-
ges vivem e estudam em suas pare-
des caiadas de branco e telhados 
dourados. Alojamento no hotel. 
Dia 8º Lhasa/Yamdrok Tso Lake/ 
Gyantse  
• Segunda-feira • Café da manhã.  
Saída pela estrada para Gyantse, 
atravessando as colinas de Khamba 
La (4.750 m) e Kora La. No caminho, 
passaremos pelo famoso lago Yam-
drok Tso. Chegada a Gyantse, estra-
tegicamente localizada no Vale de 
Ngyanbchu a 3.950 m nas antigas 
rotas comerciais entre a Índia, Nepal, 
Butão e Sikkim. Possui um belo cen-
tro antigo com arquitetura tradicio-
nal tibetana.  
Dia 9º Gyantse/Shigatse  
• Terça-feira • Café da manhã.  
Traslado por estrada a Shigatse. Che-
gada e visita do Monastério de Tas-
hilumpo, o assentamento de Pan-
chen Lama, segundo em importância 
após o Dalai Lama Drup. Em seu inte-
rior, abriga uma grande figura dedi-
cada a Maytreya feita com ouro e 
pedras preciosas e de 26 m de altura. 
Alojamento no hotel.  
Dia 10º Shigatse/Lhasa  
• Quarta-feira • Café da manhã.  
Pela manhã saída por estrada em 
direção a Lhasa. (280 km aprox. 6 
horas) chegada e tarde livre a dispo-
sição dos Sres. clientes. Alojamento 
no hotel.  
Dia 11º Lhasa/Kathmandu  
• Quinta-feira • Café da manhã.  
Depois do café da manhã traslado 
por estrada ao aeroporto de Gonggar 
para pegar o voo com destino a 
Kathmandu. Chegada e alojamento 
no hotel.  
Dia 12º Kathmandu 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Tempo livre. Na hora indicada trasla-
do ao aeroporto.
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Notas muy importantes: 
- Xxxxxxxxxxx

Bangkok

Bangkok es la capital y 
la ciudad más grande de Thai-
landia. Se ubica en la ribera 
oriental del río Chao Phraya, 
cerca del Golfo de Thailandia. 
Posee una curiosa mezcla de 
estilos, con sus edificios rasca-
cielos futuristas yuxtapuestos a 
la exquisita belleza del Gran 
Palacio. 

Es una ciudad turbulenta y 
ruidosa cuyas calles parecen 
ester llenas de tránsito las 24 
horas del día, y cuyo centro 
atrae al público con los anun-

cios de neón y publicidad que hay por toda la capital. Aun así, 
Bangkok es una de las ciudades más bellas de toda Asia, donde 
podremos visitar monumentos y lugares tales como el Gran Pala-
cio, el Templo del Buda de Oro, el Templo del Buda Reclinado o 
el Templo de Mármol. 

Una compleja red de canales dio a la ciudad el apodo de la 
“Venecia del Este” en el tiempo en que todo el transporte era 
por barco. 

En sentido estricto, Bangkok no es el nombre de la capital, 
aunque los extranjeros lo usan universalmente. Realmente,  sig-
nifica “aldea de la ciruela silvestre”: es el nombre de una parte 
del lado Thon Buri del río. Los thailandeses llaman a la ciudad 
Krung Thep, que significa “la ciudad de los ángeles”.

Hotel em Bangkok/Categoria Quarto base quarto duplo n. extra

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) 3 dias/2 noites 
(Saídas DIÁRIAS de 1 Janeiro a 31 Outubro 2019)

GRANDE PALÁCIO

         AEROPORTO 
         SUVARNABHUNI

MERCADO 
NOTURNO

         AEROPORTO 
         DONMUANG

     Hotel NOVOTEL SILOM 4*S 

     Hotel PULLMAN G 5* 

     Hotel ROYAL ORCHID SHERATON 5* 

     Hotel SHANGRI-LA 5*

Escritório POLITOURS em BANGKOK

Airport link

Cód. 13100AR

3 dias 
(2 noites de hotel) 
desde 285 USD

TEMPLO WAT ARUN

Q Novotel Silom 4*S  
1 Jan/31 Out 2019 Superior 285 59 

Deluxe 305 69 

W Pullman G 4*S  
1 Jan/31 Mar 2019 Deluxe 380 108 

Executive 459 147 

     1 Abr/31 Out 2019 Deluxe 350 93 
Executive 415 125 

E Royal Orchid  
Sheraton 5*  
1 Jan/31 Mar 2019 Deluxe Riverview 385 110 

Deluxe Premium Riverview 465 159 

     1 Abr/31 Out 2019 Deluxe Riverview 355   97 
Deluxe Premium Riverview 420 127  

R Shangri-La 5*  
1 Jan/31 Out 2019 Deluxe 589 212 

Deluxe River 605 220

O preço inclui: 2 Noites no hotel selecionado, quarto standard; Regime de alojamento com café da 
manhã ; Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência em espanhol; Visita de meio dia da 
cidade de Bangkok; Seguro de viagem. 

Nota Importante: CONSULTAR TARIFAS ESPECIAIS COM COTAS A BANGKOK A PARTIR DA ESPANHA.
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Em/desde KRABI  
(Incluem: traslados, almoço, água, entradas ao Parque Nacional e guia local de língua inglesa) 

Ilhas Phi Phi em barco.................................................................................... 60 USD 
Excursão a 4 ilhas em barco ............................................................................... 40 USD 

James Bond Discovery ......................................................................................... 55 USD 

Ilha Hong em barco............................................................................................... 48 USD

Em/desde PHUKET 
(Inclui: traslados, almoço e guia local de língua inglesa) 

Excursão as ilhas Phi Phi em lancha rápida............................................ 90 USD 
Visita de Phang Nga em barco e canoa ......................................................... 73 USD 

Show Phuket Fanta Sea ...................................................................................... 52 USD

Notas Importantes: Preços netos aproximados. Reserva e pagamento em destino. Algumas visitas são em inglês e precisam de mínimo de grupo. Consultar. 
                                      Nas ilhas da Tailândia (exceto Phuket) não está garantido o espanhol.

Tailândia: 

Golfo de 
Tâilandia

Koh Tao

Koh Phangan

Koh Yao

KOH SAMUI

Koh Chang

●

●

KOH LANTA●PHI PHI
●

●

●

●

● BANGKOKRatchaburi
●

Mercado flutuante e o jardim das rosas..................................................... 72 USD 
Excursão de dia completo. Saída por estrada para o mercado flutuante. Na chegada 
passeio em lancha por seus canais onde poderemos desfrutar de uma maravilhosa pai-
sagem típico tailandesa. Prosseguiremos para o mercado flutuante para almoçar. Pela 
tarde assistiremos a um espetáculo de danças tradicionais mais representativas da cul-
tura tailandesa. Regresso a Bangkok. 

Visita da cidade (com almoço) ......................................................................... 42 USD 
Saída para o cais para pegar uma lancha que nos levará a percorrer os canais de Bang-
kok desfrutando das vistas as margens do rio. Parada para visitar o emblemático tem-
plo de Wat Arun (Templo do Amanhecer). Prosseguiremos a rota para Wat Po (Templo 
do Buda reclinado). Almoço. Pela tarde, passeio pelo bairro Chinês onde poderão ver a 
atividade frenética do comercio e o contraste entre culturas. Visitaremos por último 
Wat Traimit (Buda de ouro), impressionante por ser de uma só peça e de 5,5 toneladas. 
Ao finalizar poderão escolher entre voltar ao hotel ou permanecer no centro de Bang-
kok. 

Jantar/Cruzeiro Chao Phraya Princess (com jantar) .................................. 52 USD 
Tomaremos um moderno cruzeiro para percorrer este emblemático rio que separa a 
cidade em duas, observando todos os edifícios e monumentos iluminados como o Palá-
cio Real, o templo do amanhecer… Durante o passeio será servido um jantar Buffet 
com comida internacional e oriental, com música ao vivo. Ao regresso traslado ao mer-
cado noturno de Patpong ou diretamente ao hotel. 

Jantar em Restaurante Vertigo (Andar 61 / Hotel Banyan Tree)................ 150 USD 
Traslados hotel/restaurante/hotel. Jantar sem bebidas. Rogamos consultar o menu. 

Palácio Real ......................................................................................................... 40 USD 

Visita do Grande Palácio, onde residiam os reis desde o ano 1782 e o templo onde se 
encontra a venerada imagem do Buda de Esmeralda, conhecida com o nome de Wat 
Phra Kaeo. 

Mercado Flutuante e Ponte sobre o rio Kwai (com almoço) .................. 75 USD 
Excursão de dia completo. Saída por estrada para o mercado flutuante. Na chegada, 
passeio em lancha por seus canais donde poderemos desfrutar de uma maravilhosa pai-
sagem típica tailandesa. Prosseguiremos para Kanchanaburi para visitar o museu de 
guerra JEATH. Pegaremos uma lancha para percorrer o rio e desfrutar de uma incrível 
paisagem até chegar a famosa ponte sobre o rio Kwai. Almoço em um restaurante flu-
tuante. Regresso a Bangkok. 

Kanchanaburi com Elefantes.......................................................................... 92 USD 
Saída pela estrada até a província de Kanchanaburi. Chegada ao acampamento onde 
teremos um primeiro contato com os elefantes. Realizaremos um trekking de 20 minu-
tos ao lombo de um deles. Seguiremos a aventura ajudando com seu banho diário. 
Seguidamente tomaremos uma lancha pelo rio até chegarmos a famosa ponte sobre o 
rio Kwai. Almoço. Pela tarde visita ao museu de guerra Jeath e finalmente ao cemité-
rio dos aliados. Regresso a Bangkok pela estrada. 

Templos de Bangkok + Ayuthaya (com almoço)......................................... 86 USD 
Visita de Wat Po, o famoso templo do Buda recostado de Bangkok, uma figura de 46 
metros de longo e 15 metros de altura. Seguidamente visita do templo do Buda de 
ouro, conhecido como Wat Traimit, de uma só peça. Saída até Ayutthaya. Almoço à 
chegada e visita dos mais famosos templos: Wat Prasisanphet e Wat Mahatat. Regres-
so a Bangkok.

Em/desde BANGKOK 

(Consultar nas páginas 114 e 115)

TAILÂNDIA

Ayuthaya•Kanchanaburi
•

Mercado Flutuante
▲

Rio Kwai▲

Bangkok•

Mercado 
Flutuante

●

Pattaya●Cha Am ●

Hua Hin ●

Koh Samed ●

PHUKET ●

KRABI
●

Ilhas
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6/9 dias 
(5/8 noites de hotel) 
desde 940 USD

Tâilandia: 
Cód. 13116WR

TÂILANDIA

Mianmar
Laos

Camboja

Chiang Mai

Golfo de 
Tâilandia

M
ar

 d
e 

A
nd

am
ân

Phuket• Krabi•

Chiang Rai

Chiang Saen 
(Triángulo de Ouro)

(voo não incluído)

(v
oo

 n
ão

 in
cl

uí
do

)

•

Este Programa Inclui: 
Tour 6D/5n: 
- 5 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares). 
- 2 em Bangkok + Triângulo de Ouro: 1 noite em Chiang Rai 

com pensão completa + 2 noites em Chiang Mai com meia 
pensão em quarto standard. 

- Visitas indicadas no programa com chofer/guia acompanhante 
em espanhol. 

- Visita do Grande Palácio com guia local de língua espanhola. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Assistência permanente de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 
Tour 9D/8n: 
- 8 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) base 

quarto duplo standard com banheira e/ou ducha. 
- 8 cafés da manhã, 3 almoços e 1 jantar (sem bebidas). 
- Percurso terrestre segundo programa em veículos com ar con-

dicionado (carro, micro ônibus ou ônibus). 
- Visitas segundo itinerário com guias locais em espanhol. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com guia de língua  

espanhola, exceto nas Ilhas Tailandesas. 
- Assistência em espanhol por telefone 24 horas. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa Não Inclui: 
- Taxas de emissão de bilhetes; gastos pessoais; bebidas;  

gorjetas, etc.

•

DATAS DE SAÍDA 2019 
- Saídas TERÇA-FEIRA e SEXTA-FEIRA

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visto e 

dados úteis sobre a Tailândia. 
- Por razões técnicas a ordem das visitas poderá ser trocada sem 

aviso prévio, assim como substituir algumas delas por outras, 
mantendo em qualquer caso o conteúdo do programa. 

- A terceira cama em quartos triplos é uma cama extra. 
- As excursões opcionais são reservadas e pagas no destino. 
- Consultar preços a partir de 25 de outubro de 2019.

CAMPAMENTO DE ELEFANTES - CHIANG MAI

KRABI

HOTÉIS 
4*S/5*

Incluyendo 8 CAFÉS DA MANHÃ 
+ 3 ALMOÇOS + 1 JANTAR 

e 7 VISITAS

DATAS DE SAÍDA 2019 Tailândia Tour Ideal 
(TERÇA-FEIRA e SEXTA-FEIRA) Base 6D/5n Phuket 9D/8n Krabi 9D/8n

1 Abril/25 Outubro 2019 940 1.210 1.270 
Supl. habitación individual 369 680 340

Suplementos 
Voo Bangkok/Chiang Rai e Chiang Mai/Phuket ou Krabi (neto e aproximado)...... 340 

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

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

●

Bangkok

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Dia 1º Bangkok 
• Terça-feira ou Sexta-feira 
Chegada a Bangkok. Assistência no 
aeroporto e traslado para o hotel. 
Registo e entrada para o quarto as 
14,00 h.. Alojamento. 
Dia 2º Bangkok 
• Quarta-feira ou Sábado • Café da manhã. 
Visita do Grande palácio, onde resi-
diam os reis desde o ano de 1782 e o 
templo onde se encontra a venerada 
imagem do Buda de Esmeralda, con-
hecida pelo nome de Wat Phra 
Kaeo. Tarde livre. (Consultar possibi-
lidade de visitas opcionais em desti-
no). Alojamento.  
Dia 3º Bangkok/Chiang Rai 
• Quinta-feira ou Domingo • Café da manhã + 
almoço + jantar. 
Saída em voo de linha regular (não 
incluído) para Chiang Rai. Chegada e 
visita do famoso Triângulo de Ouro, 
onde se limitam os três países, Tailân-
dia, Laos e Mianmar. Passeio de barco 
no Rio Mekong entrando em águas 
de Myanmar e de Laos. Visita do 
museu do Opio. Almoço. Continuare-
mos em direção à fronteira com Myan-
mar no distrito de Maesai, onde há um 
importante mercado com produtos 
procedentes de Myanmar. Regresso ao 
hotel. Tempo livre. Jantar e alojamento. 
Dia 4º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Sexta-feira ou Segunda-feira • Café da manhã 
+ almoço. 
Saída por estrada para Chiang Mai, a 
"Rosa do Norte" e a cidade mais 
importante da região. A cidade anti-
ga é cercada por um fosso e é mura-
da. Em rota parada para visitar o 
emblemático templo branco Wat 
Rongkhun. Continuação para 
Chiang Mai. Visita do Templo Doi 
Suthep, símbolo da cidade a 1.053 
metros de altura, é um importante 
centro de peregrinação. Almoço. À 
tarde, visita do centro de artesana-
to de Chiang Mai, onde são fabrica-
das joias e pedras preciosas, seda, 
guarda-chuvas, esculturas em madei-
ra e móveis de teca. Alojamento. 
Dia 5º Chiang Mai 
• Sábado ou Terça-feira • Café da manhã + 
almoço. 
Saída para visitar um acampamento 
de elefantes. Tempo livre. Continua-
remos com o banho dos elefantes, 
ver como eles jogam a água e se dei-
xam escovar por seus cuidadores. Em 
seguida desfrutaremos de um espe-
táculo inesquecível, onde se coloca 
em prática as habilidades destes 
incríveis animais, como pintar, jogar 
futebol, tocar a gaita e transporte de 

materiais pesados. Na continuação 
passeio através da selva nas costas 
de um elefante 45 minutos (2 pesso-
as), no meio de uma selva e paisa-
gem encantadora. Continuaremos 
com a visita ao enclave onde exis-
tem várias tribos como a tribo das 
orelhas furadas e as famosas mulhe-
res girafa. Caminharemos pela cida-
de onde poderemos ver as casas 
onde moram e a escola. Almoço. 
Tarde livre. Alojamento. 
Dia 6º Chiang Mai/Phuket ou Krabi 
• Domingo ou Quarta-feira • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aeroporto 

para pegar um voo (não incluído) com 
destino a praia escolhida (Phuket ou 
Krabi, segundo o caso direito ou com 
escala em Bangkok). Chegada, traslado 
ao hotel e alojamento.  
Dias 7º e 8º Phuket ou Krabi 
• Segunda e Terça-feira ou Quinta e Sexta-feira 
• Café da manhã.  
Dias livres a sua disposição. Possibili-
dade de contratar excursões opcio-
nais. Alojamento no hotel.  
Dia 9º Phuket ou Krabi 
• Quarta-feira ou Sábado • Café da manhã. 
Na hora prevista nos trasladaremos 
ao aeroporto. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria) 
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4* (hab. superior) 
- Chiang Rai: Legend 4*S (hab. superior) 
- Chiang Mai: Le Meridien 5* (hab. deluxe) 

- Phuket: Katathani 4*S (hab. deluxe) 
- Krabi: Tubkaek 4*S (hab. deluxe) 

Nota: Neste programa os quartos triplos não são recomendá-
veis. Em qualquer caso, não se aplica desconto algum. 

PACOTE LUA DE MEL/PRESENTES:

- Cruzeiro com Jantar em Bangkok 
- Massagem 2 horas 
- Presentes locais
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Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) base 

quart duplo standard com banheira e/ou ducha. 
- 7 cafés da manhã, 5 almoços e 3 jantares. 
- Percurso terrestre segundo o programa em veículos com ar 

condicionado (carro, micro-ônibus ou ônibus). 
- Visitas segundo itinerário com guias locais de língua espanhola. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Assistência em espanhol na Tailândia por telefone 24 h. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa Não Inclui: 
- Vistos (consultar detalhes); taxas de emissão de bilhetes; taxas 

de saída de aeroportos; gastos pessoais; bebidas; gorjetas, etc.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria) 
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4* (quarto superior) 
- Ayuthaya: Kameo 4* (quarto deluxe) 
- Sukhothai: Treasure 4* (quarto superior) 
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (quarto deluxe) / 

Le Meridien 5* (quarto deluxe garden view) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (quarto deluxe) / 

Le Meridien 5* (quarto deluxe)

Tâilandia:  

DATAS DE SAÍDA 2019/2020 
- Saídas SEGUNDA-FEIRA e QUARTA-FEIRA

Dia 1º Bangkok 
Chegada a Bangkok. Assistência no 
aeroporto e traslado ao hotel. Regis-
tro e entrada no quarto as 14h00min 
horas. Alojamento. 
Dia 2º Bangkok 
• Café da manhã. 
Visita do Grande Palácio, onde resi-
diam os reis desde o ano de 1782 e 
do templo onde se encontra a vene-
rada imagem do Buda de Esmeralda, 
conhecida com o nome de Wat Phra 
Kaeo. Tarde livre (consultar possibili-
dade de visitas opcionais em desti-
no). Alojamento. 
Dia 3º Bangkok/Mercado Flutuante/ 
Rio Kwai/Ayuthaya 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída pela estrada. Parada no camin-
ho para ver o famoso mercado de 
trens, ao lado dos trilhos do trem, 
onde poderemos ver como eles des-
montam o mercado em questão de 
segundos para abrir caminho para o 
trem, e pouco depois eles voltam a 
montá-lo. Continuaremos em dire-
ção ao mercado flutuante. Na che-
gada, passeio em barco pelos seus 
canais, onde poderemos desfrutar de 
uma maravilhosa paisagem típica tai-
landesa. Continuaremos em direção 
à província de Kanchanaburi. Che-
gada e visita da ponte sobre o rio 
Kwai. Prosseguiremos a Ayuthaya, 
segunda capital do Reino do Sião e 
declarada Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO. Visita do templo 
Chai Wattanaram. Continuação até 
o hotel. Alojamento. 
Dia 4º Ayuthaya/Angthong/ 
Khampeang Phet/Sukhothai 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Começaremos o dia com a visita dos 
templos de Wat Yai Chaimongkol e 
Wat Mahatat. Continuaremos para 
Angthong para visitar o templo 
onde se encontra a imagem do Buda 
mais alto do mundo (93 m de altura). 
Prosseguimos até Kampeang Phet, 
anteriormente extensão da antiga 

capital, Sukhothai, também patrimô-
nio da humanidade. Chegada e visi-
ta das ruínas dos templos. Conti-
nuação a Sukhothai. Alojamento. 
Dia 5º Sukhothai/Lampang/Payao/ 
Chiang Rai 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para visitar as ruínas arqueo-
lógicas da primeira capital do Reino 
de Siam. O reino de Sukhothai se 
considera como a idade de ouro da 
civilização thai, e a arte religiosa e a 
arquitetura da época se consideram 
como as mais clássicas dos estilos 
thai. A capital original estava rodeada 
por três fortificações concêntricas e 
dois fossos salvos por quatro portas. 
Visita do parque histórico desta 
antiga capital e seus templos mais 
importantes. Continuação até Lam-
pang. Visita do templo de Pratat 
Lampang Luang. Prosseguiremos 
para o Lago Payao, para desfrutar de 
uma bonita paisagem. Seguiremos 
para Chiang Rai. Chegada, jantar e 
alojamento. 
Dia 6º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Café da manhã + almoço. 
Saída para visitar o “Triângulo de 
Ouro” a área onde se unem três paí-
ses, Tailândia, Laos e Mianmar, dividi-
dos pelo rio Mekong e antigamente 
importante centro de tráfico de Ópio. 
Visita do Museu do Ópio. Seguida-
mente realizaremos um passeio de 
lancha pelo rio Mekong e desfruta-
remos de uma linda paisagem dos três 
países, entrando em águas de Mian-
mar e Laos. Seguiremos com a visita 
do templo branco de Wat Rong-
khung. Continuação até Chiang 
Mai, a Rosa do Norte e a cidade mais 
importante da região. Suas origens se 
remontam ao reino Lanna no século 
XIII. A cidade antiga se encontra rode-
ada por um fosso e está murada. Che-
gada e visita do Templo Doi Suthep 
símbolo da cidade a 1.053 metros de 
altura e importante centro de peregri-
nação. Alojamento. 

Dia 7º Chiang Mai 
• Café da manhã + almoço. 
Saída para visitar um acampamen-
to de elefantes. Tempo livre para 
caminhar e descobrir cada recanto 
deste acampamento. Continuare-
mos com o banho dos elefantes, ver 
como eles jogam a água e se deixam 
escovar por seus cuidadores. Em 
seguida desfrutaremos de um espe-
táculo inesquecível, onde se coloca 
em prática as habilidades destes 
incríveis animais, como pintar, jogar 
futebol, tocar a gaita e transporte de 
materiais pesados. Na continuação 
passeio através da selva nas costas 
de um elefante 45 minutos (2 pes-
soas), no meio de uma selva e paisa-
gem encantadora. Continuaremos 
com a visita ao enclave onde exis-
tem várias tribos como a tribo das 
orelhas furadas e as famosas mulhe-
res girafa. Caminharemos pela cida-
de onde poderemos ver as casas 
onde moram e a escola, etc. À tarde, 
visita do centro de artesanato de 
Chiang Mai, onde são fabricadas 
joias e pedras preciosas, seda, guar-
da-chuvas, esculturas em madeira e 
móveis de teca. Alojamento. 
Dia 8º Chiang Mai 
• Café da manhã. 
Na hora prevista traslado ao aero-
porto de Chiang Mai.
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Bangkok

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
8 dias 

(7 noites de hotel) 
desde 1.280 USD

Suplementos (por pessoa) 
Por hotel Pullman 4*S em Bangkok (hab. deluxe, 2 noites)................................... 69 
Noite extra em Chiang Mai ..................................................................................... 95 

Por visita do Santuário Nature Park (troca visita Campamento de Elefantes) ..... 149 

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

1 Abril a 30 Setembro 2019 ........................................................... 1.280 
Suplemento por quarto individual ...................................................................... 515 

1 Outubro 2019 a 31 Março 2020.................................................. 1.390 
Suplemento por quarto individual ...................................................................... 545

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

TEMPLO WAT RONGKHUNG - CHIANG RAI

PONTE SOBRE O RIO KWAI - KANCHANABURI

Chiang Saen 
(Triángulo de Ouro)

Chiang Rai•
Chiang Mai

•

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ + 
5 ALMOÇOS + 3 JANTARES 

e 13 VISITAS

PACOTE LUA DE MEL/PRESENTES:

- Cruzeiro com Jantar em Bangkok 
- Massagem 2 horas 
- Presentes locais
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Cód. 13116RR

Tâilandia 

GRANDE PALÁCIO - BANGKOK

TEMPLO PRATAT LAMPANG LUANG

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Por razões técnicas a ordem das visitas poderá ser trocada sem 

aviso prévio, assim como substituir algumas delas por outras, 
mantendo em qualquer caso o conteúdo do programa. 

- A terceira cama no quarto triplo é cama extra. 
- As excursões opcionais se reservam e pagam em destino. 
- Reconfirmar preços a partir del 24 de Outubro de 2019.

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

quarto duplo standard com banheira e/ou ducha. 
- 6 cafés da manhã, 4 almoços e 2 jantares (sem bebidas). 
- Percurso terrestre segundo o programa em veículos com ar 

condicionado (carro, micro ônibus ou ônibus). 
- Visitas segundo itinerário com guias locais de língua espanhola. 
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com guia de língua 

espanhola, exceto nas Ilhas tailandesas. 
- Assistência en espanhol por telefone 24 h. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Gastos pessoais; bebidas; gorjetas, etc.

Dia 1º Bangkok 
• Terça-feira ou Quinta-feira 
Chegada a Bangkok. Assistência no 
aeroporto e traslado ao hotel. Regis-
tro e entrada na habitação as 14,00 
h. Alojamento. 
Dia 2º Bangkok 
• Quarta-feira ou Sexta-feira • Café da manhã. 
Visita do Grande Palácio, onde resi-
diam os reis desde e o templo onde 
se encontra a venerada imagem do 
Buda de Esmeralda, conhecida com o 
nome de Wat Phra Kaeo. Tarde livre 
(consultar possibilidade de visitas 
opcionais em destino). Alojamento.  
Dia 3º Bangkok/Ayuthaya/ 
Angthong/Khampeang Phet/ 
Sukhothai 
• Quinta-feira ou Sábado • Café da manhã + 
almoço + jantar. 
Saída por estrada a Ayuthaya, 

segunda capital do Reino de Siam 
declarada Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO. Visitaremos o 
templo de Wat Yai Chaimongkol e 
Wat Mahatat. Continuação a Ang-
thong para visitar o Templo onde se 
encontra o Buda mais alto do mundo 
(93 metros). Prosseguimos até Kam-
peang Phet, anteriormente extensão 
da antiga capital, Sukhothai, tam-
bém patrimônio da humanidade. 
Chegada e visita das ruínas dos 
templos. Continuação a Sukhothai. 
Alojamento.  
Dia 4º Sukhothai/Lampang/Payao/ 
Chiang Rai 
• Sexta-feira ou Domingo • Café da manhã + 
almoço + jantar. 
Saída para visitar as ruínas arqueo-
lógicas da primeira capital do Reino 
de Siam. O reino de Sukhothai se 

considera como a idade de ouro da 
civilização thai, e a arte religiosa e a 
arquitetura da época se consideram 
como as mais clássicas dos estilos 
thai. A capital original estava rodeada 
por três fortificações concêntricas e 
dois fossos salvos por quatro portas. 
Visita do parque histórico desta 
antiga capital e seus templos mais 
importantes. Continuação até Lam-
pang. Visita do templo de Pratat 
Lampang Luang. Prosseguiremos ao 
Lago Payao, para desfrutar de uma 
bonita paisagem. Seguiremos para 
Chiang Rai. Alojamento. 
Dia 5º Chiang Rai/Chiang Mai  
• Sábado ou Segunda-feira • Café da manhã + 
almoço.  
Visita do “Triângulo de Ouro” a área 
onde se unem três países, Tailândia, 
Laos e Mianmar, divididos pelo rio 
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7 dias 
(6 noites de hotel) 
desde 960 USD

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 6 CAFÉS DA MANHÃ + 
4 ALMOÇOS + 2 JANTARES 

e 13 VISITAS

DATAS DE SAÍDA 2019 
- Saídas TERÇA-FEIRA e QUINTA-FEIRA 

de Abril a 24 Outubro 2019

1

●

Bangkok

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
      Bangkok: Novotel Fenix Silom 4* (quarto superior) 
      Sukhothai: Treasure 4* (quarto superior) 
      Chiang Rai: Le Riverie 5* (quarto deluxe) / 

Le Meridien 5* (quarto deluxe garden view) 
      Chiang Mai: Dusit D2 5* (quarto deluxe) / 

Le Meridien 5* (quarto deluxe) 

        Phuket: Katathani Phuket 4*S (quarto deluxe) 

        Siem Reap: Sokha Roth 3* 

Nota: Neste programa os quartos triplos não são recomendá-
veis. Em qualquer caso, não se aplica desconto algum.

1

2
3



TÂILANDIA 113POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

DATAS DE SAÍDA 2019 Tâilandia ao Completo 
(TERÇA-FEIRA e QUINTA-FEIRA) Base 7d [1] + Phuket [2] + Camboja [3]

1 Abril/24 Outubro 2019 960 1.479 1.590 
Supl. quarto individual 505 880 895

Suplementos 
Por Hotel Angkor em Camboja em quarto duplo (por pessoa)............................. 95 
Por Hotel Angkor em Camboja em quarto individual (por pessoa).................... 115 

Por voo Chiang Mai/Bangkok (neto, a reconfirmar, taxas incluídas) .................. 120 
Por voo Chiang Mai/Phuket (a reconfirmar, taxas incluídas) ............................... 170 
Por voo Chiang Mai/Siem Reap/Bangkok .............................................................. 400 

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

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Tâilandia ao Completo + 
Phuket (4D/3n) 

10D/9n desde 1.479 USD
De 1º a 6º Tailândia ao Completo 
(Ver programa base). 
Dia 7º Chiang Mai/Phuket 
• Segunda ou Quarta-feira • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto, para sair em voo 
regular com destino a Phuket (não 
incluído). Traslado ao hotel. Alojamento. 
Dias 8º e 9º Phuket 
• Terça ou Quinta-feira • Café da manhã. 
Dias livres a disposição dos Senhores 

Clientes para desfrutar das maravilhosas 

praias da Ilha. Possibilidade de realizar 

excursões opcionais: Ilha de Phi Phi. 

Dia 10º Phuket 
• Quarta ou Sexta-feira • Café da manhã. 

O quarto se deixará livre a partir das 

12,00 horas. Na hora prevista traslado 

ao aeroporto de Phuket.

Tâilandia ao Completo + 
Camboja (4D/3n) 

10D/9n desde 1.590 USD
De 1º a 6º Tailândia ao Completo 
(Ver programa base). 
Dia 7º Chiang Mai/Siem Reap 
• Segunda ou Quarta-feira • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto, para sair em voo 
com destino ao Camboja (avião não inclu-
ído). Chegada a Siem Reap e traslado ao 
hotel. Tempo livre e alojamento. 
Dias 8 e 9º Siem Reap 
• Terça ou Quinta-feira • Café da manhã + almoço. 
Visita da antiga capital de Angkor Thom, 
os templos de Bayon, Phimeanakas e os 

terraços do rei leproso e dos elefantes. 
Almoço em restaurante local. À tarde visi-
taremos o templo de Angkor Wat e o 
templo Pre Rup. Alojamento. 

Dia 10º Siem Reap 
• Quarta ou Sexta-feira • Café da manhã.. 

Visita dos templos Preah Jhan, Neak 
Pean, Ta Som e Ta Prom. Almoço em res-
taurante local. À tarde traslado ao aero-
porto para pegar o voo de saída.

2

3

321

RUINAS DE SUKHOTHAI

Mekong e antigamente importante 
centro de tráfico de Ópio. Visita do 
Museu do Ópio. Seguidamente reali-
zaremos um passeio de lancha pelo 
rio Mekong e desfrutaremos de uma 
linda paisagem dos três países, 
entrando em águas de Mianmar e 
Laos. Seguiremos com a visita do 
templo branco de Wat Rongkhung. 
Continuaremos para a fronteira com 
Mianmar, no distrito Maesai, onde há 
um importante mercado com produ-
tos procedentes de Mianmar. Segui-
remos com a visita do templo branco 
de Wat Rongkhung. Continuação até 
Chiang Mai, a Rosa do Norte e a 
cidade mais importante da região. 
Suas origens se remontam ao reino 
Lanna no século XIII. A cidade antiga 
se encontra rodeada por um fosso e 
está murada. Chegada e visita do 
Templo Doi Suthep símbolo da cida-
de a 1.053 metros de altura e impor-
tante centro de peregrinação. Aloja-
mento. 
Dia 6º Chiang Mai 
• Domingo ou Terça-feira • Café da manhã + 
almoço. 
Saída para visitar um acampamento 
de elefantes. Tempo livre para 
caminhar e descobrir cada canto 

deste acampamento. Seguiremos 
com o banho dos elefantes; ver como 
se jogam na água e como se deixam 
escovar por seus cuidadores. Segui-
damente desfrutarão de um espetá-
culo inesquecível, onde se põem em 
prática as habilidades destes incríveis 
animais, como pintar, jogar futebol, 
tocar harmônica e o transporte de 
materiais pesados. Na continuação, 
passeio de elefante pela selva, 45 
minutos de passeio (2 pessoas) em 
meio de uma paisagem selvagem e 
encantadora. Seguiremos com a visi-
ta ao enclave onde se encontram 
várias tribos Tales, como a tribo de 
orelhas grandes, as mulheres girafa, 
etc. Caminharemos pela vila para ver 
as casas onde vivem, o colégio, etc... 
Á tarde visita ao centro de artesanal 
de Chiang Mai, onde se manufatu-
ram joias e pedras preciosas, seda, 
sombrinhas, esculturas de madeira e 
moveis de teca. Alojamento.  
Dia 7º Chiang Mai 
• Segunda-feira ou Quarta-feira • Café da 
manhã. 
Traslado ao aeroporto para pegar o 
voo para o destino escolhido. 
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Praias Tâilandia 

Koh Samui é conhecida como a "Ilha dos Cocoteiros", e é a ter-
ceira maior ilha de Thalandia, com uma dúzia de praias com palmeiras e 
cercada por outras 80 ilhas menores. Está localizada na costa sudeste da 
Tailândia, sendo um dos destinos de férias mais populares. Sua capital é 
Nathon, que tem um grande comércio marítimo devido ao seu porto. Suas 
praias mais famosas são Chaweng, Lamai, Phoput, Big Buddha e Maenan. 
A ilha mais recomendada no verão.

Koh Samui 
3 dias/2n  ………………… 280 USD

KRABI

PHUKET

Phi Phi Ley

Phi Phi Don

KOH LANTA

Koh Yao Yai

Koh Yao Noi

Portos

Mar de Andamân

Dia 1º Phuket/Phi Phi 
Traslado do hotel ou aeroporto de Phu-
ket ao embarcadouro de ferries pela 
manhã ou tarde, na baía de Tonsai em 
Phi Phi. Alojamento em Bay View Resort 
Phi Phi. 

Dia 2º Phi Phi 
• Café da manhã. 

Alojamento no hotel segundo pacote 
escolhido. 
Dia 3º Phi Phi/Krabi 
• Café da manhã. 

Na hora prevista tomaremos o ferry da 
baía Tonsai Bay a Krabi (embarcadouro 
Ao Nang) e traslado conjunto em ôni-
bus local (songtaew) até o hotel. Aloja-
mento.

Dias 4º e 5º Krabi 
• Café da manhã. 

Dias livres para desfrutar das maravilho-
sas praias da ilha. Alojamento no hotel 
de destino. 

Dia 6º Krabi/Koh Lanta 
• Café da manhã. 

Traslado privado do hotel em Krabi a 
Koh Lanta incl. 2 ferries. Alojamento. 

Dia 7º Koh Lanta 
• Café da manhã. 

Dia livre. Alojamento. 

Dia 8º Koh Lanta/ 
Aeroporto de Krabi 
• Café da manhã. 

Na hora indicada traslado privado ao 
aeroporto de Krabi incluindo 2 ferries.

WW
QQ

Phi Phi/Krabi/Koh Lanta 
8 dias/7n  ………………… 645 USD

O preço inclui (comum aos pacotes): 7 noites de alojamento em quarto compartilhado nos 
hotéis previstos; Café da manhã Americano diário; Traslado privado do aeroporto de 
Phuket ao embarcadouro do ferry;Bilhete de ferry Phuket/Phi Phi/Krabi; Traslado privado 
do embarcadouro de Krabi Ao Nang ao hotel em Krabi; Traslado privado de Krabi a Lanta 
incluindo ferries; Traslado privado de Lanta ao aeroporto de Krabi incluindo ferries 

Notas (comuns aos pacotes): Crianças de 2 a 11 anos compartilhando quarto com 2 adultos 
em cama extra obtêm 30% desconto em quarto compartilhado no pacote A e de 40% no  
pacote B (max. 1 criança por quarto); A taxa de chegada ao embarcadouro de Tonsai em 
Phi Phi de 50 Bahts (neste momento) deverá ser abonada pelo passageiro à chegada. 

A taxa de chegada ao molhe de Tonsai em Phi Phi de 50 Bahts  
(neste momento) deve ser pago pelo passageiro na chegada.

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

Datas de Saída Em quarto duplo Supl. quarto indiv. 
PACOTE “A” 
De 11 Janeiro a 31 Março 2019    920 600 
De 1 Abril a 30 Outubro 2019    645 340 

PACOTE “B” 
De 11 Janeiro a 31 Março 2019 1.120 875 
De 1 Abril a 30 Outubro 2019    905 540

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

PACOTE “A” 
2 noites Bayview Resort Phi Phi (Superior Villa) + 
3 noites Krabi Cha-Da Resort (Quarto de luxo) + 

2 noites Cha-Da Resort & Spa Koh Lanta (Silver Suite) 

PACOTE “B” 
2 noites Phi Phi Erawan Palms Resort (Standard Room - Building) + 

3 noites Beyond Resort Krabi (Superior Room) + 
2 noites Cha-Da Resort & Spa Koh Lanta (Silver Suite)

WWBo Phut

Portos

KOH SAMUI
CHAWENG 

BEACH

Thong Krut

Nathon

G
ol

fo
 d

a 
Tâ

ila
nd

ia

Hua Tanon

Mae NamBang Por

Taling  
Ngam Lamai Beach

Natien Beach

Aeroporto QQ

Preços por pessoa (em USD) Reg. Café Tipo de quarto Pacote noite 

2 noites extra

Preços por pessoa (em USD) Reg. Café Tipo de quarto Pacote noite 

2 noites extra

QQ Hotel NOVOTEL KOH SAMUI 4*

WW Hotel CHAWENG REGENT 5*

Consultar possibilidade de estadia em outros hotéis

KOH SAMUI

Combinado 3 Ilhas desde Bangkok:
¡¡¡ FERRIES 

INCLUÍDOS !!!

9 Jan/31 Mar e 1 Jul/31 Ago 2019 Superior hillside 330 124 

1 Abr/30 Jun e 1 Set/31 Out 2019 Superior hillside 280   89 
Reservas com mais de 45 dias de antecedência: 15% desconto em quarto Superior hillside 

 
 
 
 
 

8 Jan/15 Jul e 1 Set/31 Out 2019 Grand deluxe 392 185 

16 Jul/31 Ago 2019 Grand deluxe 439 198 

♥♥♥♥ LUA DE MEL (mínimo 3 noites): Fruta + flores 
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WW

Portos

Thalang
Tone Sai Fall

Katu

Sapum

Ferry Koh Yao

Lancha Rápida 
Phi Phi

Ferry Phi Phi

Heroines 
Monument

Wat 
Chalong

Lone 
Island

Aeroporto

Phromthep Cape

Nai Harn Beach

Kata Noi Beach
Kata Beach

Karon Beach
Karon Nai Beach

Mai Ngao Beach

Nai Krang Beach
Patong Beach

Kalim Beach

Kamala Beach
Laem Singh Cape

Pansea Beach

Bang Tao Beach

Nai Thon Beach

Nai Yang Beach
Naka Yai 

Island

Siray 
Island

Mai Khao Beach

Rawai Beach

Chalong 
Bay

Mar de Andamân

PHUKET 
TOWN

PHUKET

QQ

Phuket, a "Pérola do Sul", localizada no Mar de Andaman, é a 
maior ilha da Tailândia, que forma uma província por si só, com a sua 
própria cultura e influências chinesas e portuguesas. É ideal para des-
cansar e praticar esportes aquáticos.

Phuket 
3 dias/2n  ………………… 285 USD

Preços por pessoa (em USD) Reg. Café Tipo de quarto Pacote noite 

2 noites extra

Preços por pessoa (em USD) Reg. Café Tipo de quarto Pacote noite 

2 noites extra

QQ Hotel KATA THANI 4*S

WW Hotel TWIN PALMS 5*

PHI PHI

Koh Phi Phi é composta por duas ilhas, Phi Phi Don e Phi Phi 
Ley, recortadas por falésias, coqueiros e enseadas tranquilas que o 
fazem se sentir no último Éden. Não há estradas, apenas caminhos de 
terra que levam a praias idílicas repleta de recifes de coral de peixes 
tropicais.

Phi Phi 
3 dias/2n  ………………… 465 USD

Preços por pessoa (em USD) Reg. Café Tipo de quarto Pacote noite 

2 noites extra

Preços por pessoa (em USD) Reg. Café Tipo de quarto Pacote noite 

2 noites extra

QQ Hotel HOLIDAY INN PHI PHI 3*S

WW Hotel ZEAVOLA 5*

Preços por pessoa (em USD) Reg. Café Tipo de quarto Pacote noite 

2 noites extra

QQ Hotel DUSIT THANI KRABI 4*S

Krabi, muito perto de Phuket, concorre com ela em beleza, mas 
com a vantagem de que suas praias não são tão povoadas. Águas crista-
linas, recifes de coral e espetaculares formações kársicas perto da costa 
fazem uma vista inesquecível.

Krabi 
3 dias/2n  ………………… 309 USD

PHI PHIQQ

Ao Nang

Chong Pli

Aeroporto

Klong Son

Laem Pro

Ko Poda

Phra Nang Beach

Ao Railay Beach

Nopparat Thara Beach
Ao Nang Beach

Klong Muang Beach

Tubkaak Beach

Mar de  
Andamân

KRABI 
TOWN

KRABI

Porto

Voos com               ,            ,                y            sem passar por Bangkok

Consultar possibilidade de estadia em outros hotéis

8 Jan/31 Mar 2019 Deluxe 369 129 

1 Abr/31 Out 2019 Deluxe 309 105 

♥♥♥♥ LUA DE MEL: Decoração + vinho no quarto 
O Preço Inclui: 2 noites no hotel elegido en regime de café da manhã em base quarto 
duplo/ twin; Traslados aeroporto/hotel/aeroporto, assistência em inglês. 
 

Consultar possibilidade de estadia em outros hotéis

11 Jan/31 Mar 2019 Deluxe (Bhuri Wing) 492 189 
Junior Suite (Thani Wing) 539 220 

1 Abr/31 Out 2019 Deluxe (Bhuri Wing) 285 120 
Junior Suite (Thani Wing) 330 125 

♥♥♥♥ LUA DE MEL: Flores + fruta + bolo 
OFERTA NOITES GRATIS: 2+1 -  

De Maio a Outubro Noite gratis (paga somente café da mahã 24 € por pessoa) 
 
 
 
 

8 Jan/30 Abr 2019 Deluxe Palm 615 245 

1 May/31 Out 2019 Deluxe Palm 375 119 

♥♥♥♥ LUA DE MEL e ANIVERSÁRIOS: Vinho + frutas + flores + desconto em spa 
Reservas com mais de 45 dias de antecedência: 10% desconto 

O Preço Inclui: 2 noites no hotel elegido en regime de café da manhã em base quarto 
duplo/twin; Traslados aeroporto/hotel/aeroporto, assistência en inglês. 

Consultar possibilidade de estadia em outros hotéis

8 Jan/28 Fev 2019 Garden Bungalow 620 185 
Superior Bungalow 660 199 

1/30 Mar 2019 Garden Bungalow 569 150 
Superior Bungalow 595 169 

31 Mar/31 Out 2019 Garden Bungalow 465 119 
Superior Bungalow 515 129 

 
 
 
 

11 Jan/31 Mar 2019 Village Suite 760 270 
Garden Suite 845 290 

1 Abr/31 Out 2019 Village Suite 599 169 
Garden Suite 630 195 

O Preço Inclui: 2 noites no hotel elegido en regime de café da manhã em base quarto duplo/ 
twin; Traslados aeroporto/hotel/aeroporto, assistência em inglês; Ferry desde Phuket. 
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DATAS DE SAÍDA 2019 
- TERÇA-FEIRA e QUINTA-FEIRA

Mandalay

Amarapura•
•

Mingun

•Ava•

Mar de 
Andamân

M
ar

 d
e 

Ch
in

a

Cód. 14606DR

Este Programa Inclui (Mianmar Clássico): 
-Voos domésticos: Yangon/Bagan, Bagan/Mandalay/Heho e 
Heho/Yangon. 

- 8 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) 
segundo categoria escolhida, base quarto duplo com banheira 
e/ou ducha. 

- Regime alimentar segundo o programa: 8 cafés da manhã + 7 
almoços (sem bebidas). 

- Traslados e circuito em ônibus privado com ar condicionado. 
- Guia local acompanhante de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 
A extensão no Camboja inclui: 
- Voo de linha regular Yangon / Bangkok / Siem Reap;  

2 noites em quarto duplo com banheira e / ou ducha; 2 cafés 
da manhã e 2 almoços (sem bebidas); Traslados e visitas,  
conforme indicado na extensão, com guias locais de língua 
espanhola. 

A extensão no Laos inclui: 
- Voo de linha regular Yangon / Bangkok / Luang Prabang / 

Bangkok; 3 noites em quarto duplo com banheira e / ou 
ducha; 3 cafés da manhã e 2 almoços (sem bebidas); Traslados 
e visitas conforme indicado na extensão com guias locais de 
língua inglesa. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Vistos (ver notas), Taxas de saída do aeroporto, gastos pesso-

ais, bebidas, gorjetas, etc.

Mianmar 

PAGODA SHWEDAGON - YANGON

Vietnã

Vietnã

Golfo de 
Tailândia

Thailandia

LAOS

• Lago Inle
Indein

Popa

Índia

•
Sagaing

•Mandalay

Bagan•

•
•• Luang PrabangKhuang Xi

Pak Ou

Yangon•

•Heho

•

CAMBOJA

Siem Reap
Angkor Wat••

•

China

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
(quarto base de cada hotel) 
Categoria “A” 1ª 
- Yangon: Rose Garden 
- Bagan: Myanmar Treasure  
- Mandalay: Eastern Palace Hotel / Shwe Pyi Thar Hotel 
- Inle: Serenity Inle Resort Hotel 

- Siem Reap: Somadevi Angkor / Royal Angkor Resort /  
Tara Angkor 

- Luang Prabang: Villa Santi Hotel 

Categoria “B” 1ª Superior 
- Yangon: Melia / Sule Shangri-La 
- Bagan: Amata Garden 
- Mandalay: Mandalay Hill Resort 
 Inle: Myanmar Treasure Resort / Pristine Lotus Spa & Resort 

- Siem Reap: Angkor Palace Resort / Borei Angkor Resort /  
Somadevi Angkor Boutique 

- Luang Prabang: Sofitel Luang Prabang 

Notas: Neste programa os quartos triplos não são recomendá-
veis. Em qualquer caso, não se aplica desconto nenhum.  
O nome dos hotéis será reconfirmado 15 dias antes da saída.

9 dias 
(8 noites de hotel) 

desde 1.395 USD

HOTÉIS 
1ª/1ªSup

Incluindo  
TOUR em MEIA PENSÃO e  

30 VISITAS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

PACOTE LUA DE MEL/PRESENTES:

- Bolo e Garrafa de Vino 
- Presentes Locais

•
Ngapali
•

Thande 
(AeropOrto)

Dia 1º Yangon 
• Almoço. 
Chegada a Yangon pela manhã, 
antiga capital de Mianmar e da cida-
de mais importante do país. Assistên-
cia por parte de nosso pessoal e tras-
lado ao hotel e check in a partir das 
15h. Alojamento.  
Dia 2º Yangon/Bagan 
• Café da manhã + almoço. 
Saída pela manhã para pegar o voo 
com destino a Nyaung-U, o aeropor-
to mais próximo de Bagan (1 h e 
20min). Chegada e começaremos a 
visita a um Templo ligeiramente ele-
vado de onde teremos uma majesto-
sa vista de Bagan. Mais tarde, passa-
remos pelo colorido mercado local 
de Nyaung-U. Pequena pausa em 
um tradicional salão de chá para 
tomar chá Mais tarde, visita do tem-
plo Bu Le Thi, um templo com vistas 
espetaculares das planícies. Em 
seguida, continuaremos até o tem-
plo Ananda, uma obra-prima do 
estilo arquitetônico Mon e um dos 
templos mais marcantes de Bagan. 
Continuaremos visitando o Templo 
Dhamayangyi, construído com tijolo 
vermelho, sólido e de forma  pirami-
dal. Almoço em um pitoresco restau-
rante local. Tempo livre no hotel. A 
última atividade do dia será o pas-
seio de charrete passando pela 
Pagoda de Shwezigon. Regresso ao 
hotel e alojamento. 
Dia 3º Bagan 
• Café da manhã + almoço. 
Exploraremos os templos de Paya-
thonzu, Lemyentha e Nandamann-
ya a pé. Em seguida, iremos a uma 
oficina de verniz tradicional para 
observar sua produção. Mais tarde 
visitaremos a cidade de Myinkaba e 
o Templo Gubyaukgyi, também con-
hecido como "templo da caverna". 
Muito perto desta parada, se encon-
tra o Templo Manuha e o Nan Paya, 
dois templos com belas estátuas de 
Buda. Almoço em restaurante local e 
retorno ao hotel. Tempo livre. Como 
última atividade do dia, iremos para 
o cais para pegar um pequeno barco 
para um cruzeiro tranquilo pelo rio 
Irrawaddy. Alojamento. 
Dia 4º Bagan/Mandalay/ 
Amarapura/Ava/Sagaing/Mandalay 
• Café da manhã + almoço. 
Traslado ao aeroporto para sair de 
avião com destino a Mandalay (30 
min.). Chegada e saída para a ponte 

de teca U Bein de 200 anos de anti-
guidade e construído em 1782. 
Seguidamente iremos ao Mosteiro 
Mahagandayon, para viver a emo-
cionante experiência de testemunhar 
a alimentação diária dos mais de 
1000 monges que habitam o com-
plexo. Continuaremos a visitar o seu 
artesanato local: tecidos de seda. 
Após a visita, continuaremos até a 
antiga capital real de Inwa, Ava, 
localizada em uma ilha entre os rios 
Ayeryarwaddy e Myitnge. Visite 
Inwa em charretes percorrendo a 
antiga cidade até chegar ao impres-
sionante mosteiro de madeira de 
Maha Aungmye Bonzan (também 
conhecido como Ok Kyaung). Almo-
ço em restaurante local. Após a visi-
ta, continuaremos nossa viagem a 
Pagoda Khaung Mu Daw em 
Sagaing e as Colinas de Sagaings. 
Pôr do sol na colina de Sagaing. 
Regresso por estrada para Mandalay 
e traslado ao hotel. Alojamento no 
hotel. 
Dia 5º Mandalay/Mingun/ 
Mandalay 
• Café da manhã + almoço. 
Saída pela manhã para pegar um 
barco que nos levará até a localida-
de de Mingun pelo rio Ayeyar-
waddy e que nos permitirá observar 
a vida local em suas margens. Na 
chegada visitaremos a majestosa e 
inacabada Pagoda de Pahtodawg-
yi. Também poderemos ver o enorme 
sino de mais de 90 Toneladas. 
Regresso a Mandalay e almoço. À 
tarde visita do Templo Mahamuni, 
centro da vida religiosa da cidade e 
veremos o belo mosteiro de madeira 
de Shwenadaw e a Pagoda de 
Kuthodaw, que abriga o maior livro 
do mundo esculpido em mármore. 
Finalmente, pôr do sol na colina de 
Mandalay. Regresso ao hotel. Aloja-
mento. 
Dia 6º Mandalay/Heho/Nyaung 
Shwe Jetty/Lago Inle  
• Café da manhã + almoço. 
Traslado ao aeroporto de Mandalay 
(1h) para pegar o voo com destino a 
Heho (30min.). Chegada e traslado 
por estrada ao embarcadouro de 
Nyaugshwe as margens do Lago Inle 
(1 hora). No caminho, visita do mos-
teiro de madeira de Shwe Yan Pyay, 
que tem belas esculturas e uma cole-
ção de imagens de Buda. Chegada 
em Naungshwe e passeio de barco 

no Lago Inle. Veremos os únicos 
"remadores de pernas" do lago. 
Faremos uma parada na Pagoda  
Phaung Daw Oo, o local religioso 
mais sagrado do sul do estado de 
Shan. Visita a uma fábrica de seda 
tradicional. Desfrutaremos de um 
passeio de canoa pelos canais, entre 
as casas construídas sobre palafitas e 
os jardins flutuantes. Traslado ao 
hotel e alojamento 
Dia 7º Lago Inle/Indein/Lago Inle 
• Café da manhã + almoço. 
Sairemos para explorar um mercado 
itinerante que oferece uma ideia da 
vida das pessoas das etnias Pao, 
Danu e Intha. Continuaremos a via-
gem de barco para uma das aldeias 
no lago, passando pela movimentada 
vila de Ywama, a maior do lago. 
Vamos desfrutar de um curto passeio 
por uma das aldeias do lago. Almoço 
em restaurante local. Saída em bote 
de cauda longa para atravessar o 
lago em direção a Indein, no extremo 
oeste. Caminharemos por 15 min 
pela vila de Indein para alcançar as 
ruínas da pagoda Nyaung Ohak dos 
séculos XIV e XVIII. Uma passarela 
coberta, muito popular entre os ven-
dedores de souvenirs, nos conduz a 
ShweInnThein Paya, um complexo 
Zedi do século XVII e XVIII castigado 
e danificado  pelo tempo. Regresso 
ao Lago Inle, traslado ao hotel e alo-
jamento. 
Dia 8º Inle/Nyuang Shwe Jetty/ 
Heho/Yangon 
• Café da manhã + almoço. 
Traslado para o aeroporto para pegar 
o voo de volta para Yangon. Chega-
da e visita panorâmica da cidade, 
em primeiro lugar visita ao estilo 
colonial do centro de Yangon. Con-
tinuação para a Pagoda Chauk Htat 
Gyi para ver a imagem do enorme 
Buda Reclinado. As visitas continuam 
com o mercado Bogyoke. Almoço 
em restaurante local. Por último, visi-
ta a um dos monumentos mais espe-
taculares: a Pagoda Shwedagon: 
sua stupa dourada é o "coração" de 
Myanmar. Estima-se que a Pagoda 
tenha 2.600 anos de antiguidade. 
Regresso ao hotel e alojamento 
Dia 9º Yangon 
• Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto.

●

Bangkok
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Mianmar Camboja Mianmar Laos
EXTENSÃO LAOS (4 DIAS/3 noites)

Incluindo 3 CAFÉS DA MANHÃ + 2 ALMOÇOS

Dias 1º a 8º “Mianmar Clássico” 
(Ver dia 1º ao 8º do programa base). 
Dia 9º Yangon/Siem Reap 
• Café da manhã. 
Na hora prevista traslado ao aeroporto 
para pegar o voo com destino a Siem 
Reap (consultar ponto de escala). Trasla-
do ao hotel. Tempo livre. Alojamento. 
Dia 10º Siem Reap 
• Café da manhã + almoço. 
Café da manhã no hotel. Visita da anti-
ga capital de Angkor Thom (S. XII),  os 
templos de Bayon Bayon único por 
suas 54 torres decoradas com 200 caras 
sorridentes de Avolokitesvara, os Phime-

anakas e os terraços do rei leproso e 
dos elefantes. Almoço em restaurante 
local. À tarde visitaremos o templo 
Angkor Wat, “Uma Maravilha do 
Mundo” considerada entre os historia-
dores de arte como o primeiro exemplo 
de arquitetura e arte clássica Khmer, e o 
templo Pre Rup. Alojamento. 
Dia 11º Siem Reap 
• Café da manhã + almoço. 
Café da manhã no hotel. Visita dos 
templos de Ta Prom (um dos mais espe-
taculares), Preah Khan, Neak Pean e Ta 
Som. Almoço em restaurante local. Na 
hora prevista traslado ao aeroporto. 

Incluindo 2 CAFÉS DA 
MANHÃ + 2 ALMOÇOS +  

2 DIAS PARQUE ANGKOR WAT

      EXTENSÃO CAMBOJA (3 DIAS/2 noites)

PAGODE INABACADA - MINGUN

ALDEIA FLUTUANTE NO LAGO INLE

11 dias 
(10 noites de hotel) 

desde 2.390 USD

Dias 1º a 8º “Myanmar Clássico” 
(Ver dia 1º a 8º do programa base). 
Dia 9º Yangon/Luang Prabang 
• Café da manhã 
Traslado para o aeroporto para pegar 
um voo para a cidade de Luang Pra-
bang em Laos (ver ponto de escala). 
Chegada e traslado com motorista de 
língua inglesa para o hotel. Alojamento.  
Dia 10º Luang Prabang 
• Café da manhã + almoço 
Começaremos uma visita de meio dia à 
cidade Patrimônio Mundial da UNESCO. 
A bela cidade está localizada às margens 
do rio Mekong e é cercada por montan-
has cobertas de florestas. Aqui parece 
que o tempo parou e o visitante se vê 
imerso na Ásia mais antiga e melhor 
conservada. Visitaremos os majestosos 
templos de Wat Visoun, Wat May, Wat 
Xieng Thong e Wat Praphoutahbat. 
Precisaremos subir 238 degraus para 
chegar ao alto da colina Phousi Hill, 
onde além de um templo, se obtém a 
melhor vista da cidade. Mais tarde, visi-
ta do Museu Nacional (fechado às ter-
ças-feiras) no antigo Palácio Real. Exibe 
uma coleção de artefatos que refletem a 
riqueza da cultura de Laos. Alojamento 
no hotel. 
Dia 11º Luang Prabang/Grutas Pak Ou/ 
Khouangsi 
• Café da manhã + almoço 
Embarcaremos em um barco - cruzeiro 
que nos levará pelo rio Mekong. Este 
rio é considerado um dos mais belos e 
pitorescos da Ásia. Parada para a visita 

à cidade de Ban Sanghai, famosa pela 
produção de álcool de arroz e continua-
mos navegando até as grutas budistas 
de Tamting, que são sagradas para a 
população local. Em seguida, regresso a 
Luang Prabang e saída para ver a cacho-
eira Khouangsi, onde poderemos nos 
refrescar e nadar nas piscinas naturais 
ou caminhar pela floresta. Mais tarde 
chegaremos a Ban Sangkong, uma 
cidade famosa por sua fábrica de papel. 
Alojamento no hotel. 
Dia 12º Luang Prabang 
• Café da manhã 
Na hora indicada traslado ao aeroporto.

Mianmar  

Clássico
Extensões 

Temporadas Base 9d + Camboja 11d + Laos 12d 

Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. 
“A” “B” “A” “B” “A” “B”

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos (por pssoa) 
1 noite extra em Yangon com traslado de saída (por pessoa) ............................ 99 
Por saída 4/5 pessoas ............................................................................................ 130 
Por saída 2/3 pessoas ............................................................................................ 420 
(somente para a parte do Mianmar, no Camboja e Laos poderão viajar com outros passageiros em regular) 
Por guia de língua espanhola em Laos (por pessoa) base 2 pessoas .................. 290 
Visto do Mianmar ..................................................................................................... 70 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 

Reconfirmar preços a partir de 1 de Outubro de 2019. 
Consultar desconto por reservas de mais de 2 pessoas no Laos

TEMPLO PRE RUP

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C) 
- Por razões técnicas a ordem das visitas pode mudar assim como ser substituídas por outras similares man-

tendo o conteúdo do programa. 
- Consultar suplementos para o período de Natal e Jantares de Gala. 

Informação de Vistos: 
Para todos os destinos o passaporte deve ter uma caducidade mínima de 6 meses. 
- Mianmar: Trâmite e pagamento com a reserva (70 USD). Favor enviar passaporte scaneado + 1 fotografia 

tamanho passaporte 30 dias antes da saída. 
- Camboja: Tramita-se à chegada. Pagamento no aeroporto de 30 USD (aprox.) + 2 fotografias. 
- Laos: Tramita-se à chegada: Pagamento no aeroporto de 35 USD (aprox.) + 2 fotografias.

1 Mai/25 Set 2019 1.395 1.575 2.390 2.650 2.915 3.210 

26 Set 2019/31 Mar 2020 1.600 1.850 2.600 2.990 3.150 3.800 

Suplemento quarto individual 

1 Mai/25 Set 2019 320 440 375 789 609 1.085 

26 Set 2019/31 Mar 2020 470 650 559 795 839 1.800

12 dias 
(11 noites de hotel) 

desde 2.915 USD

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
PACOTE LUA  

DE MEL/PRESENTES:
- Massagem de Pés

PACOTE LUA  
DE MEL/PRESENTES:

- Massagem

GRUTAS DE PAK OU
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Vietnã  

Este Programa Inclui: 
- Voos domésticos Hanói/Hue e Danang/Ho Chi Minh. 
- 8 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) 

segundo categoria escolhida em quarto duplo com banheira 
e/ou ducha. 

- 1 noite a bordo em junco tradicional. 
- 9 cafés da manhã, 8 almoços e 2 jantares (sem bebidas). 
- Traslados e visitas indicadas no itinerário com guias locais de 

língua espanhola, incluindo entradas. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Bebidas durante as refeições. 
- Vistos. 
- Tudo aquilo que não esteja mencionado como incluído. 

Incluindo  
1 noite de Cruzeiro  
na Baía de Halong

Tâilandia

Laos

China

Hainan

VIETNÃ

CAMBOJA

M
ar

 d
e 

Ch
in

a

Baía de 
Halong

Delta do 
Mekong

Lago 
Tonle Sap

Golfo de 
Tâilandia

•

Danang
Hoi An

Angkor Wat

Halong

Cuchi

•Cantho

••
Hue •

•
Siem Reap•

•

BAÍA DE HALONG

PAGODA PHUOC KIEN - HOIAN

•
Hanói

Ho Chi Minh
•

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria Primeira 
Hanói: The Ann 4* / Mercure la Gare 4* /  

Hilton Garden Inn 4* 
Halong: Era Cruises 5* / Mon Cheri Cruises 5* 
Hue: Pilgrimage Village 5* 
Hoian: Hoian Silk Village 4* 
Ho Chi Minh: Novotel SGN Centre 4* 
Cantho: Victoria Cantho 4* 

Categoria Primeira Superior 
Hanóoi: Meliá 5*/ Intercontinental HN Westlake 5* 
Halong: Era Cruises 5* / Mon Cheri Cruises 5* 
Hue: Pilgrimage Village 5* 
Hoian: Almanity Hoian 4* / Boutique 4*  
Ho Chi Minh: Le Meridien 5* 
Cantho: Victoria Cantho 4* 

Categoria Premium 
Hanói: Meliá 5*/ Intercontinental HN Westlake 5* 
Halong: Era Cruises 5* / Mon Cheri Cruises 5* 
Hue: Pilgrimage Village 5* 
Hoian/Danang: Hyatt Regency Danang 5* 
Ho Chi Minh: Le Meridien 5* 
Cantho: Victoria Cantho 4*

DATAS DE SAÍDA (de 1 Abril 2019 a 31 Março 2020) 
- Saídas QUARTA-FEIRA e DOMINGOS 

*Alguns Domingos e Quartas-feiras este programa não 
opera. Rogamos consultar.

Dia 1º Hanói  
• Quarta-feira ou Domingo • Jantar. 
Chegada a Hanói, capital do Vietnã e 
principal centro econômico do país. 
Traslado ao hotel. Tarde livre. Jantar 
em restaurante local. Alojamento no 
hotel. 
Dia 2º Hanói 
• Quinta-feira ou Segunda-feira  
• Café da manhã + almoço. 
Visita do Mausoléu de Ho Chi Minh, 
a Pagoda do Pilar Único, Praça 
Badinh. Continuaremos as visitas 
com o Templo da Literatura, dedica-
do a Confúcio e os literatos. Também 
visitaremos o templo de Quan-
thanh. Almoço em restaurante local. 
Visitaremos o museu-prisão de Hoa 
Lo, mais conhecido como "Hilton", 
pelas centenas de detentos norte-
americanos que lá foram aprisiona-
dos. Em seguida, daremos um pas-
seio a pé pelo centro da cidade: 
Pagoda Ngocson e o tour "circuito" 
pela área antiga com as suas famo-
sas ruas comerciais, Hangdao, 
Hangbac e Hanggai. Regresso ao 
hotel. À noite, assistência para o 
show de marionetes sobre a água. 
Jantar livre. Alojamento. 
Dia 3º Hanói/Halong (Cruzeiro) 
• Sexta ou Terça-feira • Café da manhã + almoço 
+ jantar. 
Saída por estrada e através de plan-
tações de arroz, chegaremos à Baía 
de Halong. Embarque em um junco 
tradicional vietnamita (almoço e 
jantar a bordo). Passeio de barco 
pela Baía com parada em frente ao 

Parque Nacional Cat Ba, onde fare-
mos um passeio de caiaque para 
admirar algumas das cavernas e des-
frutar o pôr do sol. Noite a bordo. 
Dia 4º Halong/Hanói/ Hue 
• Sábado ou Quarta-feira • Café da manhã + almoço. 
Café da manhã a bordo desfrutando 
da Baía. Aproximadamente as 
11h00, regresso a Hanói, com parada 
para almoçar em uma casa tradicio-
nal da região com uma família viet-
namita. No caminho veremos cam-
poneses trabalhando nos campos de 
arroz e visitaremos fábricas onde o 
ferro é trabalhado e reciclado. Che-
gada ao aeroporto para sair de avião 
com destino a Hue. Chegada e tras-
lado ao hotel. Alojamento.   
Dia 5º Hue/Hoian 
• Domingo ou Quinta-feira • Café da manhã + 
almoço. 
Pela manhã, realizaremos um passeio 
pelas avenidas de Hue e o Mercado 
Dongba , ao longo do rio Huong (rio 
Perfume). Atravessaremos o rio para 
visitar a Cidade Imperial, onde a 
dinastia Nguyen reinou de 1802 a 
1945. Almoço no hotel Pilgrimage 
Village. Após o almoço, regresso à cida-
de em barco particular pela beira do rio, 
de onde podemos admirar as paisagens 
pitorescas das duas margens. Desem-
barque e saída para Hoian. Chegada 
ao hotel. Alojamento. 
Dia 6º Hoian 
• Segunda ou Sexta-feira • Café da manhã + 
almoço 
Começaremos a visita da cidade e 
algumas de suas casas históricas e 

templos: Museu Hoian, Pagoda 
Phouc Kien, Ponte Japonesa, Casa 
Tonky com seus poemas chineses 
escritos como inscrições em madre-
pérola. Depois do almoço em um res-
taurante local, tempo livre para 
explorar o original mercado da cida-
de que se estende ao longo do rio. 
Continuaremos com um passeio de 
barco no rio Thubon até o estuário 
do "Cuadai" e desfrutaremos o pôr 
do sol. Alojamento. 
Dia 7º Hoian/Ho Chi Minh 
• Terça-feira ou Sábado • Café da manhã + 
almoço. 
Pela manhã, traslado ao aeroporto de 
Danang para pegar o voo para a cida-
de de Ho Chi Minh. Chegada a Ho Chi 
Minh e saída para a visita de Cuchi, 
conhecida por seus famosos túneis 
subterrâneos e túneis construídos 
durante a guerra com os EUA. Regres-
so a Ho Chi Minh e almoço em res-
taurante local. Depois do almoço, visi-
taremos o Museu da Guerra. Fare-
mos uma visita panorâmica duran-
te a qual passaremos pela "Praça 
da Commune de Paris", pela cate-
dral, pelos correios e outros edifí-
cios de estilo colonial. Traslado para 
o hotel. Resto da tarde livre para con-
hecer a cidade. Alojamento. 
Dia 8º Ho Chi Minh/Vinhlong & 
Cantho/Delta do Mekong  
• Quarta-feira ou Domingo • Café da manhã + 
almoço. 
De manhã saída para Caibe, onde 
embarcaremos em um pequeno cru-
zeiro ao longo do rio Tiengiang e 

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Cód. 12204ER

10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 1.665 USD

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo  
TOUR em MEIA PENSÃO + 

1 JANTAR em CRUZEIRO e 16 VISITAS
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Consultar suplementos de jantares obrigatórios durante as saídas de Natal e Ano Novo.  
- Por razões técnicas A ordem das visitas pode variar assim como ser substituídas por outras similares manten-

do-se o conteúdo do programa.   
- Sugerimos consultar sempre antes de viajar em Saúde Internacional a necessidade de vacinas para as diferen-

tes nacionalidades.  
- Em algumas partes do itinerário não se admitem quartos triplos. 
- Este programa é regular, por isso se unem passageiros de varias nacionalidades. Tem datas fixas de operação e 

não admite trocas de rota nem de hotéis. 
- O Junco na Baía de Halong só tem camarotes para 1 ou 2 pessoas. No caso de reservas triplas o alojamento 

no barco será duplo + individual (Consultar suplemento). 
- Na noite no barco na Bahia de Halong, o guia não pode estar presente devido ao número restringido de cabi-

nes, porém há pessoal qualificado a bordo para ajudar os passageiros em inglês e francês. Consultar suple-
mento por guia em espanhol.. 

VISTOS: Politours tramitará a autorização para o visto; para isso é necessário que nos envie com um mínimo de 
35 dias o passaporte de todos os passageiros scaneado. Este terá que ter uma validade mínima de 6 meses até 
a data da finalização da viagem e ser electrónico.  
- Visto de Vietnã: Os clientes obterão o visto na chegada (segundo nacionalidades) no balcão de imigração, 

mediante a entrega do pré visto preparado pela Politours + duas fotografias de tamanho passaporte +  
o pagamento de 25 USD (preços aproximados). 

- Visto de Camboja: Tramita-se na chegada, pagamento de 30 USD (aprox.) + 2 fotografias. 
- Rogamos consultar para cada nacionalidade se precisar de requisitos adicionais.  
É responsabilidade do passageiro: levar sua documentação em regra, passaporte, vistos e demais requisitos que 
possam exigir as autoridades migratórias de cada País em função de sua nacionalidade. Consulte em seu país 
de origem antes de viajar os vistos ou requisitos de entrada aos lugares onde vai viajar. 

Datas de Saída Cat. Primeira Cat. Primeira Sup. Cat. Premium  
(QUARTAS e DOMINGOS*) quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv.

1/30 Abr 2019 1.690 650 1.945 885 2.180 1.905 

1/22 Dez 2019 e 1/20 Fev 2020 1.690 650 1.980 925 2.180 1.905 

1 Mai/21 Set 2019 1.665 605 1.945 885 2.170 1.720 

22 Set/30 Nov + 
23 Dez 2019/31 Jan 2020 e 1.745 685 1.990 935 2.230 1.995 
21 Fev/31 Mar 2020

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 

Supl. noite extra em cat. Premium em quarto duplo supl. indiv. 
- 1 Dezembro 2019/31 Março 2020 50 50

 

Carta de convite para visto de Vietnã.................................................................... 20 

Por voo Madri/Hanoi-Ho Chi Minh/Madri  
(sem taxas, aproximado) desde .................................................................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32 
* Os preços durante o período de Natal podem ter suplementos extras,  

rogamos consultar. Alguns domingos e quartas-feiras este programa não opera. 
Rogamos consultar.

RUAS DE  HANOI

visitaremos o pitoresco mercado 
flutuante. Vamos visitar oficinas e 
uma vila de artesãos onde podere-
mos ver como os produtos especiais 
da área são feitos. Após o almoço, 
saída para Dong Hoa Hiep, onde 
poderemos observar ao longo do 
caminho a típica vida rural do Delta do 
Mekong, entre ilhas e ilhotas trans-
bordando de vegetação, ainda pouco 
conhecidas. Pausa para o chá na anti-
ga casa de Mandarim, do século 19 e 
continuação para Vinh Long. Desem-
barque e continuação por estrada 
para Cantho. Alojamento.  
Dia 9º Cantho/Ho Chi Minh  
• Quinta-feira ou Segunda-feira • Café da 
manhã + almoço. 
Na saída do sol, pegaremos um 

barco bem cedo pelo rio Haugiang 
afluente do Mekong, onde navega-
remos pelos estreitos canais e visi-
taremos o mercado flutuante de 
Cairang, o mais pitoresco da região, 
e o jardim de frutas. Regresso ao 
hotel para o café da manhã. Regres-
so a Ho Chi Minh. Almoço em res-
taurante local, no caminho. Chegada 
a Ho Chi Minh, onde visitaremos o 
bairro chinês de Cholon com o Mer-
cado de Binhtay e a Pagoda de 
Thienhau. Regresso para o hotel. 
Alojamento.  
Dia 10º Ho Chi Minh  
• Sexta ou Terça-feira • Café da manhã. 
Na hora indicada, traslado ao aeropor-
to de Ho Chi Minh, fim dos serviços.

Extensão a Camboja 
4D/3n desde 520 USD

Dia 1º Siem Reap 
Chegada a Siem Reap e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Alojamento. 

Dia 2º Siem Reap 
• Café da manhã + almoço. 
Visita da Porta Sul de Angkor com suas 
impressionantes estátuas, a antiga capital 
de Angkor Thom, o famoso templo de 
Bayon, único por suas 54 torres decora-
das com 200 caras sorridentes de Avoloki-
tesvara, Baphoun, os Phimeanakas. Visita 
dos terraços do Rey Leproso e dos Ele-
fantes. Almoço em restaurante local. À 
tarde, visitaremos o templo Angkor Wat, 
considerado entres os historiadores de 
arte como o primeiro exemplo de arquite-
tura e arte clássicas Khmer e o templo Pre 
Rup (se o tempo permitir). Regresso ao 
hotel e alojamento.

Dia 3º Siem Reap 
• Café da manhã + almoço. 
Visita do circuito pequeno dos templos 
Ta Keo, Ta Prom (um dos mais espetacula-
res), Bantey Kdey (rodeada de 4 muros 
concêntricos), Eastern Mebon, protegida 
em suas esquinas por esculturas de elefan-
tes estampados em pedra e Srah Srang. À 
tarde, visitaremos Bantey Samre e Ban-
tey Srei “A Cidade das Mulheres”, consi-
derada como a joia da arte clássica Khmer. 
Regresso ao hotel e alojamento. 
Dia 4º Siem Reap 
• Café da manhã + almoço. 
No início da manhã passeio em uma 
barca tradicional de madeira no lago 
Tonle Sap, o grande lago do Camboja. 
Visita do mercado antigo se o tempo per-
mitir até ser realizado o traslado ao aero-
porto para o voo de saída. 

Hotel de Camboja
1 Abr/28 Set 2019 29 Set 2019/31 Mar 2020 

quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. 
Royal Angkor 4* /  
Tara Angkor 4*

520 85 565 130
 

Angkor Palace Resort 5* /  
Borei Angkor 5* 575 140 635 205 
Le Meridien Angkor 5* 610 179 745 320 

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) - Saídas DIÁRIAS

Programa Combinado 
Vietnã e Camboja 

13D/12n desde 1.930 USD
COM PASSAGEM DE FRONTEIRA DE BARCO. Rogamos consultar itinerário e preços.

Notas Importantes: Consultar suplementos de Natal e jantares obrigatórios de 20 Dezembro 2019 a 
7 Janeiro 2020; Consultar suplementos especiais para alguns hotéis de 24 Janeiro a 15 Fevereiro 2020. 
Consultar preço de extensão a Camboja incluindo Phnom Penh e Sihanoukville.

ANGOR WAT
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria Primeira 
Luang Prabang: Villa Maydou (Heritage Deluxe) 
Hanói: Anise Hotel Hanoi (ROH room) 
Halong: Emeraude Classic Cruise (Superior cabin)* 
Hue: Park View Hotel (Superior room) 
Hoi An: Hoi An Lantern Hotel (ROH Superior & Deluxe rooms) 
Ho Chi Minh: Le Duy Hotel (Deluxe room) 
Siem Reap: Damrei Angkor Hotel (ROH room) 
Categoria Primeira Superior 
Luang Prabang: Santi resort (Deluxe room) / 

Sada Hotel (Deluxe room) 
Hanói: Thien Thai Hotel (ROH room) 
Halong: Emeraude Classic Cruise (Superior cabin)* 
Hue: Moonlight Hotel (ROH room with city view) 
Hoi An: Hoi An Trails Resort (Deluxe room) 
Ho Chi Minh: Aristo Hotel (ROH City View room) 
Siem Reap: Tara Angkor Hotel (Superior room)

Este Programa Inclui: 
- Voos Luang Prabang/Hanoi e Hanoi/Hue e Hoi An/ 

Ho Chi Minh/Siem Reap. 
- 13 noites de alojamento em Hotéis segundo categoria escolhi-

da, em quarto duplo com banheira e/ou ducha. 
- 13 cafés da manhã, 14 almoços e 4 jantares (sem bebidas) 
- Refeições segundo indicado no programa (sem bebidas). 
- Traslados e visitas com guia local de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voo de chegada a LAOS e voo de saída do CAMBOJA  
- Taxas de saída aeroportos: Laos: 10 USD, Ho Chi Minh:  

14 USD, Hanói: 14 USD, Siem Reap: 25 USD 
- Gastos pessoais como bebidas, etc. 
- Trâmites para o visto. 

      Indochina:
(Incluídos Voos Luang Prabang/Hanói + Hanói/Danang + 

Mianmar

Tâilandia

China

Ho Chi Minh
•

Hoi An•
Hue • Danang•

Siem Reap
•

Angkor Wat•

Halong•
Hanói

•

Vientiane
•

Khuang Xi
•

Pak Ou
• Luang  

Prabang•

CAMBOJA

LAOS

VIETNÃ

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

DATAS DE SALÍDA 2019 (DOMINGOS) 
GRANDE INDOCHINA 
Janeiro: 6, 13 e 20 - Fevereiro: 3, 10, 17 e 24 
Março: 3, 10, 17, 24 e 31 - Abril: 7, 14, 21 e 28 
Maio: 5, 12, 19 e 26 - Junho: 2, 9, 16 e 23 
Julho: 7, 14, 21 e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 
Setembro: 1, 8, 15, 22 e 29 - Outubro: 6

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- A ordem dos serviços poderá ser alterada respeitando o conte-

údo deste programa. 
- *Rogamos consultar preços a partir de 10 de Outubro de 2019. 
- Todos os serviços tanto de terra como aéreos funcionam por 

petição e estão sujeitos a disponibilidade e confirmação defini-
tiva por parte da Companhia aérea, os hotéis e receptivo, uma 
vez solicitados, podem aplicar- se algum suplemento.  

- De Fevereiro a Julho, a visita ao mercado flutuante não é possí-
vel devido ao baixo nível da água, por isso o programa se com-
plementaria com uma visita a escola de baile Apseca aonde as 
crianças aprendem a tradicional arte das danças Khmer ou uma 
visita a fabrica de seda de Puok, para ver os segredos de sua 
fabricação e terminar com uma visita ao templo Inkosei, cons-
truído no interior de outro templo e aonde podemos ver os 
monges realizando obras para decorar as pagodas. 

Visto Laos: Tramita-se na chegada, pagamento de 35 USD 
(aprox.) + 2 fotografias. 
Visto Vietnã:  
- Deverão enviar-nos os dados do passaporte por e-mail no 

mínimo 15 dias antes da saída para tramitação da carta convi-
te. Na chegada ao Vietnã deve-se pagar diretamente 25 USD e 
levar 2 fotografias. 

Visto Camboja: Tramita-se na chegada, pagamento de 30 USD 
(aprox.) + 2 fotografias

Cód. 13114CR

HOTÉIS 
4*/5*/5*L

Incluindo 13 CAFÉS DA MANHÃ,  
14 ALMOÇOS e 4 JANTARES

Incluindo  
1 noite de Cruzeiro  
na Baía de Halong

Dia 1º Luang Prabang 
• Domingo • Almoço. 
Traslado ao aeroporto e saída em 
avião de Bangkok a Luang Prabang 
(voo não incluído no preço - reco-
mendado PG-941 09,40-11.40 h.). 
Chegada e traslado ao hotel. Antiga-
mente conhecida como Lanexang, 
Luang Prabang, é talvez a cidade 
mais tradicional e mais bem preserva-
da do Sudeste da Ásia. Em 1995 a 
UNESCO incluiu Luang Prabang em 
seu património mundial. Almoço no 
restaurante Pavilhão view. Subida a 
Colina de Vat Phousi para contem-
plar a vista sobre a cidade. Visita de 
Vat Visoun com sua impressionante 
stupa, That Makmo, com um estilo 
mais cingalês que laosiano e passeio 
até a ermitã de Vat Aham. Pôr do 
sol em Vat Prabant Tai situado no rio 
Mekong. Alojamento. 
Dia 2º Luang Prabang/Pak Ou/ 
Luang Prabang 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço.  
Visita de Vat Xieng Thong, conside-
rado como um dos templos mais 
belos do país. No complexo há várias 
capelas com Budas de bronze que 
foram mostradas em Paris em 1.911. 
Na porta leste se encontra uma cape-
la para funerais da família real, onde 
poderemos ver uma carruagem 
impressionante usada para estes 
funerais de 12 metros de altura assim 
como algumas urnas pertencentes a 
família real. Saída em barco para um 
passeio pelo rio Mekong até as 
famosas covas de Pak Ou, a qual 
contém milhares de estátuas repre-
sentando lorde Buda. Almoço no res-
taurante “Amara”. Regresso a Luang 
Prabang e saída por estrada para Ban 
Xang Khong uma cidade famosa por 
sua produção de papel Sa. Jantar e 
alojamento.  
Dia 3º Luang Prabang/Khuoangxi/ 
Luang Prabang 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída para a cascata Khuang Xi, 
situada a uns 30 km ao sul de Luang 
Prabang. A cascata cai através de 
vários pisos de calcário formando pis-
cinas naturais de água fria excelente 
para nadar e relaxar, onde faremos 

um almoço piquenique. Pela tarde, 
de regresso pararemos em Ban Pha-
nom, um povoado aonde seus habi-
tantes da etnia Thai Lu fabricam teci-
dos. Esta etnia é originaria do sul da 
China. Alojamento. 
 Dia 4º Luang Prabang/Hanói 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço 
Passeio pelas ruas históricas para 
visitar o mercado de matutino, 
aonde os locais e as minorias étnicas 
dos arredores vem todos os dias para 
comercializar os seus produtos. 
Regresso ao hotel para tomar o café 
da manhã. Visita ao centro etnoló-
gico e arte tradicional. O centro 
exibe suas roupas tradicionais e obje-
tos para o lar e religiosos assim como 
artesanato. Almoço no restaurante 
Tamnaklao. Traslado para o aeropor-
to para pegar o voo a Hanói (Voo 
previsto QV-313 com saída as 17.10). 
Chegada a Hanói e traslado ao hotel. 
Alojamento. 
Dia 5º Hanói/Halong - Noite a 
bordo Cruzeiro Emeraude (ou 
similar) (Regular) 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída bem cedo por estrada para 
chegar à famosa Bahia de Halong 
onde faremos um cruzeiro pela Baía 
conhecida como "o dragão descen-
do para o mar”, a qual está incluída 
pela UNESCO na sua lista de patri-
mônio mundial da humanidade. A 
Bahia tem mais de 3000 ilhotas em 
suas aguas claras, algumas delas com 
magnificas grutas. Na chegada 
coquetel de boas vindas, no convés. 
Almoço Buffet a bordo. Visita da 
caverna Sung Sot se o tempo permi-
tir. Opção para nadar ou passear de 
caiaque no Hang Trong onde ancora-
remos. Demonstração da comida 
vietnamita no convés enquanto des-
frutaremos de uma hora feliz, incluin-
do canapés. Jantar Buffet (Internacio-
nal) no restaurante. Alojamento  
no barco (o guia de língua espanhola 
não estará a bordo durante o  
cruzeiro). 
Dia 6º Hanói/Bat Trang/Hanói 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço  
Antes do café da manhã começare-
mos com uma prática de Tai Chi no 

convés, enquanto contemplamos o 
nascer do sol. Depois de um energé-
tico café da manhã as 09.30 deixare-
mos a cabine para poder recolher a 
bagagem. Ao desembarcar saída 
para o povoado de artesanato tradi-
cional Batrang onde se poderá con-
templar a realização do mesmo. 
Almoço no caminho em Bac Ninh. 
Pela noite visita ao Teatro Thang 
Long para assistir ao espetáculo das 
marionetes de água, tradicional arte 
vietnamita. Alojamento. 
Dia 7º Hanói/Hue 
• Sábado • Café da manhã + almoço. 
Visita do mausoléu de Ho Chi Minh 
(fechado as segundas e sextas e 
todos os dias durante os meses de 
Outubro e Novembro), do Templo da 
Literatura construído a mais de 1000 
anos e a Pagoda de uma coluna. Des-
frutaremos de um passeio de uma 
hora pelo bairro antigo. Almoço no 
restaurante local. À tarde traslado 
para o aeroporto para o voo em dire-
ção a Hue (VN1543 - 16,30 - 17,40 
h.). O horário do voo está sujeito a 
troca  sem aviso prévio. Traslado e 
chegada ao hotel. 
Dia 8º Hue/Danang/Hoi An 
• Domingo • Café da manhã + almoço. 
Sairemos para um passeio de barco 
no rio Perfume para visitar a pago-
da Thien Mu, uma das mais antigas 
por suas formas arquitetônicas de 
veneração religiosa em Hue. Na con-
tinuação visita da cidadela, bem 
como o túmulo real de Tu Duc (cada 
imperador construiu o seu próprio 
mausoléu durante o seu reinado) e o 
Jardim Thao. Almoço em restaurante 
local. Saída para Danang por estrada 
via passagem de Hai Van Pass fazen-
do uma breve parada no topo para 
contemplar o panorama. Em Danang 
visitaremos o museu Cham (se o 
tempo permitir), vamos tirar algumas 
fotos das colinas de mármore e con-
tinuaremos a Hoi An. Durante uma 
agradável caminhada a pé visitare-
mos algumas das históricas casas e 
comércios comuns, além de lugares 
de oração e pontes. Chegada e aloja-
mento. 

TEMPLO VAT XIENG THONG - LUANG PRABANG
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(Laos/Vietnã/Camboja)
Tours Parciais 

Suplementos por pessoa (neto e aproximado) 
Por voo Bangkok/Luang Prabang (taxas incluídas) desde .................................. 395 
Por voo Siem Reap/Bangkok (taxas incluídas) desde ........................................... 355 

Carta Convite para o visto vietnamita (aproximado, por pessoa) ........................ 20 

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

Datas de Saída (DOMINGOS) Hotéis Primeira Hotéis Primeira Sup. 
De 6 Janeiro a 28 Abril 2019 3.705 3.900 
Suplemento por quarto individual     660     760 

De 29 Abril a 6 Outubro 2019 3.600 3.770 
Suplemento por quarto individual     560     665

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

POSSIBILIDADE DE LIGAR O PROGRAMA GRAN INDOCHINA OU AS 
PARCELAS COM QUALQUER PROGRAMA DA TAILÂNDIA. 

POSSIBILIDADE DE PRE-EXTENSIÃO O POST EXTENSIÃO  
A BANGKOK 2/3 NOITES. CONSULTAR.

Hue/Ho Chi Minh e Ho Chi Minh/Siem Reap)

Dia 9º Hoi An/Ho Chi Minh 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço. 
Traslado para visitar a cidade Hoi An 
Silk  localizada a apenas um quilôme-
tro do antigo centro de Hoi An. A 
combinação de ecoturismo e desen-
volvimento dos produtos artesanais 
tem ajudado a preservar a vida cultu-
ral tradicional das pessoas em Quang 
Nam. Veremos suas casas tradicionais 
e jardins de amoreira onde se criam 
os bichos-da-seda, mostrando tam-
bém o processo da fabricação da 
seda. Após o almoço no povoado 
traslado para o aeroporto para pegar 
o voo para Ho Chi Minh (VN1375 - 
16,20 - 17,50 h.). Traslado ao hotel 
na chegada. Alojamento. 
Dia 10º Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída para Cu Chi para ver o incrível 
emaranhado de túneis. Existem mais 
de 200 túneis que compõem um siste-
ma de eixos principais com diferentes 
ramificações conectadas a esconderi-
jos, abrigos e outros túneis. Regresso a 
Ho Chi Minh e almoço. Visita da 
cidade: Catedral de Notre Dame, 
Correios, o antigo Palácio Presiden-
cial, a pagoda Thien Hau e o mer-
cado local Bem Thanh. Alojamento. 
Dia 11º Ho Chi Minh/Siem Reap 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Traslado ao aeroporto e saída em voo 
regular Siem Reap (Voo previsto VN- 
3819 com saída as 08.20). Chegada 
e traslado ao hotel. Pela tarde, visita 
dos templos de Prasat Kravan, com 
suas únicas esculturas de ladrilho 
Srah Srang “a piscina das purificaçõ-
es”, Banteay Kdei (cercada de qua-
tro muros concêntricos), Eastern 
Mebon protegida em seus cantos 
por esculturas de elefantes de pedra, 
alguns dos quais se mantém em per-
feita conservação e Pre Rup, o tem-
plo da montanha para contemplar o 
pôr do sol. Jantar e Alojamento. 
 Dia 12º Siem Reap 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Traslado bem cedo para Angkor Wat 
para assistir ao nascer do sol. (Reco-
menda-se trazer uma lanterna). Café 
da manhã no hotel. Partida em Tuk-
Tuk em direção ao portão sul, com 
suas impressionantes estátuas que 
representam o movimento do ocea-
no, para visitar a antiga capital de 
Angkor Thom (século XII), o templo 
Bayon único por suas 54 torres deco-
radas com 200 rostos sorridentes de 
Avolokitesvara, Baphoun recente-

mente inaugurado após uma longa 
restauração, o Phimeanakas e os 
terraços do Rei Leproso e dos ele-
fantes, assim como os aposentos 
reais. Almoço no hotel. À tarde, visi-
ta ao "Les Artisans d'Angkor - 
Chantiers Ecoles" onde os jovens 
artesãos fazem seus produtos. Na 
continuação visitaremos o mais 
famoso de todos os templos, Ang-
kor Wat. O complexo deste templo 
cobre 81 Hectares. As conhecidas 
cinco torres Forman parte da bandei-
ra cambojana. Jantar e alojamento. 
Dia 13º Siem Reap 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Partida para Banteay Srei (Século X) 
considerada a joia da arte Clássica 
Khmer. Continuaremos a Banteay 
Samre, que consiste de um templo 
central, com quatro alas precedidos 
por um vestíbulo e, acompanhada de 
duas bibliotecas tudo em muito bom 
estado de conservação. Desfrute de 
uma hora de massagem relaxante. 
Almoço no hotel. Na parte da tarde 
saída para Preah Khan, construída 
pelo rei Jayavarman VII como Ta 
Prohm um lugar cercado de torres e 
corredores estreitos. Continuaremos 
para Neak Pean uma fonte construí-
da no meio de uma piscina represen-
tando um paradisíaco lago do Hima-
laia, Ta Som e terminaremos em Ta 
Prohm um dos templos mais espeta-
culares da região, o qual se mantém 
relativamente igual desde que foi 
descoberto. Jantar com espetáculo 
de danças Apsara. Alojamento. 
Dia 14º Siem Reap 
• Sábado • Café da manhã + almoço. 
Após o café da manhã visitaremos 
um povoado flutuante. Curto pas-
seio em barco tradicional de madei-
ra no lago Tonle Sap, o grande lago 
do Camboja, uma das maravilhas da 
Ásia. Almoço no hotel. Pela tarde 
visita a “Senteurs d’Angkor” para 
sentir os odores e sabores autênticos 
do Camboja através de uma gama de 
produtos artesanais tradicionais. Esta 
delicia inclui especiarias, chás, café 
das montanhas e licores locais de 
arroz. Há também os óleos naturais e 
bálsamos, massagem, velas perfuma-
das e incenso Descanso para visitar o 
mercado local (se o tempo permitir) 
até o traslado ao aeroporto de Siem 
Reap para pegar o seu voo de saída. 
(voo não incluído, reservar a partir 
das 19h00min). Fim de nossos  
serviços.

Tour Laos 
(Dias 1º a 4º) - 4D/3n desde 970 USD

Dia 1° Luang Prabang 
• Domingo • Almoço + jantar. 
Dias 2° y 3º Luang Prabang 
• Segunda-feira e Terá-feira • Café da manhã +  

almoço + jantar. 
Dia 4° Luang Prabang 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço.

DATAS DE SAÍDA (DOMINGOS) 
- De 13 Janeiro a 6 Outubro 2019

Datas de Saída Cat. Primeira Cat. Primeira Sup. 
13 Jan/28 Abr e 29 Set/6 Out 2019 1.040 1.070 
29 Abr/28 Set 2019    970 1.015 
Suplemento quarto individual    215    239

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

   Tour Vietnã 
(Dias 4º a 11º) - 8D/7n desde 1.410 USD
Dia 1° Hanói 
• Quarta-feira 

Dia 2° Hanói/Noche Halong 
• Quinta-feira • Café da manhã + 
almoço + jantar. 

Dia 3° Hanói/Bat Trang/ 
Hanoi 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço. 

Dia 4° Hanói/Hue 
• Sábado • Café da manhã  + almoço. 

Dia 5° Hue/Danang/Hoi An 
• Domingo • Café da manhã  + almoço. 
Dia 6° Hoi An/Ho Chi Minh 
• Segunda-feira • Café da manhã  + almoço. 
Dia 7° Ho Chi Minh/Cu Chi/ 

Ho Chi Minh 
• Terça-feira • Café da manhã  + almoço. 
Dia 8° Ho Chi Minh 
• Quarta-feira • Café da manhã. 

DATAS DE SAÍDA (QUARTA-FEIRA)  
- De 9 Janeiro a 9 Outubro 2019

Acomodação Cat. Primeira Cat. Primeira Sup. 
Em quarto duplo 1.410 1.495 
Suplemento quarto individual    355    400

Preços por pessoa em USD (mínimo 2 pessoas)

Tour Camboja 
(Dias 11º a 14º) - 4D/3n desde 675 USD

Dia 1° Siem Reap 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 

Dia 2° Siem Reap 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 

Dia 3° Siem Reap 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 

Dia 4° Siem Reap 
• Sábado • Café da manhã + almoço.

DATAS DE SAÍDA (QUARTA-FEIRA)  
- De 9 Janeiro a 16 Outubro 2019

Acomodação Cat. Primeira Cat. Primeira Sup. 
13 Jan/31 Mar e 1/16 Out 2019 705 785 
1 Abr/30 Set 2019 675 740 
Suplemento quarto individual 130 165

Preços por pessoa em USD (mínimo 2 pessoas)

INCLUI  
VOOS DOMÉSTICOS

14 dias 
(13 noites de hotel) 

desde 3.600 USD

HO CHI MINH

TEMPLO BAYON
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Cód. 12206IR

 Bali

Dia 1º Denpasar (Bali)/Ubud 
Chegada a Denpasar na ilha de Bali, 
recepção por parte de nosso guia 
com colares de flores. Traslado por 
estrada até Ubud. Alojamento no 
hotel.  
Dia 2º Ubud 
• Café da manhã + almoço. 
Saída do hotel para ver uma típica 
dança de Bali, a dança de Barong e 
Kris, uma representação da luta 
entre o bem e o mal. Após a apre-
sentação visitaremos uma casa bali-
nesa para conhecer sua vida diária, 
cultura e religião. Almoço em casa de 
uma família balinesa. À tarde conti-
nuaremos nossa excursão visitando 
o templo dos macacos em Ubud e 
depois subiremos até chegar ao 
templo da fonte sagrada Sebatu e o 
campo de arroz escalonado de 
Tegallalang. Ao anoitecer Regresso a 
Ubud. Alojamento. 
Dia 3º Ubud/Mengwi/Bedugul/ 
Tanah Lot 
• Café da manhã + almoço. 
Saída para o Rio Ayung para fazer 
rafting, aproximadamente durante 2 
horas. Para os que não querem fazer 
rafting trocaremos esta atividade por 
um passeio em elefante de meia hora 

TERRAÇOS DE ARROZ DE TEGALLALANG

TEMPLO DE TANAH LOT

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
- Denpasar/praia Nusa Dua: Ayodya Resort 5* (deluxe) 
- Ubud: Visesa Ubud (vila com piscina) 
- Tanah Lot: Saranam Resort (saranam deluxe room) 
- Lovina: Puri Bagus Lovina (superior garden view) 
- Candidasa: Alila Manggis (quarto superior) 

Nota: Os hotéis previstos poderão ser substituídos por outros 
de similar categoria.

Este Programa Inclui: 
- 5 noites de circuito e 4 noites de praia (no hotel escolhido) 

base quarto duplo com banheira e/ou ducha 
- 9 cafés da manhã e 5 almoços.  
- traslados e visitas com guia de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Taxas de emissão de bilhetes aéreos, taxas de saídas de aero-

portos, gastos pessoais, bebidas, gorjetas, etc. 

DATAS DE SAÍDA (De 1 Abril 2019 a 31 Março 2020) 
- Saídas DIÁRIAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Por razões técnicas a ordem das visitas poderá ser trocada sem 

aviso prévio, assim como substituir alguma delas por outras, 
mantendo-se em qualquer caso o conteúdo do programa. 

TEMPLO MAE PURA BESAKHI - KINTAMANI

10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 1.695 USD

HOTÉIS 
PRIMEIRA

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ + 
5 ALMOÇOS e 19 VISITAS

Suplementos (por pessoa) obrigatórios 
Por tour de 1 Julho a 15 Setembro 2019 .............................................................. 115 
Por tour de 20 Dezembro 2019 a 5 Janeiro 2020................................................. 100 

Por Ayodya Resort (quarto deluxe): 
- de 16 Julho a 31 Agosto e Natal 2019 ................................................................... 40 

Suplementos (por pessoa) 
Preço voo Madri/Denpasar/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

Base quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.695 
Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995

e tempo livre até a hora do almoço. 
Almoço em restaurante com uma 
panorâmica exótica da natureza 
local. À tarde parada em Mengwi 
(templo real Taman Ayun), subida 
para a região montanhosa de Bedu-
gul e visita ao templo Ulundanu do 
lago Beratan. Continuação para o 
templo de Tanah Lot, um dos tem-
plos mais populares já que encontra 
em um enclave espetacular em uma 
pequena ilhota rochosa. Alojamento 
Dia 4º Tanah Lot/Munduk/Lovina 
• Café da manhã + almoço. 
Saída para o povoado de Piling onde 
começaremos com una atividade de 
caminhada de aproximadamente  
2 horas até o povoado de Penata-
han Batukaru e o povoado Jatilu-
wih onde poderemos admirar os 
campos de arroz escalonados. Almo-
ço em restaurante com panorâmica 
do lago Beratan. À tarde continuare-
mos para o povoado Munduk com 
parada no povoado de Banjar onde 
tomaremos banho e relaxaremos em 
águas termais. Depois continuaremos 
até o hotel. Massagem balinesa de 
1 hora no spa do hotel incluído.  
Alojamento. 
Dia 5º Lovina/Singaraja/ 
Kintamani/Candidasa 
• Café da manhã + almoço.       
Antes do café da manhã sairemos em 
um barco tradicional balinês para 
ter a possibilidade de ver golfinhos. 
Regresso à praia do hotel para tomar 
o café da manhã. Saída para a cidade 
de Singaraja, onde visitaremos os 
numerosos mercados públicos onde 
se comercializa especiarias e frutas. 
Continuaremos com a visita do tem-
plo Beji e seguiremos para Kintama-

ni. Almoço em um restaurante com 
vista panorâmica do vulcão e do lago 
Batur. À tarde seguiremos para o 
templo madre Besakih e as cidades 
de Bangli Rendang e Selat Putung 
para contemplar seus belos terraços 
de arrozais. Continuação para Candi-
dasa. Alojamento. 
Dia 6º Candidasa/Praia Balinesa 
• Café da manhã + almoço. 
Saída do hotel para visitar uma cida-
de antiga de Bali, o povoado Tenga-
nan, uma das aldeias mais conserva-
doras da ilha. Trata-se de uma cidade 
murada dentro da qual todas as 
casas têm uma planta idêntica e 
estão dispostas em filas em ambos os 
lados largos e pavimentados das 
ruas. Depois visitaremos a vila de 
Goa lawah para visitar o famoso 
templo dos morcegos e Kerta Gosa 
Klungkung, o palácio da justiça. 
Vamos almoçar em Petanu em um 
restaurante com vista panorâmica da 
natureza exótica do rio Petanu. À 
tarde continuaremos até chegarmos 
à praia balinesa selecionada. Aloja-
mento. 
Dias 7º a 9º Praia Balinesa 
• Café da manhã 
Dias livres para desfrutar de seu des-
tino de praia. Possibilidade de contra-
tar excursões opcionais em destino 
tais como passeio em elefante, saída 
em barco veleiro catamarã pela costa 
balinesa ou jantar de mariscos na 
praia de Jimbaran. Alojamento no 
hotel. 
Dia 10º Praia Balinesa 
• Café da manhã 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

PACOTE LUA DE MEL/PRESENTES:
- Detalhes nos Hotéis - Jantar com Frutos do Mar na Praia de Jimbaran
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Dia 1º Kuala Lumpur  
Chegada a Kuala Lumpur e traslado 
ao hotel. Alojamento.  
Dia 2º Kuala Lumpur  
• Café da manhã  
De manhã realizaremos uma visita 
guiada de 4,5 horas aproximada-
mente que nos levará a conhecer o 
passado mineiro "chinês" desta cida-
de que nasceu entre dois rios. No 
Royal Selangor Pewter Visitor's 
Center, poderemos ver como o povo 
chinês que veio escavar o estanho 
das minas deu origem a esta cidade e 
outras curiosidades. Visitaremos o 
cruzamento dos rios onde a cidade 
nasceu: a Praça da Independência, o 
edifício do Sultão Abdul Samad, a 
Galeria da Cidade, o Palácio do Rei 

e as famosas Cavernas de Batu. 
Tarde livre. Alojamento. 
Dia 3º Kuala Lumpur/Malaca/ 
Kuala Lumpur 
• Café da manhã + almoço 
Saída o dia inteiro para uma excur-
são a Malaca, que fica a 160 quilô-
metros ao sul de Kuala Lumpur. Para-
meswara, um príncipe hindu de 
Palembang, que se converteu ao isla-
mismo em 1402, fundou Malaca. 
Este estado é o monumento mais 
importante do país. Os portugueses, 
holandeses e ingleses também gover-
naram em Malaca, e ainda se podem 
ver vestígios dessas nações europeias 
na cidade. Malaca também foi o 
lugar onde a independência da Malá-
sia foi declarada. Visitaremos a 

Kuala Lumpur
Singapura

6 dias 
(5 noites de hotel) 
desde 789 USD

Este Programa Inclui: 
- 5 noites de alojamento nos hotéis escolhidos (ou similar) em 

quarto duplo standard com banheira e / ou ducha. 
- 5 cafés da manhã + 1 almoço 
- Traslado com assistência de língua espanhola. Consultar suple-

mento para traslado entre as 22h e as 07h. 
- Visitas de acordo com o programa com guia em espanhol. 
- Seguro de viagem. 
El Programa NÃO Inclui: 
- Voos internacionais ou domésticos (voo Kuala Lumpur- 

Singapura). 
- Vistos 
- Taxas, gastos pessoais, taxas de fotos/vídeo, gorjetas etc. 
- Taxa turística de Kuala Lumpur (10 MYR= +/- 3 USD por  

quarto/noite) 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Categoria 4* 
Kuala Lumpur: Corus Hotel Kuala Lumpur 4* 
Singapura: Park Regis Singapore 4* 
Categoria 5* 
Kuala Lumpur: Shangri-La Kuala Lumpur 5* 
Singapura: Grand Copthorne Waterfront 5*

DATAS DE SAÍDA (de 7 Janeiro a 20 Dezembro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Imprescindível enviar a copia do passaporte digitalizado para a 

confirmação da reserva 
- Por motivos técnicos, a ordem de visitas pode variar, além de 

ser substituída por outras similares, mantendo o conteúdo do 
programa. 

- O check-in nos hotéis geralmente começa entre as 14h00min 
e as 15h00min. 

- Para os traslados se aceita, uma mala de até 30 quilos + 5 qui-
los de bagagem de mão. Por favor, consulte suplementos para 
bagagem extra. 

- Não há descontos para quartos triplos, os quais são sujeitos à 
disponibilidade. 

- Preços não válidos para feriados ou durante a celebração de 
feiras, congressos e eventos esportivos. 

- Consultar preços a partir de 20 de dezembro de 2019. 
- Sugerimos sempre consultar antes de viajar em Saúde Interna-

cional (www.msc.es) a necessidade de vacinas para diferentes 
nacionalidades. 

- Na Malásia, como na maioria dos países muçulmanos, as gor-
jetas são um costume social. Portanto, recomendamos que 
você dê pelo menos as seguintes gorjetas, tanto em Kuala 
Lumpur (também válido para Singapura):  

• Para guias: 2-3 USD por pessoa/dia (=7 MYR por pessoa/dia) 
• Para condutores: 1 USD por pessoa/dia (=5 MYR por 

pessoa/dia) 
• Para maleteiros em hotéis: 0,50 USD – 1 USD por mala  

(= 2 MYR por mala). 
Vistos: 
É responsabilidade de o passageiro trazer sua documentação 
atualizada, passaporte, visto e outros requisitos que possam ser 
exigidos pelas autoridades de cada país, dependendo de sua 
nacionalidade. Consulte o consulado do seu país de origem 
antes de viajar, vistos ou requisitos de entrada para os lugares 
onde vai viajar. 

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 5 CAFÉS DA MANHÃ, 
1 ALMOÇO e 4 VISITAS

Base pessoas 7 Jan/31 Mar 2019 1 Abr/20 Dez 2019 
(Saídas DIÁRIAS) Cat. 4* Cat. 5* Cat. 4* Cat. 5*

Base 2 pessoas 1.689 2.269 1.740 2.400 
Base 3/4 pessoas 1.039 1.335 1.080 1.415 
Base 5/6 pessoas    789 1.080    810 1.145 
Supl. hab. individual     385     675     385     715 
Crianças menores de 11 anos em cama extra (por pessoa) ........................... + 80% 
Crianças menores de 11 anos sem cama extra (por pessoa) ........................... +60%

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos (preços por pessoa) 
Por voo Kuala Lumpur/Singapura (taxas incluídas) desde................................... 110 

Hotel Park Regis Singapore: 
- Estadias de Segunda-feira a Quinta-feira (ano inteiro) por pessoa/noite ........ 42  
- De 26 a 29 de Junho (por pessoa/noite) ............................................................... 72  

Hotel Grand Copthorne Waterfront:  
- Estadias de Segunda-feira a Quinta-feira (ano inteiro) por pessoa/noite ......... 36  
- Suplementos pontuais (por pessoa/noite) ............................................................ 55  

(15 a 18 Abril; 29 Abril a 2 Maio; 16 a 20 Maio; 3 a 6 Junho; 5 a 12 Agosto;  
24 a 28 Outubro; 10 a 20 Dezembro) 

NOTAS IMPORTANTES: 

- Reservas não são aceitas no hotel Park Regis Singapur de 19 a 22 Setembro. 
- Reservas não são aceitas no hotel Shangri-La de 3 a 5 Março + de 29 Abril a  

2 Maio + de 19 a 21 Setembro 2019 

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

TORRES PETRONAS - KUALA LUMPUR

CINGAPORA

Porta de Santiago, a Igreja de São 
Paulo, o edifício Stadhuys, Chris-
tchurch, o templo Cheng Hoon 
Teng (o mais antigo templo chinês da 
Malásia) e Jonker Street. Durante a 
visita, teremos um almoço típico 
"Peranakan”. Regresso a Kuala Lum-
pur. Alojamento. 
Dia 4º Kuala Lumpur/Singapura 
• Café da manhã 
Tempo livre ate a hora do traslado ao 
aeroporto para pegar seu voo (não 
incluído) com destino Singapura. 
Chegada a Singapura e traslado ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 5º Singapura  
• Café da manhã 
De manhã sairemos para fazer uma 
visita da cidade de 3h30 aproxima-
damente. Durante esta visita, passa-
remos pelos principais pontos de 
interesse da cidade: o ponto de des-
embarque de Raffles, o Parque Mer-
lion com suas vistas da Marina Bay 
e sua famosa estátua Merlion, uma 
criatura mitológica que é metade 
leão e metade peixe, símbolo da 
cidade. Na mesma área, poderemos 
admirar o famoso Fullerton Hotel, a 
Esplanada, o Singapore Flyer, o 
Hotel Marina Bay Sands e a Helix 
Bridge. Em seguida, passaremos pelo 
bairro de Little India, com sua ativi-
dade e vida frenética, e seu aroma de 
incenso, jasmim e especiarias. Conti-
nuaremos para o Bairro Chinês, com 
suas lojas exclusivas e o mais antigo 
templo hindu da cidade, o Templo Sri 
Mariamman. Também visitaremos o 
Templo Thian Hock Keng, um dos 
mais antigos templos budistas/  
taoístas da cidade. Tarde livre. Aloja-
mento. 
Dia 6º Singapura  
• Café da manhã 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto de Singapura. Fim dos serviços.

(voo não incluído)

MALÁSIA

Kuala Lumpur

Indonésia

●

Singapura
●

Malaca●



Boracay●

●Puerto Galera

Amanpulo
●
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Cód. 13400GR

Dia 1º Manila 
• Domingo 
Chegada ao Aeroporto Internacional 
de Manila. Traslado e assistência ao 
hotel e alojamento. 
Dia 2º Manila 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar.    
Visita guiada da cidade de Manila 
visitando os restos do passado histó-
rico nas Filipinas. Começamos nosso 
passeio pelo Parque Rizal construído 
em homenagem ao herói nacional. 
Em seguida, visitaremos a impres-
sionante cidade murada de Intra-
muros fundada por Legazpi em 
1571, na qual vamos dar um passeio 
agradável chegando ao colégio São 
João Letrán; Catedral e Igreja de 
Santo Agostinho, declarada Patri-
mónio Mundial pela UNESCO; Casa 
Manila, uma antiga residência 
espanhola, que representa a vida 
colonial. Finalizaremos na área do 
Jardim do Forte Santiago, a porta 
mais emblemática em todo o recinto 
amuralhado com suas carruagens e o 
grande pátio ajardinado; em uma 
dependência adjacente está projeta-
da a história desta impressionante 
cidadela durante a Segunda Guerra 
Mundial. Se o tempo e o tráfego per-
mitirem chegaremos mais perto a 
Makati (área moderna) e visitare-
mos o interessante Cemitério e 
Monumento USA (2ª Guerra Mun-
dial). Tarde livre na cidade. Encontro 
no hotel para sair a desfrutar de um 
Jantar + Espetáculo Folclórico em um 
restaurante local. Traslado ao hotel 
Dia 3º Manila/Porto Princesa  
• Terça-Feira • Café da manhã + jantar.    
Traslado pela manhã ao aeroporto 
Naya de Manila Terminal nº 3 para 
tomar o voo doméstico a Capital de 
Palawan chamada Puerto Princesa, 
nome histórico dado por causa de 
sua doca superprotegida para encal-
har barcos todo o tempo. Chegada. 

Rápido traslado ao hotel, para sair 
para jantar em um famoso restauran-
te de frutos do mar. Regresso ao 
hotel e alojamento. 
Dia 4º Porto Princesa/Navegação 
Rio Subterrâneo e Sabang  
• Quarta-Feira • Café da manhã + almoço.  
Saída para viver a grande aventura de 
navegar nas águas do Rio Subte-
rrâneo do Parque Natural de San 
Pablo, considerada uma das sete 
maravilhas naturais do mundo. Acesso 
por mar em Banka até a boca da gran-
de gruta. Uma vez lá, subiremos em 
uma canoa para que um guia especia-
lista nos leve para descobrir as espeta-
culares formações geológicas como 
estalactites, estalagmites no interior 
das cavernas, que destacam o interior 
por onde segue o curso do rio. No fim 
do trajeto e de volta para a terra firme, 
nos aproximaremos da relaxante praia 
de Sabang, onde o almoço será servi-
do em um restaurante local com vista 
para o mar. À tarde regresso para o 
hotel em Porto Princesa. 
Dia 5º Porto Princesa/ 
Ilhas Bahia de Honda  
• Quinta-Feira • Café da manhã + almoço.  
Subiremos em um barco a motor 
para empreender uma aventura de 
navegação “saltando de ilha em 
ilha” a algumas das melhores ilhas e 
ilhotas que compõem as águas crista-
linas que conformam a Bahia de 
Honda perto de Porto Princesa. Des-
cobriremos as ilhas Cowrie e Luli 
Island. Este Tour regular náutico ofe-
rece a possibilidade de praticar snor-
keling, mergulho, nadar em suas 
aguas turquesas ou simplesmente 
relaxar-se tomando sol. Para finalizar 
um delicioso Pique nique em una 
destas ilhas. Ao entardecer, tour 
noturno para observação de vaga-
lumes no Rio Iwanig; embarcaremos 
em canoas para descobrir entre os 
mangues dezenas de vaga-lumes ilu-

minando a exuberância das árvores 
como estrelas no firmamento da 
noite, espetáculo único. Traslado 
para o hotel 
Dia 6º Porto Princesa/Cebu  
• Sexta-feira • Café da manhã 
Traslado pela manhã ao aeroporto de 
Porto Princesa para pegar o voo para 
Cebu. Chegada a Cebu. Traslado pano-
râmico ao hotel. Tarde livre para ter con-
tato com a cidade, que depois de Mani-
la é a mais importante a nível nacional e 
internacional e que possui um impor-
tante legado histórico espanhol. 
Dia 7º Cebu/Bohol  
• Sábado • Café da manhã + Jantar.  
Inicio do Tour para conhecer Cebu 
onde descobriremos a cidade que os 
espanhóis fundaram no século XVI e 
que foi utilizada como base para a 
conquista do resto do arquipélago 
das Filipinas. Visitaremos a Basílica 
do Santo Menino, construída no 
século XVI, centro de fervente pere-
grinação e a mais antiga de todo 
país. Em seu interior poderemos 
admirar uma das imagens mais vene-
radas, a imagem de Santo do menino 
Jesus e seu museu artístico. Muito 
próximo ao lado de uma capela 
anexa e símbolo da cidade, a famosa 
Cruz de Magalhães, levantada no 
lugar onde dizem que Magalhães 
colocou uma cruz de madeira para 
converter ao cristianismo aos habi-
tantes de Cebu. Dali, chegaremos a 
Casa Museu do Jesuíta Gorordo, 
uma das poucas que se conservam 
da época colonial e que oferece a tra-
vés de uma ampla exposição de 
móveis, relíquias e objetos uma visão 
de como devia ser a vida nessa 
época. Continuaremos pelo Forte 
baluarte amuralhado de São Pedro 
e a Praça da Independência; Museu 
Sugbo (antigo cárcere) que nos des-
venda as primeiras expedições com 
Legazpi na cabeça, a rota dos Galeõ-

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
- Manila: The Bayleaf Intramuros 4* / Manila 5* 
- Porto Princesa: Princesa Garden 5* / Ivy Wall H. 4*S / 

Canvas Boutique 4* 
- Cebu: Radisson Blu 4*S / Elizabeth 4* 
- Bohol: Bohol Beach Club 4* / South Palms Resort Panglao 4*

Este Programa Inclui: 
- 9 noites de alojamento nos hotéis previstos ou similares.  
- 9 cafés da manhã, 3 almoços, 3 jantares, segundo indicados 

no roteiro.  
- Visitas indicadas no roteiro, incluindo os ingressos com guias 

locais de língua Espanhola.** 
- Excursão ao Rio Subterrâneo (Sabang), Bahia de Honda, e Tour 

de Bohol com almoços.  
- Voos domésticos em classe turista, para os trechos Manila/ 

Puerto Princesa/Cebu.  
- Ferry Cebu/Bohol/Cebu.  
- Traslados com guias locais de língua Espanhola**.  
- Assistência agencia local.  
- Seguro de viagem e documentação da viagem.  

**Por motivos de escassa disponibilidade de guias de língua 
espanhola, excepcionalmente alguma visita e traslado se pode-
rão efetuar com guias de língua Inglesa. 

●

LUZON

FILIPINAS

Mar 
da China  

Meridional

Océano 
Pacífico

Mar de Sulu

HOTÉIS 
4*/4*S/5*

Incluindo 2 VOOS DOMÉSTICOS +  
FERRIES + 3 ALMOÇOS +  
3 JANTARES e 10 VISITAS

ILHA COWRIE - BAÍA DE HONDA

MONO TÁRSIO

PANAY
CEBU

BOHOL

PALAWAN

CORON

O NIDO

Montanhas 
de Chocolate

▲
Tagbilaran

●

Cebu
●

●
MANILA

Porto Princesa ●
Tour Vaga-lumes

Río Iwanig
▲

PN São Pablo
▲Río Subterráneo▲

Sabang

●
O Nido

●
Ilhas Honda

MONUMENTO A RIZAL - MANILA

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E:E.C.) 
- Tour regular garantido em Espanhol.  
- Alguns Museus fecham as segundas-feiras, pelo que as visitas 

de os dias 2º e 3º podem se trocar. Solicitamos consultar.  

            
   Filipinas 

         (Incluídos 2 voos domésticos + ferries)

10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 2.130 USD

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

MINDORO
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Datas de Chegada a Manila: mínimo mínimo 
DOMINGOS 6 pessoas 2 pessoas

7 Abr/23 Jun e 1 Set/15 Dez 2019 2.130 2.590 

24 Jun/31 Ago e 16 Dez 2019/29 Mar 2020 2.355 2.820 

Suplemento quarto individual........................................................... 870

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

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

Nota: Datas de Temporada Alta, Natal, Fim de Ano, Semana Santa 2019 e  
Festas locais, rogamos consultar suplementos.

es (1566 a 1813), assim como uma 
perspectiva anual dos acontecimen-
tos de 1893 a 1946 (Influência USA). 
Para finalizar com umas incríveis vis-
tas sobre a cidade devemos subir os 
99 degraus que nos levam ao majes-
toso e tradicional Templo Taoísta. Ali 
se mantém viva a filosofia de Lao-
Tze. À tarde traslado ao Porto de 
Cebu para pegar o Ferry que nos 
levará a Tagbilaran (Bohol). Chega-
da a Tagbilaran e traslado ao Hotel. 
Dia 8º Bohol (Tour da Ilha)  
• Domingo • Café da manhã + almoço.  
Saída para começar a excursão pelos 
lugares mais atraentes da incrível ilha 
de Bohol. A primeira parada será 
para visitar o Centro de Conserva-
ção de társios, perto da cidade de 
Corella em uma área de floresta pro-
tegida, que nos dá a oportunidade de 
ver o társio filipino em seu habitat 
natural e em liberdade. O Társio é um 
pequeno animalejo noturno que habi-
tam em algumas ilhas das Filipinas e 
como uma curiosidade, quando 
sofrem de estresse se suicida! Conti-
nuação da rota para uma das paisa-
gens naturais únicas no mundo: As 
Montanhas de Chocolate. Declara-
da Património Mundial da Humanida-
de pela sua peculiaridade e terceiro 
monumento geológico nacional, em 
uma área de 50 km se erguem 1256 
colinas cobertas de vegetação verde, 
que com a chegada da estação seca, 
tornam-se marrom, como o chocola-
te. Continuação da rota. No caminho  
passaremos pelo magico Bosque 
Man em Bilar, obra artificial feita 
pelo homem para reflorestar uma 
antiga floresta perdida após a II GM, 
um entorno exuberante e sereno com 
milhares de árvores de mogno. Che-
garemos ao Santuário das Borbole-
tas, aprenderemos fatos interessantes 

sobre as centenas de belas espécies 
que vivem nas Filipinas. Em seguida, 
visitar a famosa e impressionante 
Ponte Suspensa, subida em um 
catamarã com o qual navegaremos 
pelo Rio Loboc, um dos rios mais 
impactantes das Filipinas, no qual 
foram gravadas várias cenas de filmes 
famosos, como Apocalipse Now. 
Almoço Buffet a bordo do barco. Na 
parte da tarde, sairemos em direção a 
Igreja de Baclayon levantada a beira 
mar; vai trazer-nos mais perto da his-
tória colonial, pois foi à primeira igre-
ja fundada pelos Jesuítas na ilha. Já no 
caminho para o hotel, aproximada-
mente as 17: 00h, pararemos no Local 
do Pacto de Sangue, onde uma está-
tua representa o Sagundo que teve 
lugar em 1565 em Bohol, pacto de 
sangue sob a tradição tribal entre 
Miguel López de Legazpi e Datu Sika-
tuna e que simboliza a primeira alian-
ça entre Espanhóis e Filipinos. Chega-
da ao hotel. Alojamento. 
Dia 9º Bohol  
• Segunda-feira • Café da manhã.   
Dia livre onde terá a oportunidade de 
relaxar na paradisíaca praia de Alona; 
para os mais inquietos sugerimos fazer 
a visita opcional para a vizinha ilha de 
Palmilacan para desfrutar da observa-
ção de golfinhos e baleias (Abril-
Junho). Na chegada à ilha e depois do 
almoço poderão realizar um passeio 
para conhecer a vida de "baleeiros" 
ou praticar snorkel no "santuário" de 
águas cristalinas em frente ao antigo 
Forte espanhol cheio de uma grande 
biodiversidade marinha. 
Dia 10º Bohol/Cebu 
• Terça-feira • Café da manhã.   
Traslado ao porto para pegar o ferry 
com destino a Cebu (já que não há 
voo para a rota Bohol/Manila). Na 
continuação traslado ao aeroporto. 

MONTANHAS DE CHOCOLATE

PLAYAS DE BOHOL

RIO SUBTERRÂNEO
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yon levantada à beira mar nos trará a 
história colonial, pois foi primeira 
Igreja fundada pelos jesuítas na ilha. 
No caminho passaremos pelo mágico 
Bosque Man feito em Bilar, obra 
artificial realizada pelo homem para 
reflorestar um antigo bosque perdido 
após a II GM. Chegada ao Centro de 
Conservação de Társios, onde tere-
mos a oportunidade de ver os Társios 
filipinos em seu hábitat natural e em 
liberdade, pequeno animalejo notur-
no que habita em certas ilhas das Fili-
pinas e que como curiosidade quan-
do sofre estrese se suicida! Parare-
mos no local do Pacto de Sangue, 
onde uma estátua que representa o 
“Sagundo” que foi um pacto de san-
gue realizado em 1565 em Bohol, 
entre o Explorador Espanhol Miguel 
López de Legazpi e Datu Sikatuna, 
Chefe de Bohol para selar sua amiza-
de seguindo a tradição tribal, e que 
simboliza a primeira aliança entre 
espanhóis e filipinos. No Santuário 
das Borboletas, aprenderemos fatos 
interessantes sobre as centenas de 
belas espécies que vivem nas Filipi-
nas. Em seguida, passaremos pela 
famosa e impressionante Ponte Sus-
pensa, subidos em um catamarã com 
o qual navegaremos para realizar o 
cruzeiro pelo Rio Loboc, um dos rios 
mais impactantes das Filipinas, no 
qual foram gravadas várias cenas de 
filmes famosos, como Apocalipse 
Now. Almoço Buffet a bordo do 
barco. À tarde regresso ao hotel. 
Dia 5º Bohol-Cebu 
• Quinta-feira • Café da manhã + Jantar.   
Traslado ao porto para tomar ferry 
(2h.) com destino a Cebu. Primeira 
capital das Filipinas e ponto de entra-

da dos primeiros navegantes e mis-
sionários. Chegada e tour panorâmi-
co pela cidade. Almoço em Restau-
rante local. Alojamento no hotel. 
Dia 6º Cebu 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar.   
Iniciaremos o Tour para conhecer 
Cebu: Visitaremos a Basílica do 
Santo Menino, construída no século 
XVI, onde poderemos admirar uma 
das imagens mais veneradas, a ima-
gem de Santo do menino Jesus e seu 
museu artístico. Em uma capela 
anexa e símbolo da cidade, a famosa 
Cruz de Magalhães, levantada no 
lugar onde dizem que Magalhães 
colocou uma cruz de madeira para 
converter ao cristianismo aos habi-
tantes de Cebu. Dali, chegaremos a 
Casa Museu do Jesuíta Gorordo, 
uma das três que conservam da 
época colonial e que oferece a través 
de uma ampla exposição de móveis, 
relíquias e objetos uma visão de 
como devia ser a vida nessa época.  
Continuaremos pelo Forte baluarte 
amuralhado de São Pedro e a Praça 
da Independência; Museu Sugbo 
(antigo cárcere) que nos desvenda as 
primeiras expedições com Miguel 
López de Legazpi na cabeça, a rota 
dos Galeões (1566 a 1813). Para 
finalizar com umas incríveis vistas 
sobre a cidade devemos subir os 99 
degraus que nos levam ao majestoso 
e tradicional Templo Taoísta. Ali se 
mantém viva a filosofia de Lao-Tze. 
Traslado ao hotel. Jantar e alojamen-
to no hotel.  
Dia 7º Cebu 
• Sábado • Café da manhã.  
Na hora indicada traslado ao aero-
porto.

Cód. 13400RR

Este Programa Inclui: 
- Voos domésticos classe turista, para os trajetos Manila-Bohol 

(Aeroporto Tagbilaran). 
- Ferry Bohol / Cebu (2 horas) 
- 6 noites de alojamento nos hotéis previstos ou similares. 
- 6 cafés da manhã e 3 jantares segundo indicados no itinerário. 
- Visitas indicadas no itinerário (8 visitas), incluindo as entradas 

com guias locais de língua espanhola**. 
- Traslados com guias locais de língua espanhola**. 
- Assistência agencia local. 
- Seguro de viagem e documentação informativa. 

**Por motivos de escassa disponibilidade de guias de língua 
espanhola, excepcionalmente alguma visita e traslado se pode-
rão efetuar com guias de língua Inglesa.

 
    Filipinas 
       (Incluídos Voo doméstico + ferry)

Dia 1º Manila 
• Domingo. 
Chegada ao Aeroporto Internacional. 
Traslado ao hotel e alojamento. 
Dia 2º Manila 
• Segunda-feira – Café da manhã + Jantar. 
Visita guiada pela cidade de Mani-
la: Parque Rizal construído em 
homenagem ao herói nacional. Em 
seguida, visitaremos a impressio-
nante cidade murada de Intramu-
ros fundada por Legazpi em 1571, 
na qual vamos dar um passeio agra-
dável chegando ao colégio São João 
Letrán; Catedral e Igreja de Santo 
Agostinho, declarada Património 
Mundial da UNESCO; Casa Manila, 
antiga residência espanhola, que 
representa a vida colonial. Finalizare-
mos na área Ajardinada do Forte 
Santiago, a porta mais emblemática 
em todo o recinto amuralhado com 
suas carruagens e o grande pátio 
ajardinado.  Se o tempo e tráfego 
nos permitir chegaremos mais perto 
de Makati (área moderna) e visitare-
mos o interessante Cemitério e 
Monumento USA (2ª Guerra Mun-
dial). Tarde livre na cidade. Encontro 
no hotel para sair a desfrutar de um 
Jantar + Espetáculo Folclórico em um 
restaurante local. Traslado ao hotel.  
Dia 3º Manila/Bohol (Praia/Ilhas) 
• Terça-feira • Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto para pegar um 
voo de manhã cedo, no terminal de 
voos domésticos com destino a ilha 
de Bohol. Dia livre onde terá a opor-
tunidade de se relaxar na paradisíaca 
praia de Bohol Beach, ou realizar a 
visita opcional para a vizinha ilha de 
Palmilacan para desfrutar da observa-
ção de golfinhos e baleias (Abril-
Junho), que inclui almoço e um tour 
para conhecer a vida dos "caçadores 
de Baleias" ou praticar snorkel no 
"santuário" de águas cristalinas. 
Possibilidade de extensão a Praias de 
Bohol (Ver detalhes na pagina 127).    
Dia 4º Bohol 
• Quarta-feira • Café da manhã.  
Saída para começar a apaixonante 
excursão pelos lugares mais atrativos 
da incrível ilha de Bohol. A primeira 
parada será uma das paisagens natu-
rais únicas do mundo, As Montan-
has de Chocolate, declaradas Patri-
mônio da Humanidade por sua pecu-
liaridade e terceiro monumento geo-
lógico nacional. A Igreja de Bacla-

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Manila: The Bayleaf Intramuros 4* / Manila 5* 
Cebu: Radisson Blu 4*S / Elisabeth 4* 
Bohol: Bohol Beach Club 4* / South Palms Beach Resort 4* 

Tanto em Manila como na própria Ilha de Bohol/Panglao existe a 
possibilidade de utilizar hotéis melhores com suplemento; Para 
ampliar os dias de estadia utilize preço de noites extras.

Notas e Condições  
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E:E.C.) 
- Tour exclusivo garantido em Espanhol.  
- (**) Por motivos de escassa disponibilidade, dos guias de lín-

gua espanhola, excepcionalmente alguma visita e traslado po-
derão ser realizados com guias em inglês. 

- Consultar eventuais suplementos para estadias compreendidas 
em Temporada Alta. Ver quadro “Outros suplementos”. 

- Alguns Museus fecham as segundas-feiras, pelo que as visitas 
de os dias 2ºe 3º podem se trocar. Solicitamos consultar.  

Vistos:  
- Não é necessário visto de entrada para estadias de férias infe-

riores a 21/30 dias. Esta é a regra geral para todos os países la-
tino-americanos, alguma exceção, por favor, consultar. 

Voos:  
- Voos aéreos diretos partem de Los Angeles e São Francisco a 

Manila (14 horas) e a Cebu de Los Angeles, 3 frequências por 
semana.

PASSEIO PELO RIO LOBOC

HOTÉIS 
4*/4*S/5*

1 VOO DOMÉSTICO + FERRY +  
3 JANTARES e 8 VISITAS

7 dias 
(6 noites de hotel) 

desde 1.240 USD

CRUZ DE MAGALHÃES E CONJUNTO HISTÓRICO - CEBU

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Datas de Chegada a Manila: mínimo mínimo 
DOMINGOS 6 pessoas 2 pessoas

7 Abr/23 Jun e 1 Set/15 Dez 2019 1.755 1.240 

24 Jun/31 Ago e 16 Dez 2019/29 Mar 2020 1.985 1.690 

Suplemento quarto individual........................................................... 585

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

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

Nota: Datas de Temporada Alta, Natal, Fim de Ano, Semana Santa 2019 e  
Festas locais, rogamos consultar suplementos.

ILHA DE LUZON

CEBU

BOHOL

Manila

Cebu

Mar de Sulu

Océano Pacífico

Tagbilaran

●

●

●
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Tipo de quarto em quarto supl. 
duplo indiv.

Preços em USD 
por pessoa e noite 

1 Abril 2019/31 Março 2020 
regime alojamento com café da manhã buffet

WW   H. BOHOL BEACH CLUB 4* 
www.boholbeachclub.com.ph

Deluxe 360 290 

Noite extra 105   90

Tipo de quarto em quarto supl. 
duplo indiv.

Preços em USD 
por pessoa e noite 

1 Abril 2019/31 Março 2020 
regime alojamento com café da manhã buffet

EE   H. HENANN RESORT 4*S 
www.henann.com/bohol/henannalonabeach

Superior 370 315 

Noite extra 110   90

Cód. 13400PR

 Bohol 
Só hotel por pessoa em duplo B.B. (Sem ferry, nem voos domésticos, inclui os traslados)

A ilha de Bohol está situada no coração do arquipélago das Filipinas, ao 
sul das Visayas centrais. A capital desta província rodeada de ilhas é Tagbilaran, 
a menos de 1 km está à ilha de Panglao que possui uma das melhores e mais 
bonitas praias comparadas em múltiplas ocasiões com a White Beach de Bora-
cay, estamos falando das tranquilas praias de Bohol e Alona. Não recomenda-
mos Praias na ilha de Mactan.

Tipo de quarto em quarto supl. 
duplo indiv.

Preços em USD 
por pessoa e noite 

1 Abril 2019/31 Março 2020 
regime alojamento com café da manhã buffet

QQ   H. SOUTH PALMS BEACH RESORT 4* 
www.southpalmsresort.com

Deluxe Garden View 350 290 

Noite extra 100   95

Tipo de quarto em quarto supl. 
duplo indiv.

Preços em USD 
por pessoa e noite 

1 Abril 2019/31 Março 2020 
regime alojamento com café da manhã buffet

RR   H. ESKAYA BEACH RESORT SPA & VILLAS 5* 
www.eskayaresort.com

Deluxe Villa 1.190 1.030 

Noite extra    350    340

Este Programa Inclui: 
- 3 noites de alojamento no hotel escolhido, quarto standard, regime de alojamento com café da manhã e 
traslados aeroporto Tagbilaran/Hotel/aeroporto Tagbilaran. 
Notas muy importantes: 
- Consultar suplementos por quartos superiores, suítes, vilas, etc. Datas de Temporada Alta, Natal, Réveillon, 

Semana Santa Santa 2019 e Festas locais, solicitamos consultar suplementos. 

EXCURSÃO OPCIONAL (comum a todos os hotéis) 

em USD por pessoa, mínimo 2 pessoas: 
- Colinas de Chocolate +  

Passeio em barco pelo rio Loboc (com almoço a 
bordo) + Igreja de Baclayón) + Reserva Monos  
Tarseros + Bosque Man-Made .................. 10 USD

  Outras Extensões em Filipinas (4 DIAS/3 noites) 
   (somente hotel por pessoa em duplo/ B.B. (sem traslados, ferries nem voos domésticos)

- PUERTO GALERA (Playas Mindoro): Hotel Coco Beach 3* ... 212 USD 

- BORACAY: Hotel Two Seasons 3* ...................................... 195 USD 

- ILHAS BAHÍA DE HONDA (Palawan): Hotel Dos Palmas 4* . 226 USD 

- CORON (Norte Palawan): Hotel Funny Lyon 4* .............. 282 USD

- BALER: Hotel Costa Pacífica 4* ................................. 320 USD 
- EL NIDO: • Hotel Nido Cover Resort 3* ........................... 390 USD  

• Hotel El Nido Resort Minilog 4* (com avião própio) ........ 995 USD 
• Hotel El Nido Resort Pangulasian 5* (com avião própio) ......... 1.390 USD 

- AMANPULO: Hotel Aman Resort 5*L (com avião própio) ... 1.630 USD

4 dias 
(3 noites de hotel) 
desde 350 USD

Suplemento aéreo estimado = Pacote Manila/Bohol/Manila com traslados e ferries ............... 290 USD

BOHOL

PANGLAO

Carmen

Aeroporto 
Mactan

CEBU

Montanhas 
de Chocolate

Alona Beach

PANGLAO

Rí
o 

Lo
bo

c

●

Tagbilaran
Tagbilaran●

SOUTH PALMS BEACH RESORT 4*

HENNAN RESORT 4*S

BOHOL BEACH CLUB 4*

1

ESKAYA BEACH RESORT 5*4

2

3

2

3 4

1

Cebu●

●

Manila

Océano Pacífico

O nome genérico de Bohol compreende Panglao e Tagbilaran

PRAIA DE BOHOL

A imagem das Filipinas antes de chegar ao país são paisagens espetaculares, enseadas 
virgens e entardeceres de filmes, mas na província de Bohol tem isso e muitas outras atra-
ções. Em seu interior podem visitar as famosas Chocolate Hills, estranha formação geoló-
gica formada por 1.200 colinas verdes, que com a chegada da estação seca mudam para a 
cor marrom, daí o seu nome. Tampouco não podem perder de navegar no rio Loboc, len-
dário desde que Francis Ford Coppola rodou ali parte das imagens do filme Apocalipse 
Now. Os amantes da fauna exótica poderão contemplar desde o Társio filipino, animais 
noturnos com curiosas peculiaridades que habita nestas ilhas, passando pelo santuário das 
borboletas com centenas de espécies e finalizando com golfinhos e baleias.
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Austrália 

BAÍA DE SYDNEY

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Sydney: Vibe 4* - Ayers Rock: Desert Gardens 4* 
Cairns: Pacific Hotel 4*

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

quarto standard com banheira e/ou ducha, com café da 
manhã completo. 

- Todos os traslados em veiculo privado com ar condicionado. 
- 2 almoços (Sydney e Cairns). 
- Entradas as atrações e cruzeiros indicados no itinerário: visita 

guiada de Sydney Ópera, Sydney Habrour Cruise, Aborígine 
Art Class, Sunset & Sunrise em Ayers Rock, e Grande Barreira 
de Coral. 

- Taxas e impostos. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos domésticos ou internacionais. 
- Qualquer almoço ou jantar não indicado no itinerário. 
- Bebidas nas refeições. 
- Gastos pessoais e gorjetas 
- Early check-in nos hotéis antes das 15h00 (check-out as 

10h00). 

Cód. 24400PR

9 dias 
(8 noites de hotel) 

desde 3.145 USD

Notas e Condições: 
- Consultar Notas e Condições de toda a programação da  

Austrália na página 129. 

HOTÉIS 4* Incluindo 8 CAFÉS DA MANHÃ + 
2 ALMOÇOS e 10 VISITAS

Océano Índico

AUSTRÁLIA

Dia 1º Sydney 
• Terça-feira 
Chegada e traslado ao hotel. Resto 
do dia livre. Na parte da tarde, reu-
nião no vestíbulo do hotel com os 
outros participantes para uma sessão 
de informação. Alojamento. 
Dia 2º Sydney 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída do hotel para uma visita pano-
râmica da cidade de Sydney com 
guia de língua espanhola. Durante 
o passeio, iremos visitar a histórica 
região de The Rocks. Desfrutaremos 
de magníficas vistas da Ópera House 
e a Harbour Bridge junto com o cen-
tro comercial da cidade, o QVB Cen-
trepoint. Continuaremos com uma 
visita à famosa praia de Bondi, 
onde teremos a melhor vista panorâ-
mica de Sydney a partir de Dover 
Heights. Regresso a Sydney via Dou-
ble Bay, Kings Cross e o mirante 
Macquarie’s Chairpara para logo 
desfrutar de um almoço cruzeiro 
pela Baía de Sydney. Na continua-
ção realizaremos uma visita pela 
famosa Sydney Ópera House. Resto 
do dia livre (regresso ao hotel por 
conta do cliente). 
Dia 3º Sydney 
• Quinta-feira • Café da manhã 
Dia livre em Sydney para de realizar a 
visita opcional a Blue Mountains (não 
incluído). Alojamento. 
Dia 4º Sydney/Ayers Rock 
• Sexta-feira • Café da manhã 
Traslado para o aeroporto de Sydney 
para o voo (não incluído) para Ayers 
Rock. Chegada e traslado ao hotel. 

Na parte da tarde, começaremos com 
a visita das místicas 36 cúpulas de 
Kata Tjuta. Continuação a Uluru, 
onde teremos a oportunidade de pre-
senciar as espetaculares mudanças 
de cor desse monólito ao pôr do sol, 
enquanto saboreamos um copo de 
vinho. Regresso a Ayers Rock. 
Dia 5º Ayers Rock 
• Sábado • Café da manhã. 
Antes do nascer do sol, com guia de 
língua espanhola, iremos a Uluru 
para ver os primeiros raios do aman-
hecer sobre o monólito e dar um pas-
seio pelo local. Continuação a Mutit-
julu Walk onde visitaremos a arte 
rupestre aborígine e ouviremos de 
perto algumas das histórias sobre os 
moradores locais. Visitaremos o 
Centro Cultural de Uluru-Kata Tjuta 
para conhecer o artesanato local e 
tomar o café da manhã no Café Inin-
ti. Regresso a Ayers Rock. À tarde 
serenos trasladados ao campo da luz 
para disfrutar do  trabalho "Campo 
de Luz" em que ao pôr do sol mais 
de 50.000 esferas de vidro ganham 
vida sob o céu brilhante coberto de 
estrelas. Regresso ao hotel. 
Dia 6º Ayers Rock/Cairns 
• Domingo • Café da manhã. 
Após o café da manhã, possibilidade 
de um voo panorâmico opcional 

sobre Ayers Rock (não incluído, con-
sultar preços). Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto de Ayers Rock 
(com guia de língua inglesa) para 
pegar o voo (não incluído) para 
Cairns. Chegada e traslado ao hotel 
com guia de língua espanhola. Aloja-
mento. 
Dia 7º Cairns 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída dando um passeio para o porto 
para embarcar em um cruzeiro pela 
Grande Barreira de Corais. Almoço a 
bordo. Durante 6 horas aproximadas 
disfrutaremos desta incrível maravil-
ha de aguas turquesas repletas de 
vida marinha. Regresso a Cairns. 
Volta ao hotel por conta do cliente. 
Alojamento. 
Dia 8º Cairns 
• Terça-feira • Café da manhã. 
Dia livre a disposição dos Sres. Clien-
tes em Cairns. Alojamento. Possibili-
dade de realizar a visita opcional a 
Cape Tribulation & Daintree Forest, 
consultar preços. 
Dia 9º Cairns 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Na hora indicada, traslado ao  
aeroporto de Cairns, com guia de lín-
gua espanhola, para pegar seu voo 
de regresso (não incluído). Fim dos 
serviços.

DATAS DE SAÍDA (TERÇA-FEIRA)
Em quarto Supl. 

duplo indiv.

2019 
Abril 9; Maio 14; Julho 9 e 16; Agosto 6 e 20; 
Setembro 3 e 17

3.145 1.130
 

Outubro 15 e 29; Novembro 26; Dezembro 17 3.220 1.250 
2020 
Janeiro 7 e 28; Fevereiro 4 e 18; Março 3 e 17 3.220 1.250

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos (preços por pessoa) 
Noite extra em Sydney (Vibe Hotel 4*) ......................quarto duplo quarto indiv. 
1 Abr a 30 Set ‘19.......................................................... 170 310 
1 Out ´19 a 31 Mar ‘20.................................................. 185 345 

Noite extra em Cairns (Pacific Hotel 4*) ....................quarto duplo quarto indiv. 
1 Abr ‘19 a 31 Mar ‘20 .................................................. 135 235 

Por traslado adicional em Sydney: 
- mínimo 2 pessoas em inglés .................................................................................. 70 
- mínimo 2 pessoas em espanhol........................................................................... 145 

Por traslado adicional em Cairns (mínimo 2 pessoas em inglés)........................... 35 

Por voo Sydney/Ayers Rock/Cairns (neto e aproximado) desde ......................... 815 

Por voo Madri/Sydney/Ayers Rock/Cairns/Madri (aproximado) desde ................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 
INFORMAÇÃO VOOS DOMÉSTICOS A RESERVAR (não incluído no preço do pacote) 

Voo Sydney/Ayers Rock: Diretos: Jetstar JQ660 / Qantas QF5660 
Voo Ayers Rock/Cairns: Qantas - QF1854

GRAN BARRERA DE CORAL

MONTE ULURU - AYERS ROCK

Ayers Rock ▲

Cairns
●

Grande Barreira de Corais

(voo não incluído)

(voo não incluído)

●

Sydney
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Cód. 24404HR

Austrália

Océano Índico

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria 3* 
Sydney: Travelodge Sydney (quarto standard) 
Cairns: Bay Village Tropical Retreat (quarto standard) 
Melbourne: Mercure Welcome Melbourne (quarto standard) 
Categoria 4* 
Sydney: Park Royal Darling Harbour 4* (quarto superior) 
Cairns: Pacific Hotel Cairns 4* (quarto standard) 
Melbourne: Clarion Suites 4* (quarto standard)

Este Programa Inclui: 
- 11 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares, 

em quarto duplo standard com ducha e / ou banheira, em 
regime de alojamento com café da manhã. 

- 2 almoços (bebidas não incluídas). 
- Traslado em inglês e visitas em espanhol de Sydney e Melbour-

ne, e em inglês em Cairns. 
- Guias locais segundo o itinerário. 
- Ingressos para as atrações e cruzeiros regulares (não privados) 

sem guia, segundo o itinerário. 
- Seguro de viagem. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos domésticos / internacionais e taxas de aeroporto. 
- Refeições não mencionadas no itinerário, nem bebidas nas 

refeições. 
- Despesas pessoais como lavanderia, chamadas telefônicas, 

excursões opcionais, etc. 
- Acesso imediato (pré-inscrição) aos quartos dos hotéis no dia 

da chegada. Ver suplemento. 

HOTÉIS 
3*S

IncluIndo 11 CAFÉS DA MANHÃ + 
2 ALMOÇOS e 8 VISITAS

AUSTRÁLIA

Grande Barreira de Corais

Cairns

Melbourne
●

●

Sydney

●

DATAS DE SAÍDA (de 1 Abril 2019 a 31 Março 2020) 
- Saídas DIÁRIAS

GRANDE BARREIRA DE CORAIS - CAIRNS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a condições particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido desde 2 pessoas. 
- Preços não válidos para feiras, congressos, eventos especiais 

ou feriados. 
- Caso chegar antes ou depois do dia do início do circuito, o 

cliente deve pagar pelo traslado privado (com ou sem guia) e 
alojamento extra (se necessário). 

- A entrada para os hotéis na Austrália é às 15h00, caso queira 
ocupar o quarto antes desse horário, terá que pagar uma taxa 
adicional. 

- Consulte condições especiais para crianças. 
- As excursões estão sujeitas às condições meteorológicas. 
- Os quartos triplos neste destino são com cama extra dobrável, 

de inferior qualidade das camas do quarto. No caso de 3 adul-
tos, recomendamos reservar um quarto duplo + um quarto 
individual. 

- Informe-nos durante a reserva se você estiver em uma viagem 
de lua de mel, vamos tentar ter algum detalhe nos hotéis com 
a apresentação da certidão de casamento. 

- O correspondente reserva-se o direito de cancelar a saída por 
não atingir o número mínimo de passageiros. 

- Este programa não é adequado para crianças menores de 12 anos. 
- Devido à instabilidade do dólar australiano, nos reservamos o 

direito de atualizar os preços dos programas no caso de gran-
des mudanças na taxa de câmbio do dólar americano / dólar 
australiano. (1 AUD = 0,72 USD). 

- Recomendado fazer na continuação do circuito da Austrália o 
nosso circuito da Nova Zelândia. Por favor, consulte combinaçõ-
es, bem como extensões para praias como Bali ou Ilhas Fiji. 

Vistos: Consultar a sua embaixada ou consulado a necessidade 
de obter um visto dependendo do seu país de origem.

DATAS DE SAÍDA
Categoria 3* Categoria 4* 

(DIÁRIAS)
Em quarto Supl. Em quarto Supl. 

duplo indiv. duplo indiv.

1 Abril/30 Junho 2019 1.780    740 2.480 1.590 
1 Julho/30 Setembro 2019 2.070 1.120 2.480 1.590 
1 Outubro 2019/ 
31 Março 2020

2.155 1.370 2.680 1.790

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos (preços por pessoa) 
Por voo Madri/Sydney/Cairns/Melbourne/Madri (aproximado) desde................... Consultar 

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

ferrovia mais antiga da região e o 
teleférico mais bonito do mundo. 
Tjapukai Aboriginal Park será sua pri-
meira parada, ou a excursão regular 
a Daintree, a mais antiga floresta tro-
pical vivente do mundo (consultar 
dias de operação). 
Dia 8º Cairns  
• Café da manhã 
Dia livre para aproveitar a cidade ou 
realizar excursões opcionais.  
Dia 9º Cairns/Melbourne  
• Café da manhã 
Traslado ao aeroporto em veículo pri-
vado em inglês, para pegar o voo 
(não incluído) para Melbourne. Che-
gada a Melbourne, a cidade "euro-
peia" da Austrália e capital do estado 
de Victoria, a segunda maior cidade 
da Austrália, com mais de 4 milhões 
de habitantes e considerada sua capi-
tal cultural e gastronômica. Cidade 
de contrastes, de fama mundial e de 
jardins históricos. Atravessada pelo 
rio Yarra e localizada perto da costa 
de Port Phillop Bay. Traslado ao hotel 
em veículo privado em inglês. Resto 
do dia livre.  
Dia 10º Melbourne  
• Café da manhã 
Durante o dia de hoje, realizaremos 
uma excursão de meio dia em grupo 
reduzido com um motorista guia em 
espanhol pela cidade. Visitaremos a 
Federation Square, o MCG, a Cate-
dral de St. Patrick (sujeita a celebra-
ção de artesanato) e percorreremos 
os jardins da cidade. O passeio 
inclui uma visita à torre Eureka 
Skydeck; e traslado de ida e volta 
para o hotel. Resto do dia livre. 
Dia 11º Melbourne  
• Café da manhã 
Dia livre para visitar a cidade ou fazer 
excursões opcionais, como a excur-
são de dia inteiro em grupo reduzido 
com motorista-guia  de língua espan-
hola pela Grande Rota Oceânica, 
considerada uma das mais belas 
estradas costeiras do mundo. (Con-
sultar dias de operação).  
Dia 12º Melbourne  
• Café da manhã 
Traslado para o aeroporto em veículo 
privado em inglês.

Dia 1º Sydney  
Chegada a Sydney. Traslado do 
aeroporto para o hotel em transporte 
privado em inglês.  Resto do dia livre 
para descansar.  
Dia 2º Sydney  
• Café da manhã + almoço.  
Durante o dia de hoje, faremos uma 
excursão regular de meio dia, com 
áudio gravado em espanhol para 
conhecer a cidade. Visitaremos a 
área histórica "The Rocks", onde 
poderão ouvir as historias dos primei-
ros condenados. Contemplaremos 
vistas magníficas da Opera House e 
da Harbour Bridge. Desfrutaremos do 
centro comercial da cidade, o QVB e 
o centro histórico. Visitaremos a 
famosa praia Bondi Beach e uma 
vista panorâmica desde Dover 
Heights. No caminho de volta, passa-
remos por Double Bay, King Cross e 
Mrs. Marquarie's Point para uma 
visão mágica do porto antes de retor-
nar ao centro da cidade. Após o pas-
seio, faremos um cruzeiro com 
almoço pela baía de Sydney. 
Regresso ao hotel por sua conta, 
aproveite para passear e continuar a 
explorar esta bela cidade ou visitar o 
Aquário, o parque Wild-life e a Opera 
House que estão muito perto de 
onde finaliza o cruzeiro.  
Dias 3º e 4º Sydney  
• Café da manhã 
Dias livres para disfrutar desta encan-
tadora cidade ou realizar excursiones 
opcionais entre as quais recomenda-
mos: Tour de dia completo não priva-

do as Montanhas Azuis com áudio 
gravado em espanhol (sei houver 6 
ou mais passageiros o tour funciona 
com chofer-guia de língua espanho-
la), ou Bridgeclimb (subida a ponte 
de Sydney pela manhã). Não privado 
(consultar dias de operação)  
Dia 5º Sydney/Cairns  
• Café da manhã 
Traslado para o aeroporto em veículo 
privado em inglês para pegar o voo 
(não incluído) para Cairns. Chegada 
a Cairns, a cidade mais importante 
do norte tropical de Queensland, 
considerada um dos destinos favori-
tos do mundo para praticar mergul-
ho, e snorkeling, graças a Grande 
Barreira de Corais, o único organismo 
vivo que pode ser visto desde o espa-
ço. Traslado ao hotel em veículo pri-
vado em inglês. Resto do dia livre. 
Dia 6º Cairns  
• Café da manhã + almoço.  
Durante o dia de hoje, faremos um 
cruzeiro (regular em inglês) para a 
Grande Barreira de Corais, com 
traslado de ida e volta para o hotel. A 
bordo do catamarã apreciaremos a 
paisagem, podemos tomar sol, nadar 
e mergulhar entre os corais. O passeio 
também inclui um delicioso almoço a 
bordo. Visita a Michaelmas Cay e 
passeio de barco semissubmersí-
vel com fundo transparente. 
Dia 7º Cairns  
• Café da manhã 
Dia livre. Sugerimos uma excursão 
regular a Kuranda, onde poderão 
experimentar e contrastar entre a 

12 dias 
(11 noites de hotel) 

desde 1.780 USD
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8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 2.250 USD

Cód. 24400RR

Nova Zelândia

Dia 1º Auckland 
• Quarta-feira 
Chegada e traslado privado ao hotel 
com assistência em espanhol no 
aeroporto. Auckland é uma cidade 
luminosa com janelas para a sua 
Grande Bahia, onde centenas de 
embarcações lhe dão um colorido 
único. 
Dia 2º Auckland 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço.   
Excursão de meio dia pela cidade 
de Auckland em tour regular. Descu-
bra em primeira mão porque Auc-
kland é considerado um dos melho-
res lugares do mundo para se viver! 
Esta excursão de meio dia o levará 
pelo centro da cidade. Explorarão a 
famosa Rua Queen Street, seguida 
pela histórica Rua Karangahape 
Road. Descobriremos a vibrante cul-
tura do bairro de Ponsonby, com suas 
butiques e lojas, antes de continuar 
até a Ponte do Porto de Auckland, 
para contemplar vistas maravilhosas 
da cidade. Visitaremos o Viaduto 
Harbour e continuaremos até Auc-
kland Domain. Com seu charme clás-
sico, o Auckland Domain é o parque 
mais antigo e um dos maiores de 
Auckland, localizado em um vulcão 
de 62 mil anos de idade. Após a visi-
ta ao Domain, continuaremos em 
direção ao bairro de Parnell, onde 
pararemos para um pequeno almo-
ço. Os edifícios históricos de Parnell 
foram transformados em uma área 
comercial moderna. O passeio conti-
nuará pela famosa rota costeira de 
Tamaki Drive até o parque em 
memória de Michael Joseph Sava-

ge, em Mission Bay. Michael Savage 
é considerado o maior e mais respei-
tado primeiro-ministro e recebeu o 
título de "neozelandês do século" 
pelo jornal New Zealand Herald em 
1999. Este parque tem uma vista 
maravilhosa e panorâmica de Whe-
nua Rangatira, a cidade de Auckland 
e o Porto de Waitemata. Depois de 
visitar o parque, seguiremos em 
direção a Mission Bay, um bairro 
popular à beira-mar que já foi o lar 
de uma Escola Missionária da Mela-
nésia. Desfrute da praia e do calça-
dão, muito popular entre os cidadãos 
de Auckland. O tour nos levará de 
novo ao longo da costa antes de 
retornar ao centro de Auckland. 
Dia 3º Auckland/ Wellington  
• Sexta-feira • Café da manhã. 
O motorista do tour regular irá 
buscá-los no hotel para levá-los ao 
aeroporto de Auckland. Saída em 
voo regular (NÃO INCLUÍDO) para 
Wellington. Chegada à cidade cos-
mopolita, capital da Nova Zelândia. 
Traslado para o hotel (em regular) e 
alojamento.  
Dia 4º Wellington  
• Sábado • Café da manhã.  
Excursão de meio dia aos pontos 
turísticos mais importantes, como a 
íngreme costa  modelada ao longo 
dos anos como resultado dos diferen-
tes terremotos que esta ilha sofreu, 
de onde poderemos desfrutar de vis-
tas incríveis, também o lugar do nau-
frágio do Ferry Whine. Em seguida, 
iremos para o Monte Victoria, de 
onde poderemos ver o porto de 
Wellington, a visita contínua ao edifí-

cio do Parlamento, a Catedral de São 
Paulo. Resto do dia livre 
Dia 5º Wellington/Queenstown  
• Domingo • Café da manhã.  
Encontro no hotel (regular) para levá-
los ao aeroporto e partida em voo 
(não incluído) para Queenstown. 
Chegada e traslado (em regular) para 
o hotel. Queenstown é, sem dúvida, 
a Meca turística do país. Localizada 
as margens do Lago Wakatipu e cer-
cada pelas Montanhas Remarkables. 
Cidade popular por seus esportes de 
montanha, como Jet boat, bungee 
jumping e suas belas pistas de esqui. 
Sua história local remonta ao século 
XIX, quando seus primeiros pioneiros 
lhe deram o nome de Queenstown, 
porque o lugar tinha tanta beleza 
que era digno desse nome: a cidade 
reina.  
Dia 6º Queenstown/ 
Milford Sound/Queenstown  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço 
pique-nique.  
Excursão o dia inteiro a Milford 
Sound. O motorista da excursão 
regular irá buscá-los no hotel, para 
levá-los na viagem de um dia inteiro 
para Milford Sound. Passaremos 
pelas margens do Lago Wakatipu e 
viajaremos até Te Anau, a entrada do 
Parque Nacional dos Fiordes. De Te 
Anau viajaremos através de uma pai-
sagem de selvas e vales glaciais, para 
Milford Sound. Saída do cruzeiro 
pelos fiordes: esta viagem de barco 
os levará até ao Mar da Tasmânia 
onde poderemos apreciar este mag-
nífico fiorde, o Pico Mitre e as Cata-
ratas de Bowen. Almoço de piqueni-

LAGO WANAKA

PANORÂMICA DE AUCKLAND

ILHA NORTE

NOVA ZELÂNDIA

ILHA SUL

ILHA STEWART

Mar de Tasmania

Océano Pacífico

Auckland

Wellington

WanakaMilford Sound

●

●

●

●●

Queenstown

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Auckland: Grand Millenium 4* - Wellington: Rydges 4* 
Queenstown: The Heritage 4* - Wanaka: Edgewater Resort 4*

Este Programa Inclui: 
- Traslado privado de chegada com assistência em espanhol. 
Resto dos traslados e visitas em tour regular em inglês. 
- 7 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares 
em quarto duplo standard. 
- 7 cafés da manhã + 2 almoços 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos domésticos e internacionais 
- Refeições não mencionadas no itinerário, nem bebidas nas 

refeições. 
- Despesas pessoais como lavanderia, chamadas telefônicas, 

excursões opcionais, etc. 
- Acesso imediato (pré-inscrição) aos quartos dos hotéis no dia 

da chegada. Consultar suplemento 

HOTÉIS 
4*

Incluindo  
7 CAFÉS DA MANHÃ + 

2 ALMOÇOS e 4 VISITAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a condições particulares (C.E.E.C.). 
- Tour em inglês com saída garantida desde 2 pessoas. 
- Preços não válidos para feiras, congressos, eventos especiais 

ou feriados. (consultar suplementos especiales) 
- Caso chegar antes ou depois do dia do início do circuito, o 

cliente deve pagar pelo traslado privado (com ou sem guia). 
- As taxas no destino não estão incluídas e devem ser pagas 

diretamente "in situ". 
- Crianças menores de 10 anos não são admitidas em algumas 

excursões do itinerário, por favor, consulte. 
- As excursões estão sujeitas às condições meteorológicas.  
- Uma vez confirmada à reserva, qualquer alteração ou cancela-

mento terá um custo mínimo de € 90. Estes aumentarão à 
medida que a data de saída se aproxima. 

- Devido à instabilidade do dólar neozelandês, reservamo-nos o 
direito de atualizar os preços dos programas no caso de gran-
des mudanças na taxa de câmbio do dólar norte-americano / 
dólar neozelandês. (1 NZD = 0,69 USD).  

Vistos: Consulte a sua embaixada ou consulado a necessidade 
de obter um visto, dependendo do seu país de origem.

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
(Serviços 
Regulares)

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
(Serviços 
Regulares)
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MILFORD SOUND

que a bordo do cruzeiro. Regresso a 
Queenstown em ônibus regular. Mil-
ford Sound é uma impressionante 
paisagem no coração de Te Wahipou-
namu, Patrimônio Mundial. Na lenda 
maori, os fiordes não foram criados 
pelos rios de gelo, mas pelos deuses. 
Milford Sound (Piopiotahi) é, sem 
dúvida, sua melhor escultura. A flo-
resta tropical sobe pelas paredes ver-
ticais cheias de cachoeiras. Em pri-
meiro plano está o Pico Mitre, que 
domina o horizonte. Seja qual for o 
clima do fiorde, cheio de chuva ou 
com sol brilhante em águas profun-
das, certamente irá inspirá-los. 
Dia 7º Queenstown/Wanaka  
• Terça-feira • Café da manhã.  
Visita de meio dia de Queenstown. 
O mirante Queenstown Hill é a pri-
meira de várias paradas para fotos e 
a vista se estende até o Lago Wakati-
pu e a Cordilheira Remarkables. A 
excursão segue a rota ao longo do 
braço Frankton e através do deslum-
brante Lago Hayes, e na foz da Gar-
ganta Kawarau, um dos muitos 
lugares onde filmaram "O Senhor 
dos Anéis". Próxima parada, "Secrets 
of Bungy Tour", para ver como o 
bungee jumping começou, permite o 
acesso a áreas de visualização restri-
tas para ver a ação ao vivo de bungee 

jumping (AJ Hackett Bungy Bridge). 
Também faremos uma parada para 
visitar o vinhedo do Vale Gibbston, 
onde poderão provar o famoso vinho 
local "Pinot Noir". A última parada é 
na cidade mineira de Arrowtown, 
onde poderemos visitar a cidade his-
tórica da época da busca pelo ouro. 
No horário indicado, traslado de ôni-
bus regular de Queenstown para a 
cidade vizinha de Wanaka. Aos seus 
pés, o mítico lago de Wanaka, ideal 
para passeios náuticos ou passeios ao 
longo da sua costa requintada. A 
cidade é atrativa para os amantes da 
aventura e viajantes que querem rela-
xar. Localizada nas águas cristalinas 
do quarto maior lago da Nova Zelân-
dia, a apenas uma curta distância de 
carro do Parque Nacional Mount 
Aspiring, Wanaka é um lugar ideal 
para pescar, caminhar, esquiar, 
degustar vinhos ou jogar golfe. A 
cidade também abriga Warbirds Over 
Wanaka, a maior exposição de três 
dias do hemisfério sul.  
Dia 8º Wanaka/Queenstown  
• Quarta-feira • Café da manhã.  
Na hora indicada traslado regular de 
Wanaka ao aeropuerto de Queens-
town.

SAÍDAS GARANTIDAS (QUARTA-FEIRA) 2  pess. 4 pess. 6 pess.

2019 
Abril 3; Maio 8 e 22; Junho 5 e 19; 
Julho 3 e 17; Agosto 7 e 21; Set. 4 e 18

2.370 2.310 2.250
 

Outubro 2 e 16; Novembro 6 e 20; 
Dezembro 11

2.715 2.635 2.620
 

2020 
Janeiro 8 e 22; Fevereiro 5 e 19; Março 4 e 18 2.715 2.635 2.620 

Suplemento quarto individual........................................... 1.200 / 1.600

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

AUCKLAND

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)
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anadá lhes 
oferece uma 

grande variedade de 
belezas naturais, mon-
tanhas majestosas, 
belas florestas e lagos 
de cor esmeralda, mas 
também oferece um 
ótimo contraste de cidades 
como: Ottawa, capital cosmopolita do país cheia de atividades cul-
turais; Toronto, capital econômica do país e do Estado de Ontário, uma 
cidade moderna com altos arranha-céus. Dentro do Estado do Estado de 
Québec (“Costa Leste”), o mais europeu do país, sempre simpatica-
mente francês, tem Montreal,  cidade aberta, com a melhor atmosfera 
e animação do país. E seguindo sua artéria vital do rio San Lorenzo, 
chegamos à cidade de Québec, o último bastião europeu com suas 
impressionantes fortalezas e um surpreendente centro histórico. 

Vancouver (cidade e ilha), pérola do Pacífico, rodeada por belas 
paisagens naturais com toque asiático e indígena. 

Nos territórios denominados “Costa Oeste” (Alberta e Columbia 
Britânica), de acordo com a nossa opinião profissional, são as paisa-
gens das "Montanhas Rochosas" (Parque Nacional de Banff e arredo-
res) que, com seus lagos, florestas e geleiras de montanha, mantêm a 
natureza mais espetacular do hemisfério norte; sem esquecer nesta 
zona da linda ilha de Vancouver, antes chamada de Quadra, desco-
berta e colonizada pela nossa Armada (vice-rei do México / Nova 
Espanha). A partir daí, um impressionante cruzeiro de 8 dias no Alas-
ca é o toque final perfeito para uma excelente viagem. 

Se você escolher o Canadá, como local de férias, não ficará des-
apontado porque é um país impressionante, acolhedor e amigável; 
com um alto padrão de vida a preços muito razoáveis.

C CANADÁ
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a 
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te

QUEBEC

ONTARIO

MANITOBA

SASKATCHEWAN

ALBERTA
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COLUMBIA 
BRITÁNICA

ALASKA

M
O

NTANHAS RO
CHO

SAS
• Niágara
•Toronto

• Montreal
•

Quebec
•

Tadoussac
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•
Anchorage

• Juneau

•
Vancouver

ILHA 
VANCOUVER

• Requisito de entrada  
(consultar com sua embaixada segundo nacionalidade): 
Imprescindível passaporte biométrico com uma valida-
de mínima de 6 meses, todos os passageiros devem 
processar pessoalmente o pedido de admissão no 
Canadá “ETA” no link www.canada.ca/eta para circui-
tos no Canadá; e para combinados com Cruzeiros 
Estados Unidos-Alaska e / ou para voos através do 
ponto dos EUA, o  pedido de entrada nos Estados Uni-
dos "ESTA" o mais tardar 72 horas antes da partida 
no seguinte link da Internet https://esta.cbp.dhs.gov/ 

• Moeda: 
Dólar Canadiense, 1 USD =1,52 CAD (NOV’18). 

• Idioma: 
Inglês e francês. 

• Diferença horária: 
Costa Leste = +1 h./-1 h.; 
Costa Oeste = - 2/5 h. 

• Corrente eléctrica: 
110/115 V, tomada e plug tipo americano.

DATOS ÚTEIS

Co
st

a 
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st
e

LAGO MALIGNE - PN JASPER

Canadá
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NOTAS IMPORTANTES, NOSSOS PREÇOS INCLUEM e OUTROS 

• Alojamentos, de acordo com os detalhes nas páginas correspondentes a cada programa, com uma seleção cuidadosa de hotéis categoria 

superior / Primeira (ver descrição nas páginas 28 a 31 do “Catálogo Canadá 2019”). A classificação das categorias indicadas está de acordo 

com nosso critério, já que o Canadá não possui uma classificação de hotel oficial, nem de estrelas. Os quartos triplos e quádruplos têm ape-

nas duas camas grandes, que os clientes devem compartilhar, pois não é habitual nos hotéis dispor de cama extra. Durante a celebração de 

eventos especiais, feiras ou outros são possíveis que o itinerário possa ser modificado, que algum hotel exija um suplemento ou que, em 

alguns casos, o alojamento seja feito em outro hotel diferente do confirmado ou mesmo fora das cidades previstas. Qualquer alteração 

importante será notificada com mais de 21 dias, conforme exigido por lei. Os hotéis aplicam a lei federal de Não fumar em todas as suas 

dependências, não respeitando este aviso pode ocasionar uma multa que vai até 250 dólares canadenses. 

• Regime alimentar, é especificado em cada programa. Nos itinerários para a Costa Leste, existe a possibilidade de contratar e pagar no des-

tino diretamente através do guia acompanhante, um PACOTE DE REFEIÇÕES com uma relação qualidade-preço muito boa que recomenda-

mos. As refeições não incluem bebidas. Os cafés da manhã básicos incluídos nos programas são uma mistura de continental e americano, se 

trata de café da manhã correto, mas não comparável com os oferecidos em alguns hotéis em outros países aos quais os clientes podem estar 

acostumados. O regime de café da manhã continental europeu é o que rege no Canadá, e não o Buffet americano. É importante mencionar 

que algumas cadeias de hotéis canadenses costumam servir o café da manhã com talheres descartáveis de plástico. 

• Percursos terrestres de ônibus, micro-ônibus ou minivan, dependendo do número de participantes. Embora os veículos utilizados sejam de 

alta qualidade, enfatizamos que o conceito de ônibus americano é diferente do europeu (mais simples menores e com apenas uma porta). 

O sistema de rotação diária de assentos é obrigatório e é marcada pelos guias de cada circuito. 

• Guias de língua espanhola especialistas no destino (exceto em voos, transatlânticos e internos). Vale a pena mencionar que em algumas datas 

podem coincidir dentro do grupo, alguns passageiros de língua portuguesa, por isso, em alguns casos, o guia que acompanha pode ser bilín-

gue. Alguns circuitos para grupos inferiores a 25 pessoas serão feitos com um chofer-guia. É normal no Canadá recompensar o motorista e 

guia de um circuito; em cada programa se especifica a quantidade recomendada, a gorjeta é a melhor maneira de valorizar e agradecer o 

serviço recebido, dependendo naturalmente, do seu grau de satisfação. Politours, não inclui nos pacotes o conceito de gorjetas, porém há 

que dá-las a quem merecer. 

• Visitas, todas em espanhol, conforme especificado em cada programa. As visitas panorâmicas das cidades não incluem entradas e serão 

comentadas por seu guia acompanhante ou por um guia local, dependendo dos casos. As visitas e excursões opcionais são por conta do clien-

te, assumindo a responsabilidade o operador local. Estas serão oferecidas pelo seu guia acompanhante e poderão ser pagas com cartão de 

crédito ou dinheiro no ônibus. Assistência permanente do receptivo local. 

• Seguro Assistência Inclusão Politours (Seguro obrigatório) Nº Apólice 12707000315600 (consultar extrato detalhado). Recomendamos a possi-

bilidade de contratar (opcionalmente) Seguros Exclusivos AXA de Gastos de cancelamento. Ver limites e condições na página 143. 

• Documentação: Passaportes (Muito Importante) 

   Os passageiros não espanhóis devem garantir, antes do início da viagem, que possuem toda a documentação necessária de acordo com sua 

nacionalidade/passaporte. 

- Não estã incluído em nossos preços: Voos desde e até o destino nem voos internos, taxas aéreas, os extras nos hotéis, vistos, maleteiros, gor-

jetas, taxas de desembarque e /ou taxas governamentais, taxas de seguridade e combustível, bebidas, etc... e em geral qualquer serviço que 

não esteja expressamente indicado nos diferentes programas.

Notas Importantes comuns a todas as excursões: Nem todas essas atividades podem ser realizadas na mesma viagem, e algumas delas precisam de um mínimo de par-
ticipantes. Dependendo do itinerário e do clima, seu guia irá propor as opções a serem realizadas. Algumas dessas excursões já estão incluídas nos diferentes itinerários. Estes 
preços são aproximados, por pessoa e pagáveis no destino, em dólares canadenses, sujeito a possíveis alterações.

PACOTES DE REFEIÇÕES E EXCURSÕES OPCIONAIS 
Preços por pessoa em dólares canadenses CAD (1€ = 1,52 CAD), a pagar e reconfirmar no destino, sujeitos a possíveis mudanças.

CANADA COSTA OESTE 
Teleférico Gôndola em Banff ..................................................... 68 CAD 
Passeio panorâmico pelo Rio Banff ........................................... 55 CAD 
Teleférico (tranway) em Jasper .................................................. 48 CAD 

Gôndola Peak2Peak em Whistler ............................................... 62 CAD 

Ponte Capilano, Grandville Island e Fly Over Canada em Vancouver .. 105 CAD 
Hidroavião em Victoria-Vancouver .......................................... 215 CAD 
Visita a Victoria e Jardins Butchart .......................................... 215 CAD 
Cruzeiro de observação vida marinha em Victoria .................. 118 CAD

CANADA COSTA LESTE 
Pacote 4 almoços … 160 CAD • Pacote 5 almoços ............... 200 CAD 
Pacote 6 almoços … 237 CAD • Pacote 7 almoços ............... 275 CAD 
Subida a Torre CN em Toronto ................................................... 42 CAD 
Sobrevoo de helicóptero em Niagara ...................................... 140 CAD 
Museu Canadense de Historia em Ottawa ................................ 20 CAD 
Excursão de meio dia a Costa de Beaupre e Canyon de Santa Ana........ 60 CAD 
Excursão dia completo observação de baleias......................... 148 CAD 
Excursão dia completo observação de baleias (em zodiac) ..... 153 CAD 
Torre Olímpica e Jardim Botânico em Montreal......................... 40 CAD 
Excursão a Mont Tremblant (desde Montreal) + teleférico........ 62 CAD
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Ana, importante local de peregrina-
ção canadense; o Cânion Santa Ana 
parque natural com lindas trilhas e 
pontes suspensas e a cachoeira de 
Montmorency, onde suas cachoeiras 
despencam de uma altura de 83 
metros. 
- Cruzeiro Fotográfico de Baleias: 
Excursão o dia inteiro. Saída para a 
região de Charlevoix, classificada 
pela UNESCO como Reserva Mundial 
da Biosfera. Cruzeiro de 3 horas em 
que, além de contemplar a beleza 
natural desta área, você pode ter a 
oportunidade de ver e fotografar 
algumas das baleias de diferentes 
espécies que chegam a estas águas 
no verão. Regresso a Quebec à noite. 
Alojamento.  
Dia 4º Quebec/Tremblant 
• Terça-feira • Café da manhã • 375 km. 
Saída para Monte Tremblant, onde 
teremos a oportunidade de curtir a 
natureza passeando por suas trilhas 
ou pela sua pequena cidade, ou, 
opcionalmente, realizar uma série de 
atividades como passeios de bicicleta, 
canoagem, caiaque e o teleférico até 
o topo da montanha. Alojamento.   
Dia 5º Tremblant/Ottawa  
• Quarta-feira • Café da manhã • 164 km.  
Saída para Ottawa, capital do Cana-
dá. Visita panorâmica da cidade de 
Ottawa e seu Parlamento (exte-
rior), Residência do Primeiro Ministro e 
do Governador Geral, a área de edifí-
cios do Governo, e no final do passeio 
poderão visitar o mercado Byward. 
Tempo livre à noite. Alojamento.   

Dia 6º Ottawa/Mil Ilhas/Niágara 
• Quinta-feira • Café da manhã • 577 km. 
Saída para a bela região das Mil 
Ilhas, onde faremos um passeio de 
barco no rio São Lorenzo, atraves-
sando uma das áreas mais espetacu-
lares deste rio e contornando algu-
mas das 1.800 ilhas que emergem de 
suas águas. Continuação até as espe-
taculares Cataratas do Niágara, 
localizadas na fronteira entre os Esta-
dos Unidos e o Canadá. À noite, tere-
mos a oportunidade de contemplar 
as cataratas iluminadas durante seu 
tempo livre. Alojamento.  
Dia 7º Niágara/Toronto 
• Sexta-feira • Café da manhã • 132 km. 
Visita de Niágara e da parte cana-
dense das Cataratas. Passeio no 
barco “Horn Blower” que o levará 
ao coração da cachoeira Ferradura. 
Saída para Toronto, capital econômi-
ca do país. No caminho, faremos 
uma parada na bela cidade vitoriana 
de Niágara On The Lake. Chegada a 
Toronto e visita panorâmica da 
cidade onde visitaremos a Antiga e 
Nova Prefeitura, o Parlamento de 
Ontário, o bairro chinês, a Universi-
dade, a CN Tower (opcionalmente 
poderão subir ao seu mirante). 
Tempo livre. Alojamento. 
Dia 8º Toronto 
• Sábado • Café da manhã. 
Na hora conveniente, traslado ao 
aeroporto. Fim de nossos serviços. 

Dia 1º Montreal 
• Sábado  
Chegada a Montreal. Traslado ao 
hotel. Tempo livre para explorar a 
cidade. Alojamento.  
Dia 2º Montreal/Quebec  
• Domingo • Café da manhã.  
Visita panorâmica da cidade de 
Montreal, capital cultural do Canadá 
e uma das maiores cidades de língua 
francesa do mundo. Tour da Velha 
Montreal, a Basílica de Notre Dame 
(entrada não incluída), o metrô de 
Montreal, o Bulevar de St. Laurent, a 
Rua Saint Denis e o Monte Real, ao 
qual a cidade deve seu nome. Em 
seguida, saída para Quebec, cidade 
francesa e declarada patrimônio 
mundial pela UNESCO. Visita pano-
râmica da cidade: a Praça das Armas, 
a Praça Real, o bairro Petit Cham-
plain, o Parlamento de Québec, o 
Terraço Dufferin, o Chateau Fronte-
nac, as ruas Saint Jean e Grande 
Allee e o Porto Antigo. Tempo livre. 
Alojamento. 
Dia 3º Quebec  (Visitas opcionais) 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Dia livre em Québec, sem transporte, 
para curtir sua charmosa cidade ou 
se preferir fazer neste dia, uma das 
duas atividades opcionais que propo-
mos: 
- Visita de meio dia a Costa de Beau-
pré, percorrendo a Basílica de Santa 

Cód. 20020HR

MONT TREMBLANT

CATARATAS DO NIÁGARA

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento com café da manhã em hotéis de cate-

goria Turística Superior / Primeira  
- Tour regular em ônibus ou micro-ônibus, dependendo do 

número de participantes. 
- Visitas panorâmicas de Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec e 

Montreal. Inclui o passeio de barco "Horn Blower" e o Cruzei-
ro pelas Mil Ilhas. 

- Traslado aeroporto / hotel / aeroporto 
- Guia acompanhante de língua espanhola durante o circuito. 

(Não incluído gorjetas para motorista e guia, valor estimado a 
pagar no destino por pessoa e dia em dólares canadenses (5 
CAD guia e 3 CAD motorista) (menos de 20 pessoas o circuito 
é feito em micro-ônibus com guia-motorista). 

- Seguro de viagem 

Não inclui: Taxas e outros.
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Cat. Primeira 
Montreal: Sheraton Centre - Québec: Delta Québec 

Tremblant: Holiday Inn Express / Suites Tremblant 
Ottawa: Albert at Bay - Niágara: Crowne Plaza 

Toronto: Chelsea

HOTÉIS 
TUR.SUP./ 
PRIMEIRA

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ e 5 VISITAS 
PANORÁMICAS + PASSEIO DE BARCO 

NIÁGARA/MIL ILHAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Os Srs. Clientes devem preparar pessoalmente a solicitação 

de ingresso no Canadá ”ETA” no seguinte link: 
www.canada.ca/eta.

PACOTE DE REFEIÇÕES E EXCURSÕES OPCIONAIS VER NA PÁGINA 133

E–7 Fabuloso Canadá 
(Costa Leste)

TORONTO

Datas de saída 2019 quarto triplo quadruplo quarto Crianças  
(SÁBADOS) duplo (2 camas) (2 camas) individual (*)

Junho 15; 
Julho 6, 13 e 20; 
Agosto 3, 10; 17 e 31;

1.435 1.290 1.200 2.095 790
 

Setembro 7

Preços por pessoa (em USD; regime alojamento com café; mínimo 2 pessoas)

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

(*) Crianças menores, de 2 a 12 anhos, compartilhando quarto com 2 adultos

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.435 USD



CANADÁ 135POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

PACOTE DE REFEIÇÕES E EXCURSÕES OPCIONAIS VER NA PÁGINA 133

Datas de saída 2019 quarto triplo quadruplo quarto Crianças  
(SEGUNDA-FEIRA) duplo (2 camas) (2 camas) individual (*)

Preços por pessoa (em USD; regime alojamento com café; mínimo 2 pessoas)

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

(*) Crianças menores, de 2 a 12 anhos, compartilhando quarto com 2 adultos

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.165 USD

Cód. 20418IR

E–7 Descobrindo Canadá 
(Costa Leste) CANADÁ
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Cat. Primeira 
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Victoria Park 

Québec: Ambassadeur / *Palace Royal (*céntrico ver suplemento) 
Montreal: Le Faoubourg

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento em hotéis previstos ou similares. 
- 7 cafés da manhã básicos (uma mescla de continentais e ame-

ricanos).  
- Tour regular em espanhol, em ônibus ou micro-ônibus depen-

dendo do número de participantes. 
- Guia acompanhante de língua espanhola durante toda a esta-

dia no Canadá. (No incluídas gorjetas a motoristas e guias, 
valor estimado a pagar no destino por pessoa e dia em dólares 
canadenses: 5 CAD guia e 3 CAD motorista). Com menos de 
20 pessoas o circuito se realiza com chofer-guia.  

- Visitas panorâmicas de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec e 
Montreal. Inclui passeio no barco “Horn Blower” e o Cruzeiro 
pelas Mil Ilhas. 

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

Não inclui: Taxas e outros.

HOTÉIS 
TUR.SUP./ 
PRIMEIRA

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ e 5 VISITAS 
PANORÁMICAS + PASSEIO DE BARCO 

NIÁGARA/MIL ILHAS

SAÍDAS 
GARANTIDAS

- Visita de meio dia a Costa de Beau-
pré, percorrendo a Basílica de Santa 
Ana, importante local de peregrina-
ção canadense; o Cânion Santa Ana 
parque natural com lindas trilhas e 
pontes suspensas e a cachoeira de 
Montmorency, onde suas cachoeiras 
despencam de uma altura de 83 
metros. 
- Cruzeiro Fotográfico de Baleias: 
Excursão o dia inteiro. Saída para a 
região de Charlevoix, classificada 
pela UNESCO como Reserva Mundial 
da Biosfera. Cruzeiro de 3 horas em 
que, além de contemplar a beleza 
natural desta área, você pode ter a 
oportunidade de ver e fotografar 
algumas das baleias de diferentes 
espécies que chegam a estas águas 
no verão. Alojamento no hotel. 
Dia 6º Québec/Montreal  
• Sábado • Café da manhã • 252 km.  
Saída para a cidade de Montreal, 
capital cultural do Canadá e uma das 
maiores cidades de língua francesa 
do mundo. Após a chegada, faremos 
um tour panorâmico pela cidade: 
percorrendo a parte antiga de Mon-
treal, a Basílica de Notre Dame 
(entrada não incluída), o metrô de 
Montreal, as ruas St. Laurent e St. 
Denis e o Monte Real para o qual a 
cidade deve o seu nome. Possibilida-
de de visitar, opcionalmente, o Bio-
dome e o Estádio Olímpico. Aloja-
mento.  
Dia 7º Montreal  
• Domingo • Café da manhã. 
Dia livre para explorar a cidade de 
Montreal ao seu prazer. Alojamento 
no hotel. (Possibilidade de uma 
excursão opcional para Monte Trem-
blant, onde terá a oportunidade de 
desfrutar da natureza passeando por 
suas trilhas ou pelo seu pequeno 
povoado). 
Dia 8º Montreal  
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Na hora conveniente, traslado ao 
aeroporto.

Dia 1º Toronto  
• Segunda-feira 
Chegada a Toronto. Traslado ao 
hotel. Tempo livre para explorar a 
cidade. Alojamento.  
Dia 2º Toronto/Niágara/Toronto  
• Terça-feira • Café da manhã • 264 km.  
Visita panorâmica da cidade de 
Toronto, percorreremos a antiga e 
nova prefeitura, o Parlamento de 
Ontário, o Bairro Chinês, a Universi-
dade, a Torre CN (opcionalmente 
poderão subir até o mirante). Em 
seguida, saída para as espetaculares 
Cataratas do Niágara, localizadas na 
fronteira entre os Estados Unidos e o 
Canadá e onde visitaremos o lado 
canadense. Passeio no barco "Horn 
Blower" que nos levará ao coração 
da cachoeira Ferradura (disponível a 
partir de 15 de maio, nas saídas ante-
riores será substituído pelos túneis 
cênicos). Tempo livre durante o qual 
poderá, opcionalmente, fazer um 
espetacular voo de helicóptero sobre 
as cataratas. Regresso a Toronto. Alo-
jamento no hotel.  
Dia 3º Toronto/Mil Ilhas/Ottawa  
• Quarta-feira • Café da manhã • 445 km.  
Saída de manhã para a bela região 
das Mil Ilhas, onde faremos um pas-
seio de barco pelo rio São Lorenzo, 
atravessando uma das áreas mais 
espetaculares deste rio e contornan-

do uma das 1.800 ilhas que emer-
gem de suas águas (disponível a par-
tir de 15 de maio, nas saídas anterio-
res, será substituído pelo Museu de 
História de Ottawa). Continuação 
para a cidade de Ottawa, capital 
federal do Canadá. Visita panorâmi-
ca da cidade de Ottawa: o Parla-
mento, as residências do primeiro-
ministro e do governador-geral e 
outros edifícios do governo. No final 
do passeio, poderão visitar o merca-
do Byward. Tempo livre à noite. Alo-
jamento. 
Dia 4º Ottawa/Québec  
• Quinta-feira • Café da manhã 440 km.  
Partida para Québec, a cidade mais 
antiga do Canadá e declarada Patri-
mônio da Humanidade pela UNES-
CO. Na chegada, faremos um tour 
panorâmico pela cidade: a Praça de 
Armas, a Praça Real, o bairro Petit 
Champlain, o Parlamento de Quebec, 
o Terraço Dufferin, as ruas Chateau 
Frontenac, St. Jean e Grande Allee e 
o Velho Porto. Tempo livre à noite. 
Alojamento.  
Dia 5º Québec (visitas opcionais)  
• Sexta-feira • Café da manhã.  
Dia livre em Québec, sem transporte, 
para curtir sua charmosa cidade ou 
se preferir fazer neste dia, uma das 
duas atividades opcionais que propo-
mos: 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Os Srs. Clientes devem preparar pessoalmente a solicitação 

de ingresso no Canadá ”ETA” no seguinte link: 
www.canada.ca/eta.

CHATEAU FRONTENAC - QUÉBEC

OTTAWA

Maio 13, 20 e 27; 
Junho 10 e 17; 
Julho 1, 8, 15 e 22; 1.165 1.055 1.000 1.680 690 
Agosto 5, 12 e 19; 
Setembro 2, 9, 16 e 23  

Suplemento para hotel no centro de Québec (2n) Palace Royal (ou similar) 

Por pessoa 170 150 140 290 –––
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Cód. 20318AR

Ana, parque natural onde se pode 
caminhar pelas trilhas e pontes sus-
pensas que o atravessam; a Basílica 
de Santa Ana, importante local de 
peregrinação canadense e as catara-
tas de Montmorency, onde cachoei-
ras se precipitam de uma altura de 83 
metros. 
Dia 5º Quebec/ 
Cruzeiro Fotográfico de Baleias 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Excursão o dia inteiro para ver as 
baleias. Saída para a região de Char-
levoix, classificada pela UNESCO 
como reserva Mundial da Biosfera. 
Cruzeiro de 3 horas de duração 
durante o qual poderemos admirar a 
beleza natural deste lugar, e pode ser 
possível ter a oportunidade de ver e 
fotografar algumas das baleias de 
distintas espécies que no verão vem a 
esta aguas. Regresso a Quebec à 
noite. Alojamento.  
Dia 6º Quebec/Parque Omega/ 
Ottawa 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Saída para a reserva de animais Par-
que Ômega, onde se encontram 
uma grande quantidade de espécies 
canadenses como o urso negro, 
búfalos, castores, cervos, etc. Conti-
nuação para a cidade de Ottawa, 
designada capital do Canadá no 
século XIX pela rainha da Inglaterra e 
uma das mais belas e tranquilas do 
país.  Tarde livre e alojamento.  
Dia 7º Ottawa  
• Sábado * Café da manhã 
Visita panorâmica da cidade: os edi-
fícios do Governo, as residências do 
Primeiro Ministro e do Governador 
Geral, etc. No final do percurso 
poderão visitar o mercado Byward. 

Tarde livre para desfrutar ao seu  
bel prazer desta bela cidade. Aloja-
mento. 

Dia 8º Ottawa/Toronto 
• Domingo • Café da manhã. 
Saída para a região das Mil Ilhas, 
onde pegaremos um barco pelo Rio 
São Lorenzo percorrendo uma das 
áreas mais espetaculares deste Rio e 
margeando algumas das 1.800 ilhas 
que emergem de suas águas. Conti-
nuação a Toronto, a capital econômi-
ca do país e a mais cosmopolita. Visi-
ta panorâmica da cidade de Toron-
to. Percorreremos: a Antiga e a Nova 
Câmara Municipal, o Parlamento, a 
Universidade, o Bairro Chinês, a torre 
CN (opcionalmente, poderão subir 
ao seu mirante). Tempo livre. Aloja-
mento no hotel. 
Dia 9º Toronto/Niágara/Toronto 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Saída para as espetaculares Catara-
tas do Niágara, uma das maravilhas 
mais visitadas do mundo. No camin-
ho, realizaremos uma parada em Niá-
gara On the Lake, bela vila pequena 
de estilo britânico. Visita de Niágara 
e passeio no barco "Horn Blower" 
que nos levará ao coração da Cacho-
eira da ferradura. Tempo livre duran-
te o qual poderão, opcionalmente, 
realizar um espetacular voo em heli-
cóptero sobre as cataratas Regresso a 
Toronto. Alojamento.  
Dia 10º Toronto 
• Terça-feira • Café da manhã. 
Na hora conveniente, traslado ao 
aeroporto.

Este Programa Inclui: 
- Tour regular em ônibus ou micro-ônibus dependendo o núme-

ro de participantes. 
- 9 noites de alojamento com café da manhã, em hotéis de 

categoria Turística/Primeira. 
- Todas as visitas indicadas no itinerário.  
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto  
- Guia acompanhante de língua espanhola durante toda a esta-

dia no Canadá (Não incluídas gorjetas a Chofer e guia) valor 
estimado a pagar em destino por pessoa e dia em dólares 
canadenses (5 CAD guia e 3 CAD chofer). Para menos de 20 
pessoas o circuito se realizará com chofer - guia. 

- Seguro de viagem 

Não inclui: Taxas e outros.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Cat. Primeira 
Montreal: Sheraton Centre - Québec: Delta Quebec 
Ottawa: Courtyard by Marriott - Toronto: Chelsea

BALEIAS

BISÕES NO PARQUE OMEGA

PARLAMENTO - OTTAWA

HOTÉIS 
TUR.SUP./ 
PRIMEIRA

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ e 5 VISITAS PANORÁMICAS 
+ PASSEIO DE BARCO NIÁGARA/MIL ILHAS 

+ PARQUE OMEGA e CRUZEIRO BALEIAS

E–9 Canadá Surpreendente 
+ Baleias (Costa Leste)CANADÁ
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Os Srs. Clientes devem preparar pessoalmente a solicitação 

de ingresso no Canadá ”ETA” no seguinte link: 
www.canada.ca/eta.

10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 1.915 USD

Dia 1º Montreal 
• Domingo 
Chegada em Montreal. Chegada. 
Traslado ao hotel. Tempo livre para 
explorar a cidade. Alojamento.  
Dia 2º Montreal 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Visita panorâmica da cidade de 
Montreal, capital cultural do Cana-
dá, Passearemos pela Velha Montre-
al, o Porto Antigo, as famosas ruas 
Saint Paul, Sainte Catherine e Saint 
Danis, passando em frente da Basílica 
de Notre Dame (entrada não incluí-
da), Oratório de São José e o Monte 
Real ao qual a cidade deve o seu 
nome. Tempo livre no período da 
tarde onde poderão percorrer por 
sua conta Montreal subterrâneo o 
visitar, opcionalmente o Biodome e a 
famosa Torre Olímpica. Alojamento. 
Dia 3º Montreal/Quebec 
• Terça-feira • Café da manhã 
Tempo livre e na continuação saída 
para a bela cidade de Quebec, capi-
tal da província de mesmo nome, lis-
tado como Património da Humanida-
de e a única cidade murada da Amé-
rica do Norte. Na chegada, visita 
panorâmica da cidade, visitando a 
Velha Quebec, a Praça das Armas, a 
Praça Real, o Terraço Dufferin, o Cha-
teau Frontenac, etc. Tempo livre e 
alojamento.  
Dia 4º Quebec 
(Opcional Costa de Beaupré) 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Dia livre na encantadora cidade de 
Quebec, para percorrer por sua conta 
seus belos lugares. Alojamento.  Pos-
sibilidade de realizar a excursão 
opcional de meio dia na Costa Beau-
pre, para visitar o Canon de Santa 

PACOTE DE REFEIÇÕES E EXCURSÕES OPCIONAIS VER NA PÁGINA 133

Datas de saída 2019 quarto triplo quadruplo quarto Crianças  
(DOMINGOS) duplo (2 camas) (2 camas) individual (*)

Junho 16; 
Julho 7, 14, 21 e 28; 
Agosto 11;

1.915 1.675 1.580 2.950 965
 

Setembro 1 e 8 

Agosto 4 e 18; 
Setembro 15

2.060 1.770 1.655 3.240 965

Preços por pessoa (em USD; regime alojamento com café; mínimo 2 pessoas)

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

(*) Crianças menores, de 2 a 12 anhos, compartilhando quarto com 2 adultos

POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA
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10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 2.465 USD

Cód. 20418RR
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HOTÉIS 
Tur.Sup./ 
PRIMEIRA

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ e 3 VISITAS PANORÁMICAS 
+ PN BANFF, YOHO e JASPER + SNOWCOACH 

+ WHISTLER + JARDINS BUTCHART

da a melhor estação alpina na Améri-
ca do Norte. Após a chegada, conhe-
ceremos esta pequena cidade acolhe-
dora aninhada entre as duas principais 
montanhas, Blakcomb e Whistler. 
Você poderá  pegar o teleférico para o 
topo. Alojamento no hotel. 
Dia 7º Whistler/Victoria 
• Segunda-feira * Café da manhã 
• (280 km + ferry) 
Nesta manhã sairemos em direção à 
bela Ilha de Vancouver. O percurso 
desde Whistler nos leva ao longo do 
famoso fiorde Howe Sound. Passa-
remos também através da cidade de 
Squamish, onde poderemos ver o 
monólito de granito mais alto do 
Canadá. Chegaremos ao Terminal de 
Horshoe Bay, para pegar o Ferry e 
atravessar o Estreito da Geórgia, até 
chegar à Ilha de Vancouver. No 
caminho, passaremos pelo Vale 
Cowichan, onde se encontra Che-
mainus, famosa por seus vários 
murais pintados em seus edifícios. 
Chegada em Victoria e passeio 
panorâmico da cidade: a marina, a 
área do mercado, a área do Bastião, 
o Parlamento, o Museu Real e o 
famoso Hotel Empress. Alojamento 
no hotel. 
Dia 8º Victoria/Vancouver 
• Terça-feira * Café da manhã • (110 km + ferry) 
Manhã livre para continuar curtindo 
a bela cidade de Victoria. Possibilida-
de de realizar, opcionalmente, um 
cruzeiro de observação da vida 
marinha. Visita do famoso Jardim 
Butchart, considerado o mais bonito 
do país. No final da tarde retorno 
para a cidade cosmopolita de Van-
couver, no ferry no qual cruzaremos 
novamente o Estreito da Geórgia 
Traslado ao hotel. Alojamento. 
Dia 9º Vancouver 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Pela manhã visita panorâmica da 
cidade mais importante do oeste 
canadense, caracterizada pelo con-
traste entre o mar, as montanhas e 
sua moderna arquitetura. Percorrere-
mos o Parque Stanley, o Bairro Chi-
nês, o bairro histórico de Gastown, e 
o centro financeiro e comercial. Tarde 
livre, sem transporte, para conhecer 
por sua conta outros lugares desta 
bela cidade. Alojamento no hotel 
Dia 10º Vancouver 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Na hora conveniente, traslado ao 
aeroporto.  

Dia 1º Calgary 
• Terça-feira. 
Chegada a Calgary e traslado ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 2º Calgary/PN Banff/Banff 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Breve visita de orientação da cida-
de de Calgary, e começaremos nossa 
rota para ir descobrindo dia a dia 
todo o encanto das Montanhas 
Rochosas Canadenses e no caminho 
possivelmente possamos ver a típica 
vida selvagem desta região: alces, 
ursos pardos e cinza. Saída para o 
Parque Nacional de Banff. Chegada 
a Banff, situado em um magnifico 
cenário, rodeado pelas Montanhas 
Rochosas e formando um anel majes-
toso. Veremos o famoso hotel Banff 
Spring da Cadeia Fairmont, as Cas-
catas de Bow e a Montanha Tunnel. 
Tempo livre. Opcionalmente, poderão 
subir em um teleférico de gôndola até 
o topo da Montanha Sulfurosa, de 
onde se contempla uma fantástica 
vista panorâmica da área. Alojamento.  
Dia 3º Banff/Canon Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Começaremos o dia tomando a rota 
de Bow Valley até chegar ao Canon 
Johnston, de onde poderão realizar 
uma pequena caminhada antes de 
chegar al impressionante Lago Loui-
se com suas águas turquesa e a mag-
nífica vista do glaciar Victoria ao 
fundo.  Continuaremos nosso pas-
seio panorâmico para o Lago Morai-
ne e o Vale dos Dez Picos para logo 
entrar no Parque Nacional de Yoho 
e visitar o Lago Esmeralda. Regresso 
a Banff e alojamento.

Dia 4º Banff/Icefields/Jasper 
• Sexta-feira * Café da manhã. 
Seguiremos o nosso caminho em 
direção a Jasper, desfrutando de uma 
vista espetacular sobre geleiras e cir-
cos glaciais de montanha que nos 
acompanharão durante todo o per-
curso. No caminho contemplaremos 
a geleira Pata do Corvo e a beleza 
dos lagos Bow e Peyto, com tons 
cativantes na cor de suas águas. Con-
tinuando a nossa rota, entramos no 
Parque Nacional de Jasper, uma das 
maiores acumulações de gelo e de 
neve ao sul do Polo Ártico, que for-
mam oito geleiras, uma das mais 
impressionantes é o Glacial Athabas-
ca, onde realizaremos um passeio 
em snowcoach para desfrutar de 
uma vista fantástica. Na continuação 
visita do Canon Maligne, considera-
do entre os mais bonitos das Rocho-
sas. Continuação a cidade de Jasper. 
Chegada e alojamento no hotel. 
Dia 5º Jasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Sábado • Café da manhã • 443 km. 
Continuamos nosso caminho, aden-
trando-nos nos territórios da Colum-
bia Britânica. Passaremos aos pés do 
Monte Robson, a montanha mais 
alta das rochosas (3.954m), e segui-
remos em rota até chegar ao vale de 
Thompson e a cidade de Kamloops, 
onde passaremos a noite em nossa 
etapa para Vancouver. Tempo livre. 
Opcionalmente, poderão realizar um 
Safari de observação da fauna e da 
flora das Montanhas Monasheee. 
Alojamento no hotel. 
Dia 6º Kamloops/Whistler 
• Domingo • Café da manhã • 299 km. 
Saída para Whistler, sede das Olimpí-
adas de Inverno em 2010 e considera-

LAGO LOUISE

GLACIER ATHABASKA

Este Programa Inclui: 
- Tour regular em espanhol, na Costa Oeste de Canadá, em ôni-

bus o micro-ônibus dependendo do número de participantes e 
segundo se especifica no itinerário. 

- As visitas e excursões indicadas no itinerário. 
- 9 noites de alojamento em hotéis previstos (ou similares). 
- 9 cafés da manhã básicos Buffet. 
- Guia acompanhante de língua espanhola durante toda a 

estadia no Canadá. (Não incluído gorjetas para chofer e 
guia; importe estimado a pagar no destino por pessoa e dia 
em dólares canadenses: 5 CAD guia e 3 CAD chofer). Para 
menos de 20 pessoas o circuito se realiza com chofer-guia. 

- Ferry Vancouver/Victoria/Vancouver. 
- Traslados aeroporto-hotel-porto. 
- Seguro de viagem. 

Não inclui: Taxas e outros.

●
Whistler

Vancouver●

SAÍDAS 
GARANTIDAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Os Srs. Clientes devem preparar pessoalmente a solicitação 

de ingresso no Canadá ”ETA” no seguinte link: 
www.canada.ca/eta.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Cat. Primeira/Turista Sup. 
Calgary: International Hotel - Banff: Caribou Lodge 

Jasper: Marmot Lodge - Kamloops: Double Tree by Hilton 
Whistler: Hilton Whistler - Victoria: Chateau Victoria 

Vancouver: Holiday Inn Downtown

PACOTE DE REFEIÇÕES E EXCURSÕES OPCIONAIS VER NA PÁGINA 133

Datas de saída 2019 quarto triplo quadruplo quarto Crianças  
(TERÇA-FEIRA) duplo (2 camas) (2 camas) individual (*)

Junho 18; 
Julho 16, 23 e 30; 
Agosto 6, 13, 20 e 27;

2.465 2.175 2.030 3.650 1.400
 

Setembro 3, 10, 17 e 24 

Julho 2 e 9 2.600 2.265 2.100 3.915 1.400

Preços por pessoa (em USD; regime alojamento com café; mínimo 2 pessoas)

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

(*) Crianças menores, de 2 a 12 anhos, compartilhando quarto com 2 adultos

POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA
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LAGO LOUISE E GLACIER VICTORIA
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HOTÉIS 
Tur.Sup./ 
PRIMEIRA

Incluindo 14 CAFÉS DA MANHÃ e 7 VISITAS 
PANORÁMICAS + PASSEIO DE BARCO NIÁGARA/ 

MIL ILHAS + PN BANFF, YOHO e JASPER + SNOWCOACH

Este Programa Inclui: 
- Tour regular em espanhol, em ônibus o micro-ônibus depen-

dendo do número de participantes.  
- 14 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares), 
- 14 cafés da manhã básicos (uma mescla de continentais e 

americanos). 
- Guia acompanhante de língua espanhola  durante toda a 

estadia no Canadá. (Não incluídas gorjetas a chofer e guia; 
valor estimado a pagar em destino por pessoa e dia em dóla-
res canadenses: 5 CAD guia e 3 CAD chofer). 

- As visitas indicadas no itinerário. 
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
- Seguro de viagem. 

Não inclui: Taxas e outros.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Cat. Primeira/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Niágara: Crowne Plaza 

Ottawa: Best Western Plus - Québec: Le Concorde 
Montreal: Le Nouvel Hotel - Calgary: International Hotel 
Banff: Caribou Lodge - Jasper: Best Western Jasper Inn 

Kamloops: Best Western Plus 
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn Vancouver

do passeio poderão visitar o mercado 
Byward. Tempo livre à noite.  Aloja-
mento no hotel.    
Dia 4º Ottawa/Quebec  
• Quarta-feira • Café da manhã • 440 km. 
Saída para a cidade de Québec, a 
cidade mais antiga do Canadá e 
declarada Patrimônio cultural da 
Humanidade pela UNESCO. Na che-
gada, realizaremos uma visita pano-
râmica da cidade: a Praça das Armas, 
a Praça Real, o bairro Petit Cham-
plain, o Parlamento de Québec, o 
Terraço Dufferin, o Chateau Fronte-
nac, as ruas St Jean e Grande Allee e 
o Velho Porto. Tempo livre à noite. 
Alojamento no hotel. 
Dia 5º Quebec (visitas opcionais) 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Dia livre em Québec, sem transporte, 
para desfrutar desta encantadora 
cidade ou se preferir realizar neste 
dia, alguma das duas atividades 
opcionais que propomos: 
- Visita de meio dia a Costa de Beau-
pré, visitando a Basílica de Santa 
Ana,, importante lugar de peregrina-
ção canadense; o Canyon de Santa 
Ana  parque natural com belas trilhas 
e pontes suspensas e a catarata de 
Montmorency, onde suas cachoeiras 
se precipitam de uma altura de 83 
metros.  
- Cruzeiro Fotográfico de Baleias: 
Excursão o dia inteiro. Saída para a 
região de Charlevoix, classificada 
pela UNESCO como reserva da Bios-
fera Mundial. Cruzeiro de 3 horas de 
duração no qual além de contemplar 
a beleza natural deste lugar podem 
ter a oportunidade de ver e fotogra-
far algumas das baleias de diferentes 
espécies que no verão se reúnem 
nestas águas. Alojamento no hotel.   
Dia 6º Quebec/Montreal  
• Sexta-feira •* Café da manhã • 252 km. 
Saída para a cidade de Montreal, a 
capital cultural do Canadá e uma das 
maiores cidades de língua francesa 
do mundo.  Na chegada, realizare-
mos uma visita panorâmica da cida-
de: visitaremos a antiga Montreal, a 
Basílica de Notre Dame (entrada não 
incluída), Montreal subterrâneo, as 
ruas St. Laurent e St. Denis, e o 
Monte Real a partir do qual a cidade 
deve seu nome. Possibilidade de visi-
tar, opcionalmente, o Biodome e o 
Estádio Olímpico. Alojamento no 
hotel. 
Dia 7º Montreal  
• Sábado • Café da manhã. 
Dia livre para percorrer a cidade de 
Montreal a seu bel-prazer. Alojamen-
to no hotel. (De Maio a Outubro, 

possibilidade de realizar uma excur-
são opcional ao Monte Tremblant, 
onde terá a oportunidade de desfru-
tar da natureza passeando por suas 
trilhas ou pelo seu povoado).  Aloja-
mento no hotel. 
Dia 8º Montreal /Calgary  
• Domingo • Café da manhã ou Box Lanche. 
Traslado ao aeroporto para sair em 
voo com destino a Calgary. Chegada 
e traslado ao hotel. Alojamento.  
Dia 9º Calgary/P N Banff/Banff  
• Segunda-feira • Café da manhã • 129 km. 
Breve visita de orientação da cida-
de de Calgary e começaremos nossa 
rota para ir descobrindo dia a dia 
todo o encanto das Montanhas 
Rochosas Canadenses e no caminho 
possivelmente possamos ver a típica 
vida selvagem desta região: alces, 
ursos pardos e cinza. Saída para o 
Parque Nacional de Banff. Chegada 
a Banff, situado em um magnifico 
cenário, rodeado pelas Montanhas 
Rochosas e formando um anel majes-
toso. Veremos o famoso hotel Banff 
Spring da Cadeia Fairmont, as Cas-
catas de Bow e a Montanha Tunnel. 
Tempo livre. Opcionalmente, pode-
rão pegar um teleférico (gôndola) até 
o topo da Montanha Sulfurosa, de 
onde se contempla uma fantástica 
vista panorâmica da área. Alojamen-
to no hotel.  
Dia 10º Banff/Canon 
Johnston/Lago Louise/Lago 
Moraine/Lago Esmeralda/Banff  
• Terça-feira • Café da manhã. 
Começaremos o dia tomando a rota 
de Bow Valley até chegar ao Can-
yon Johnston, de onde poderão rea-
lizar uma pequena caminhada antes 
de chegar ao lugar mais famoso do 
parque de Banff, o impressionante 
Lago Louise com suas águas turque-
sa e a magnífica vista do glaciar Vic-
toria ao fundo, considerado entre os 
lugares mais espetaculares do 
mundo.  Continuaremos nosso pas-
seio panorâmico para o Lago Morai-
ne e o Vale dos Dez Picos para logo 
entrar no Parque Nacional de Yoho 
e visitar o Lago Esmeralda. Regresso 
a Banff e alojamento no hotel. 
Dia 11º Banff/Icefields/ Jasper  
• Quarta-feira • Café da manhã • 288 km. 
Seguiremos o nosso caminho em 
direção a Jasper, desfrutando de uma 
vista espetacular sobre as geleiras e 
circos glaciais de montanha que nos 
acompanharão durante todo o per-
curso. No caminho contemplaremos 
a geleira Pata do Corvo e a beleza 
dos lagos Bow e Peyto, com tons 
cativantes na cor de suas águas. Con-

Dia 1º Toronto 
• Domingo  
Chegada a Toronto. Traslado ao 
hotel. Tempo livre para explorar a 
cidade. Alojamento.  
Dia 2º Toronto/Niágara 
• Segunda-feira • Café da manhã • 132 km. 
Visita panorâmica da cidade de 
Toronto, percorreremos a Antiga e a 
Nova prefeitura, o Parlamento de 
Ontário, o Bairro Chinês, a Universi-
dade, a torre CN (opcionalmente 
poderão subir ao mirante). Na conti-
nuação saída para as espetaculares 
Cataratas do Niágara, situadas na 
fronteira entre os Estados Unidos e 
Canadá onde visitaremos a parte 
canadense.  Passeio no barco Horn 
Blower que os conduzirá até o cora-
ção da catarata da Ferradura (dispo-
nível a partir de 15 de Maio, fora des-
tas datas será substituído pelos 
túneis cênicos) Tempo livre durante o 
qual poderão, opcionalmente, reali-
zar um espetacular voo de helicópte-
ro sobre as cataratas e ver as catara-
tas iluminadas à noite. Alojamento 
no hotel.  
Dia 3º Niágara/Mil Ilhas/Ottawa  
• Terça-feira • Café da manhã • 577 km. 
Saída pela manhã para a bela região 
das Mil Ilhas, onde realizaremos um 
passeio de barco pelo rio São 
Lorenzo visitando uma das áreas 
mais espetaculares deste rio contor-
nando algumas das 1.800 ilhas que 
emergem de suas águas. Continua-
ção para a cidade de Ottawa, capital 
federal do Canadá. Visita panorâmi-
ca da cidade de Ottawa: o Parla-
mento, as residências do Primeiro 
Ministro e do Governador Geral, e 
outros edifícios do Governo. Ao final 

SAÍDAS 
GARANTIDAS

PARLAMENTO - OTTAWA

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Os Srs. Clientes devem preparar pessoalmente a solicitação 

de ingresso no Canadá ”ETA” no seguinte link: 
www.canada.ca/eta.

15 dias 
(14 noites de hotel) 

desde 3.185 USD

LAGO PEYTO

POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA
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LAGO ESMERALDA

BASÍLICA DE NOTRE DAME - MONTREALtinuando a nossa rota, entraremos no 
Parque Nacional de Jasper, uma das 
maiores acumulações de gelo e de 
neve ao sul do Polo Ártico, que for-
mam oito geleiras, uma das mais 
impressionantes é o Glacial Athabas-
ca, onde realizaremos um passeio 
em Snowcoach para desfrutar de 
uma vista fantástica. Na continuação 
visita do Canon Malignedel Canon 
Maligne, considerado entre os mais 
belos das Rochosas. Continuação à 
cidade de Jasper. Chegada e aloja-
mento no hotel.  
Dia 12º Jasper/Monte Robson/ 
Kamloops  
• Quinta-feira • Café da manhã • 443 km. 
Continuamos nosso caminho, aden-
trando-nos nos territórios da Colum-
bia Britânica. Passaremos aos pés do 
Monte Robson, a montanha mais 
alta das rochosas (3.954m), e segui-
remos em rota até chegar ao vale de 
Thompson e a cidade de Kamloops, 
onde passaremos a noite. Alojamen-
to. 
Dia 13º Kamloops/Vancouver  
• Sexta-feira • Café da manhã • 352 km. 
Saída por uma área de cultivos e 
fazendas, apesar da baixa pluviosida-
de. Entraremos na área de Cariboo, 
famoso pelas primeiras colônias de 
garimpeiros. Encontraremos com o 
Rio Fraser, o qual poderá ser obser-
vado até Hope. Continuaremos 
nosso caminho através de amplos 
vales até chegar a cosmopolita cida-

de de Vancouver, situada ao nível do 
mar. Na chegada, realizaremos um 
tour panorâmico da cidade mais 
importante do oeste canadense 
caracterizada pelo contraste entre o 
mar, montanhas e sua moderna 
arquitetura. Visitaremos o Parque 
Stanley, o Bairro Chinês, o Bairro his-
tórico de Gastown, e o centro finan-
ceiro e comercial. Alojamento no 
hotel. 
Dia 14º Vancouver  
• Sábado • Café da manhã. 
Dia livre em Vancouver, sem trans-
porte para explorar a cidade de Van-
couver ao seu lazer. Alojamento no 
hotel. Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional a Victoria: Saída 
para o Terminal de Tsawwasen, para 
pegar o ferry no qual cruzarão o 
Estreito de Geórgia, para chegar a 
Ilha de Vancouver. Ao desembarcar 
do ferry, visita dos famosos Jardins 
Butchart considerados os mais belos 
do país. Continuação para a cidade 
de Victoria. Visita panorâmica da 
cidade: o porto desportivo, a área do 
mercado, a área Bastion, o Parlamen-
to, o Museu Real, o famoso Hotel 
Empress. Regresso a Vancouver em 
ferry.  
Dia 15º Vancouver  
• Domingo • Café da manhã. 
Na hora apropriada, traslado ao aero-
porto.  

PACOTE DE REFEIÇÕES E EXCURSÕES OPCIONAIS VER NA PÁGINA 133

Datas de saída 2019 quarto triplo quadruplo quarto Crianças  
(DOMINGOS) duplo (2 camas) (2 camas) individual (*)

Maio 12, 19 e 26 3.185 2.825 2.640 4.690 1.755 

Junho 9 e 23; 
Julho 14 e 21; 
Agosto 4, 11 e 25;

3.250 2.890 2.705 4.800 1.785
 

Setembro 1, 8 e 22 

Junho 30 3.355 2.955 2.755 4.995 1.785 

Agosto 18; 
Setembro 15

3.360 2.960 2.760 5.015 1.785

Preços por pessoa (em USD; regime alojamento com café; mínimo 2 pessoas)

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

(*) Crianças menores, de 2 a 12 anhos, compartilhando quarto com 2 adultos

POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA
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TEOC–19 Transcanadense

nuaremos nosso passeio panorâmico 
para o Lago Moraine e o Vale dos 
Dez Picos para logo entrar no Par-
que Nacional de Yoho e visitar o 
Lago Esmeralda. Regresso a Banff e 
alojamento no hotel. 
Dia 10º Banff/Icefields/ /Jasper  
• Quarta-feira • Café da manhã • 288 km. 
Seguiremos o nosso caminho em 
direção a Jasper, desfrutando de uma 
vista espetacular sobre geleiras e cir-
cos glaciais de montanha que nos 
acompanharão durante todo o per-
curso. No caminho contemplaremos 
a geleira Pata do Corvo e a beleza 
dos lagos Bow e Peyto, com tons 
cativantes na cor de suas águas. Con-
tinuando a nossa rota, entraremos no 
Parque Nacional de Jasper, uma das 
maiores acumulações de gelo e de 
neve ao sul do Polo Ártico, que for-
mam oito geleiras, uma das mais 
impressionantes é o Glacial Athabas-
ca, onde realizaremos um passeio 
em Snowcoach para desfrutar de 
uma vista fantástica. Na continuação 
visita do Canon Maligne, considera-
do um dos mais belos das Rochosas, 
Continuação à cidade de Jasper. Alo-
jamento no hotel. 
Dia 11º Jasper/Monte Robson/ 
Kamloops  
• Quinta-feira • Café da manhã • 443 km. 
Continuamos nosso caminho, aden-
trando-nos nos territórios da Colum-
bia Britânica. Passaremos aos pés do 
Monte Robson, a montanha mais 
alta das rochosas (3.954m), e segui-
remos em rota até chegar ao vale de 
Thompson e a cidade de Kamloops, 
onde passaremos a noite em nossa 
etapa para Vancouver. Alojamento. 
Dia 12º Kamloops/Vancouver  
• Sexta-feira • Café da manhã • 352 km . 
Saída para Vancouver por uma área 
de cultivos e fazendas, apesar da 
baixa pluviosidade. Entraremos na 
área de Cariboo, famoso pelas pri-
meiras colônias de garimpeiros. 
Encontraremos com o Rio Fraser, o 
qual poderá ser observado até Hope. 
Continuaremos nosso caminho atra-
vés de amplos vales até chegar a cos-
mopolita cidade de Vancouver, 
situada ao nível do mar. Na chegada, 
realizaremos um tour panorâmico 
da cidade mais importante do oeste 
canadense caracterizada pelo con-
traste entre o mar, montanhas e sua 
moderna arquitetura. Visitaremos o 
Parque Stanley, o Bairro Chinês, o 
Bairro histórico de Gastown, e o cen-
tro financeiro e comercial. Alojamen-
to no hotel. 
Dia 13º Vancouver/ 
Cruzeiro Alaska 
• Sábado • Café da manhã  
• Pensão completa a bordo. 
Traslado ao porto para embarcar 
(11,00h) a bordo do barco “Nieuw 
Amsterdam” da Cia. Holland Ameri-
ca Line. Saída do barco as 16,30h. 

Dia 1º Toronto 
•  Segunda-feira  
Chegada a Toronto e traslado ao 
hotel. Tempo livre para explorar a 
cidade. Alojamento.  
Dia 2º Toronto/Niágara/Toronto  
• Terça-feira * Café da manhã • 264 km. 
Visita panorâmica da cidade de 
Toronto, percorreremos a Antiga e a 
Nova prefeitura, o Parlamento de 
Ontário, o Bairro Chinês, a Universi-
dade, a torre CN (opcionalmente 
poderão subir ao mirante) e a Praça 
Ontário. Na continuação saída para 
as espetaculares Cataratas do Niága-
ra, situadas na fronteira entre os 
Estados Unidos e Canadá onde visita-
remos a parte canadense.  Passeio 
no barco Horn Blower que os con-
duzirá até o coração da catarata da 
Ferradura. Tempo livre durante o qual 
poderão, opcionalmente, realizar um 
espetacular voo de helicóptero sobre 
as cataratas. Regresso a Toronto. Alo-
jamento no hotel.  
Dia 3º Toronto/Mil Ilhas/Ottawa  
• Quarta-feira • Café da manhã • 445 km. 
Saída pela manhã para a bela região 
das Mil Ilhas, onde realizaremos um 
passeio de barco pelo rio São 
Lorenzo visitando uma das áreas 
mais espetaculares deste rio contor-
nando algumas das 1.800 ilhas que 
emergem de suas águas. Continua-
ção para a cidade de Ottawa, capital 
federal do Canadá. Visita panorâmi-
ca da cidade de Ottawa: o Parlamen-
to, as residências do Primeiro Minis-
tro e do Governador Geral, e outros 
edifícios do Governo. Ao final do 
passeio poderão visitar o mercado 
Byward. Tempo livre à noite.  Aloja-
mento no hotel.    
Dia 4º Ottawa/Quebec  
• Quinta-feira * Café da manhã • 440 km. 
Pela manhã, saída para a cidade de 
Québec, a cidade mais antiga do 
Canadá e declarada Patrimônio cul-
tural da Humanidade pela UNESCO. 
Na chegada, realizaremos uma visita 
panorâmica da cidade: a Praça das 
Armas, a Praça Real, o bairro Petit 
Champlain, o Parlamento de Québec, 
o Terraço Dufferin, o Chateau Fronte-
nac, as ruas St Jean e Grande Allee e 
o Velho Porto. Tempo livre à noite. 
Alojamento no hotel. 
Dia 5º Quebec (visitas opcionais) 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Dia livre em Québec, sem transporte, 
para desfrutar desta encantadora 
cidade ou se preferir realizar neste 
dia, alguma das duas atividades 
opcionais que propomos: 
- Visita de meio dia a Costa de Beau-
pré, visitando a Basílica de Santa 
Ana,, importante lugar de peregrina-
ção canadense; o Canon de Santa 
Ana  parque natural com belas trilhas 
e pontes suspensas e a catarata de 
Montmorency, onde suas cachoeiras 
se precipitam de uma altura de 83 

metros.  
- Cruzeiro Fotográfico de Baleias: 
Excursão o dia inteiro. Saída para a 
região de Charlevoix, classificada 
pela UNESCO como reserva da Bios-
fera Mundial. Cruzeiro de 3 horas de 
duração no qual além de contemplar 
a beleza natural deste lugar podem 
ter a oportunidade de ver e fotogra-
far algumas das baleias de diferentes 
espécies que no verão se reúnem 
nestas águas. Alojamento no hotel.  
 Dia 6º Quebec/Montreal  
• Sábado • Café da manhã • 252 km. 
Saída para a cidade de Montreal, a 
capital cultural do Canadá e uma das 
maiores cidades de língua francesa 
do mundo.  Na chegada, realizare-
mos uma visita panorâmica da cida-
de: visitaremos a antiga Montreal, a 
Basílica de Notre Dame (entrada não 
incluída), Montreal subterrâneo, as 
ruas St. Laurent e St. Denis, e o 
Monte Real a partir do qual a cidade 
deve seu nome. Possibilidade de visi-
tar, opcionalmente, o Biodome e o 
Estádio Olímpico. Alojamento no 
hotel. 
Dia 7º Montreal/Calgary  
• Domingo • Café da manhã ou Box Lanche. 
Traslado ao aeroporto para sair em 
voo (não incluído) com destino a Cal-
gary. Chegada e traslado ao hotel. 
Alojamento no hotel.  
Dia 8º Calgary/PN Banff/Banff  
• Segunda-feira • Café da manhã • 129 km. 
Breve visita de orientação da cida-
de de Calgary e começaremos nossa 
rota para ir descobrindo dia a dia 
todo o encanto das Montanhas 
Rochosas Canadenses e no caminho 
possivelmente poderemos ver a típica 
vida selvagem desta região: alces, 
ursos pardos e cinza. Saída para o 
Parque Nacional de Banff. Chegada 
a Banff, situado em um magnifico 
cenário, rodeado pelas Montanhas 
Rochosas e formando um anel majes-
toso. Veremos o famoso hotel Banff 
Spring da Cadeia Fairmont, as Cas-
catas de Bow e a Montanha Tunnel. 
Tempo livre. Opcionalmente, pode-
rão pegar um teleférico (gôndola) até 
o topo da Montanha Sulfurosa, de 
onde se contempla uma fantástica 
vista panorâmica da área. Alojamen-
to no hotel.  
Dia 9º Banff/Canon Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/Lago 
Esmeralda/Banff  
• Terça-feira • Café da manhã  
Começaremos o dia tomando a rota 
de Bow Valley até chegar ao Canon 
Johnston, de onde poderão realizar 
uma pequena caminhada antes de 
chegar ao lugar mais famoso do par-
que de Banff, o impressionante Lago 
Louise com suas águas turquesa e a 
magnífica vista do glaciar Victoria ao 
fundo, considerado entre os lugares 
mais espetaculares do mundo. Conti-
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Incluindo 12 CAFÉS DA MANHÃ, PC em CRUZEIRO e 5 
VISITAS PANORÁMICAS + PASSEIO DE BARCO NIÁGARA/ 
MIL ILHAS + PN BANFF, YOHO e JASPER + SNOWCOACH

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Os Srs. Clientes devem preparar pessoalmente a solicitação 

de ingresso no Canadá ”ETA” no seguinte link: 
www.canada.ca/eta. 

Notas muito importante 
- Documentação: Imprescindível passaporte biométrico espanhol 

com validade mínima de 6 meses. Todos os passageiros deverão 
tramitar pessoalmente a solicitação de ingresso no Canadá 
”ETA” no seguinte Link: www.canada.ca/eta e a solicitação de 
ingresso aos Estados Unidos “ESTA” o mais tardar 72 horas 
antes da saída no seguinte link: https://esta.cbp.dhs.gov/ 

- Condições de reserva e pagamento: No momento da confir-
mação da reserva é necessário a entrega de 25% do valor total 
do cruzeiro. (O valor exato lhes será fornecido no momento de 
realizar a reserva). 

- É imprescindível o pagamento total da parte do cruzeiro, com 
suas taxas, 75 dias antes da saída. 

Gastos de cancelamento: 
- Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contrata-

ção, além das que figuram em 5-b-3 nas “Condições Gerais” 
(ver nas últimas páginas), se aplicarão os seguintes gastos de 
cancelamento sobre reservas confirmadas: 

- No momento da confirmação e até 46 dias antes da saída do 
cruzeiro: 25% (do valor total do cruzeiro, taxas incluídas); Entre 
45 e 29 dias antes da saída do cruzeiro 50% (do valor total do 
cruzeiro, taxas incluídas); Entre 28 e 16 dias antes da saída do 
cruzeiro 75% (do valor total do cruzeiro, taxas incluídas); 
Menos de 15 dias antes da saída do cruzeiro 100% (do valor 
total do cruzeiro, taxas incluídas). 

- Recomendamos fazer os Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
cancelamento e outros (desde 29 €). Ver condições nas últimas 
páginas.  

- Ver informação relativa aos barcos e condições da Cia. 
Holland America Line nas páginas 82 a 95 e 104 e 105 de 
nossos folhetos “Cruzeiros América Latina 2019”.

SKAGWAY

Este Programa Inclui: 
- Tour regular em espanhol nas Costas Leste e Oeste. 
- Transporte terrestre como especificado no itinerário (minivan, 

micro-ônibus ou ônibus, dependendo do numero de partici-
pantes). 

- 12 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) 
- 12 cafés da manhã básicos. 
- 7 dias de cruzeiro a bordo do M/S Nieuw Amsterdam 

segundo a cat. escolhida; Pensão completa a bordo. (Não se 
incluem excursões opcionais, bebidas e gorjetas. Valor aprox. a 
pagar no barco = 13,5 USD por pessoa e dia). 

- Traslados aeroporto-hotel-porto (não se inclui o traslado 
porto-aeroporto no último dia em Vancouver). 

- Guia acompanhante de língua espanhola durante toda a 
estadia no Canadá. (Não incluídas gorjetas a chofer e guia; 
valor estimado a pagar em destino por pessoa e dia em dóla-
res canadenses: 5 CAD guia e 3 CAD chofer). Para menos de 
20 pessoas o circuito se realiza com chofer-guia. (No se inclui 
guia acompanhante no Cruzeiro nem no voo 
Montreal/Calgary). 

- Seguro de viagem. 

Não inclui: Taxas e outros.

SAÍDAS 
GARANTIDAS

Cód. 20020UR

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Cat. Primeira/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus Ottawa 

Québec: Palace Royal - Montreal: Le Faubourg 
Calgary: International Hotel - Banff: Caribou Lodge 

Jasper: BW Jasper Inn - Kamloops: Best Western Plus 
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn Vancouver

(voo não incluído)
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 + Cruzeiro Alaska
Dia 14º Cruzeiro panorâmico  
pela Passagem Interior 
• Domingo • Pensão completa a bordo. 
A legendária Passagem Interior é uma 
das rotas marítimas mais pitorescas do 
mundo, e uma das poucas onde os navios 
de grande porte podem navegar perto das 
ilhotas e das encostas íngremes das mon-
tanhas. Paisagens incríveis, com floresta 
de centenas de tons verde, turquesa, 
geleiras que caem e cidades sugestivas 
carregadas de história, cultura e aventura. 
Com a maior parte do Sudeste acessível 
apenas por barco ou avião do Alasca, a 
Passagem Interior é uma tábua de salva-
ção da natureza virgem para um mundo 
exterior pouco “sustentável”.  
Dia 15º Juneau (Capital de Alaska/USA) 
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo. 
Antes de chegar breve parada as 10,00h 
para os participantes da excursão pelo 
Fiorde Tracy Arm (*sujeito as condições cli-
máticas). Às 10h30min saída para Juneau. 
Chegada as 13h00min, cidade pequena, 
porém prospera e moderna, capital do 
Estado americano de USA nº 50, que nos 
acolhe com cordialidade. O porto está 
localizado aos pés das grandes montanhas 
sobre o Canal Gastineau junto ao impres-
sionante Glacial Mendenhall, cuja visita é 
aconselhável. Outras possibilidades: o Bos-
que Nacional de Tongass, participar de 
alguma excursão de lancha para a obser-
vação de baleias, utilizar helicóptero ou 
hidroavião para visitar outras geleiras; 
Excursões de caiaque, caminhadas a pé na 
área de (Hiking), etc. Podem terminar 
subindo por teleférico ao Monte Roberts 
que se sobe a pé do porto. Esta cidade é a 
única capital do estado não comunicada 
por estrada, apenas acesso por via aérea 
ou marítima. Saída as 22.00h. Navegação 
noturna. 
Dia 16º Skagway 
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.  
Chegada a Skagway às 07h00, famosa 
desde que em 1896 descobriram ouro em 
um dos afluentes do rio Klondike, O Cres-
cimento dos garimpeiros de ouro e suas 
dificuldades para alcançar a área do depó-
sito, superando Montanhas nevadas (900 
m) sem acesso e a descida para um porto, 
Skagway, para tirar a mercadoria não foi 
uma tarefa fácil e deu milhares de histórias 
heroicas recriada em filmes e novelas (Jack 
London). Recomendamos revive-las 

pegando o trem e realizando esta rota 
panorâmica única que não decepciona, a 
ida é feita pela estrada até Fraser ou vice-
versa (visita em espanhol com fones de 
ouvido). Toda a sua população há mantido 
a integridade do seu legado histórico, con-
servando com mimo aqueles tempos dou-
rados. Estabelecimentos como o Red Lyon 
Saloon, Klomdike Gold RN histórico, seu 
museu Febre de Ouro, etc., irá fazer você 
se transportar para os melhores filmes do 
oeste. Por certo, Hollywood ainda está 
usando geralmente como “decorada ao 
vivo" para suas produções de "época" 
que recordam o passado. No inverno 
"seus figurantes" desaparecem e fica uma 
cidade fantasma. Saída às 21h00min. 
Navegação noturna. 
Dia 17º Glacial Bay 
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada à passagem marítima chamada 
Glacial Bay em direção as 07.00 h, consi-
derada como reserva da Biosfera e decla-
rada pela UNESCO maravilha da natureza. 
Navegação sobre águas verdes / azuis flan-
queadas por altas montanhas com picos 
nevados também no verão; deixaremos o 
porto Glacial marinho para continuar até o 
Grande Glacial Bay localizado ao fundo de 
uma baía que lhe dá o nome; cercado por 
espetaculares montanhas; espetáculo 
único que o navio sabe como recriar com 
uma longa parada para ouvir os sons inter-
nos e quedas de blocos de gelo, as gelei-
ras são línguas de gelo vivas. Viva esta 
experiência ao vivo do seu cruzeiro. 
Dia 18º Ketchikan (Alaska/USA) 
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo. 
Chegada às 10.00 h. a Ketchikan, a única 
cidade com importante população da rota 
(10.000 habitantes), que não vive só do 
turismo. O "centro da cidade" está locali-
zado em frente ao porto, formam uma 
grade de 7 pequenas ruas, o que para o 
passeio a pé é muito simples; Lojas luxuo-
sas que vendem todos os tipos de objetos 
turísticos. Algumas paradas de chaves: 
Ketchikan Cultural Discovery, Humberjack 
(lenhadores), Museu do Salmão, etc. Sur-
preende tantas joalharias de luxo, especia-
lizadas em pedra preciosa Tanzanite, 
quando a originária do Alasca é o Jade. A 
economia da Ilha, chamado Gravina 
(marinheiro espanhol), é baseada na pesca 
principalmente de salmão, caranguejo 
gigante (Crab) e alabote (robalo). Como 

excursão opcional recomendamos as cha-
madas Mistic Fiordes em barco, porque 
embora dezenas de hidroaviões se ofere-
çam para este passeio de 1 a 2 horas, a 
névoa frequente na área é um risco signi-
ficativo de cancelamento. Saída as 17.30. 
Navegação noturna. 
Dia 19º Cruzeiro panorâmico  
pela Passagem Interior 
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo. 
Dia de navegação entre milhares de ilhotas 

verdes, que marcam a rota marítima. 
Mudança de horário (Alaska -8 h /Canadá 
ocidental -9h). Liquidação de contas. As 
24.00h malas fechadas ao pé da porta. 

Dia 20º Vancouver 
• Sábado • Café da manhã. 
Chegada a Vancouver as 07h00. Desem-
barque paulatino y ordenado.  
 (traslado do porto ao aeroporto não inclu-
ído).

GLACIER BAY

WAPITÍ NO PN JASPER

Preços por pessoa  
(em USD; regime alojamento com café Hotéis/PC no Cruzeiro; mínimo 2 pessoas)

Datas de saída 2019 
(SEGUNDA-FEIRA)

Tipo de cabine

Interior Exterior Exterior Varanda

Maio 13 4.200 4.690 5.135

Maio 20 e 27 4.360 4.860 5.735

Junho 10 4.415 4.845 5.645

Junho 17 e 24 4.520 5.025 5.750

Julho 1 e 8 4.625 5.125 5.850

Julho 15 4.515 5.015 5.740

Julho 22 4.500 4.765 5.650

Julho 29 4.570 5.070 5.795

Agosto 5 4.365 4.870 5.740

Agosto 12 e 19 4.215 4.720 5.335

Agosto 26 4.135 4.565 5.365

Setembro 2 e 9 4.225 4.725 5.300

Suplementos 
Taxas de embarque do cruzeiro (a reconfirmar) ........................................................................................ 480 

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

- Importante: Os preços dos Cruzeiros são estimativos e podem sofrer modificação já que a Cia. De 
Navegação, em função da disponibilidade, confirma os preços diariamente. Não aceitamos reclamações 
por este conceito. Rogamos consultar preços para habitações/camarotes individuais ou triplos.

20 dias 
(12n hotel + 7n barco) 
desde 4.200 USD

PACOTE DE REFEIÇÕES E EXCURSÕES OPCIONAIS VER NA PÁGINA 133
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CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO
IMPORTANTE: O fato de adquirir ou tomar parte em qualquer viagem publicada neste folheto origina a 
expressa aceitação por parte do consumidor de todas e cada uma das Condições Gerais aqui mencio-
nadas, assim como as informações especificas 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 poderá considerar-se nenhuma reserva efetuada em firme enquanto não exista uma confirmação-

mescrita de POLITOURS ao operador representante. Da mesma maneira nosso representantemnão 
poderá considerar uma vaga solicitada se não existiu por parte do viajante umamentrega importante 
na conta da agencia varejista vendedora. O importe de tal entrega a conta será fixado pela normativa 
do pais de residência do cliente ou, a defeito da agencia operadora representante; E qualquer caso 
sempre deverá ser suficiente para cobrir os possíveis gastos derivados do cancelamento por parte do 
cliente da viagem solicitada. 

– Preços: Para paises regidos pelo Euro, ter em conta que os preços foram calculados sobre a base do tipo 
de cambio oficial de (Novembro 2018), isto é 1 Euro = 1,15 Dólares USD. Qualquer desajuste cambiário 
superior a um 5% mais ou menos, poderia produzir o correspondente reajuste. 

Nota: As taxas de aeroporto são “líquidas” e em qualquer caso sempre pendentes de confirmação,já que variamn. 
ANULAÇÕES 
– Não poderá considerar-se nenhuma anulação aceita enquanto não exista uma “confirmação de cance-

lamento” do organizador ao operador representante. Ao cancelar os serviços contratados, o consumi-
dor tem direito a devolução das quantidades abonadas, porém deverá indenizar a agencia de viagens 
da seguinte forma: 

1. Gastos de cancelamento com penalização consistente em: 
– 10% do valor total da viagem se a desistência se produz com mais de 70 dias de antecipação à 

data prevista do começo da viagem. 
– 15% do valor total da viagem se a desistência se produz entre 69 e 31 dias de antecipação à data 

prevista do começo da viagem. 
– 30% do valor total da viagem se a desistência se produz entre 30 e 21 dias de antecipação à data 

prevista do começo da viagem. 
– 60% do valor total da viagem se a desistência se produz entre 20 e 10 dias de antecipação à data 

prevista do começo da viagem. 
– 100% do valor total da viagem se a desistência se produz com menos de 9 dias de antecipação 

à data prevista do começo da viagem. 
2. Devemos lembrar que alguns programas, como os Cruzeiros Fluviais, Rússia, Vôos especiais, Orien-

te, etc., se encontram sujeitos a maiores gastos de cancelamento devido as condições que aplicam 
os provedores dos serviços. 
EEsta é a regra geral vigente, porém, os programas que por sua composição charter ou similar, pos-
suía sua própria tabela de anulação, prevalecerá sobre a regra geral. 

3. Os gastos de gestão faturados pelo organizador serão de 30 Euros por pessoa. A agencia opera-
dora representante poderá faturar os gastos de gestão ocasionados conforme o disposto na legis-
lação do pais aonde se produza a venta. 

Para prevenir os gastos de cancelamento recomendamos muito contratar o Seguro Exclusivo “Plus" de 
gastos de cancelamento e outros, já que por 32 USD cobre até 1.500 €. A dispor tambem o Exclusivo 
“Duplo Plus” e Seguro “Elite 5000”. (Ver resumo de coberturas em euros na página 143). 
DOCUMENTAÇÃO E SEGURANÇA 
– Todos os viajantes deverão levar sua documentação em dia (passaporte, vistos…), sendo de sua total 

responsabilidade os problemas e inconvenientes que possam surgir por descumprimento desta norma. 
Não é considerada “anulação por força maior” a interrupção de um circuito por este motivo ou outros 
originados como conseqüência da denegação de passo em alguma fronteira. Queremos advertir que 
com freqüência as autoridades fronteiriças européias denegam o passo a passageiros que consideram 
que adquiriram sua viagem com fins diferentes aos turísticos, POLITOURS não realizará gestões nem 
reintegro algum de serviços nestes casos (ver em “www.worldairportguide.com”).

– É também responsabilidade do passageiro guardar consigo de forma segura durante toda a viagem 
sua documentação e passagens aéreas (recomendamos especialmente não deixa-lo no autocar duran-
te as paradas). É muito recomendável levar originais e copias de seus documentos e passagens. 

– Em caso de doença grave, acidente, roubo de documentos, etc., se aplicará a Apólice de Seguros e os 
representantes de POLITOURS colaborarão para as eventuais soluções. 

RECLAMAÇÕES 
– No caso de surgir algum descumprimento sobre nossos programas, rogamos solicitem ao nosso guia 

acompanhante ou responsável uma nota escrita que aponte tal descumprimento; No caso de que por 
uma razão ou outra isto não seja possível, rogamos que nos informem com a maior brevidade possível 
para tratar de buscar uma resolução urgente ao mesmo. Se não se cumpriu este aspecto da denuncia “in 
situ”, no caso da reclamação posterior a carga da prova dos acontecimentos que se reclamem corres-
ponderá ao consumidor/viajante. 

– Politours garante as respostas a todas as reclamações e escritos que se recebam no período de 30 dias 
posterior a data de finalização da viagem, dirigidas a traves da agencia operadora que realizou a venta 
em seu pais de origem. POLITOURS se compromete a responder também dentro do prazo de 30 dias, 
porém não poderá atender reclamações recebidas posteriormente a data determinada dada a dificul-
dade existente para realizar as averiguações pertinentes passado um maior período de tempo. 

FORÇA MAIOR/ALTERAÇÕES 
– O Organizador se compromete a facilitar aos viajantes a totalidade dos serviços contratados, presen-

tes neste programa salvo nas seguintes clausulas: 
a) No caso de que, antes da saída da viagem, o Organizador se encontre obrigado a modificar de 

maneira significativa algum elemento essencial do contrato, deverá notificar imediatamente ao con-
sumidor a través da agencia varejista. 

b) Neste caso, e salvo que as partes acordem outra coisa, o consumidor poderá optar entre resolver 
o contrato sem nenhum penalização ou aceitar uma modificação do contrato no qual se precisem 
as variações introduzidas e sua repercussão no preço. O consumidor devera comunicar a sua deci-
são a agencia varejista, ou no caso, ao Organizador no prazo de 3 dias posteriores a notificação da 
modificação. No caso de não notificação por parte do consumidor dos términos indicados, enten-
deremos que se opta pela resolução do contrato sem nenhuma penalização. 

c) No caso de que o consumidor opte por resolver o contrato, em amparo ao previsto no apartado 
(b) de que o Organizador cancele a viagem combinada antes da data de saída prevista, por qual-
quer motivo não imputável ao consumidor, este terá direito desde o momento que se produza a 
resolução do contrato, ao reembolso de todas as quantidades pagas, ou também a realização de 
outra viagem combinada de qualidade equivalente ou superior, sempre que o Organizador ou Vare-
jista possa propor-lo. No caso de que a viagem oferecida fosse de qualidade inferior, o Organiza-
dor ou Varejista deve reembolsar o consumidor, quando proceda, em função das quantidades já 
desembolsadas, a diferença de preço conforme o contrato. 

d) Não existira obrigação de indenizar nos seguintes casos: 
1. Quando o cancelamento se deva a que o numero de pessoas inscritas para a viagem combina-

da seja inferior ao exigido e assim se comunique por escrito ao consumidor antes da data limi-
te fixada no contrato. 

2. Quando o cancelamento da viagem, salvo em supostos de excesso de reservas, se deva a moti-
vos de força maior, entendo por tais circunstancias alheias a quem as invoca, anormais e impre-
visíveis, cujas conseqüências não poderiam evitar-se, a pesar de ter atuado com a devida dili-
gencia. 

e) E No caso de que, depois da saída da viagem, o Organizador não forneça ou comprove que não 
pode prover uma parte importante dos serviços previstos no contrato, adotara as soluções ade-
quadas para a continuação da viagem organizada, sem suplementos adicionais no preço ao con-
sumidor, e, no caso, abonará a este ultimo o importe da diferença entre as prestações previstas e 
as subministradas. Se o consumidor continua com as soluções dadas pelo Organizador, se consi-
derará que aceita as propostas. 

– OUTROS. Para o resto de aspectos não regulados aqui especificamente, e que afetem a realização da 
própria viagem, devera considerar-se supletivamente de aplicação as Condições Gerais das viagens com-
binadas que regem na Espanha, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro, suas Diretrizes 
Européias sobre a matéria, e demais legislação ao uso no pais aonde se efetua a transação econômica.

Viajar bem assegurados 
Acreditamos na importância de viajar a paises estrangeiros com 

segurança, com uma Apólice de Seguros /Assistência ampla que 
assegure a tranqüilidade dos nossos clientes de maneira eficaz, por 
isso POLITOURS está conveniado com uma importante Cia. de 

Seguros: AXA, a primeira da Europa e uma das mais importantes do mun 
do.Numa formula combinada de assistência e seguro; seu conteúdo e con-
dições estão detalhados nestas paginas, as quais recomendamos ter pre-
sentes. A cobertura é aplicável desde Espanha ou no destino.

Gastos de Cancelamento (Seguros opcionais recomendados) 
Igualmente esta Cia. de Seguros criou recentemente um novo Seguro, 

bem completo, chamado Exclusivo, que nasce da necessidade de paliar 
eventuais prejuízos econômicos por alguma causa de cancelamento 
Pesquisado por 29 pressupostos (quase tudo o que você pode imaginar) - 
veja a listagem no final. Inclui gastos de até 1.500 € de reembolso com 
gastos de cancelamento, e ainda inclui outras cobertas do Seguro Base 
(acima) cujo texto integral esta detalhado nas ultimas paginas dos folhetos 
de POLITOURS, S.A. 

Seu preço é de 30 €/32 USD p.p. e é altamente recomendável para 
evitarmos problemas com os importantes custos que puderem se producir 
por desestimento pouco tempo antes da saída cobre até 1.500 €. 

Para viagens com um valor superior a 1500 € até 3.000 €, aconselhamos 
nosso seguro Exclusivo “Doble Plus”, que suplica tanto o limite dos gastos 
de cancelamento como o resto das coberturas, valor = 60 €/64 USD p.p 

Por fim a Elite, que cobre até 5.000 € e custa solamente 86 €/100 USD 
p.p.Deverá ser contratado no momento de efetuar a reserva do programa 
escolhido, e se abonará juntamente com o importe da viagem. 

Mas informação na pagina 143.

 Trânsito aeroporto de MADRI 
Hotel 4* por 49 € (líquido por pessoa) 

Para situações de escala com outros vôos ou outros 
transportes, quando existe a necessidade de pernoitar nesta cidade, 
POLITOURS prevê esta opção por esta módica quantidade um hotel de 
4*localizado perto do aeroporto, ou se preferir no centro cidade. 

Aliás, conte com a nossa empresa para o que necessitar, estamos presentes 
nas Terminais 1 e 4 do aeroporto internacional de Madri-Barajas. Em 
Barcelona e em outras cidades oferecemos serviços similares, favor consultar.

Descontos por usos triplos, e a 
pessoas maiores de 60 anos 

Se podemos confirmar uma petição tripla (quase nunca disponíveis 
na Rússia e na China) considere que conta com um 5% de desconto. 

As pessoas que superem os 60 anos e queiram participar em nossas via-
gens combinadas, abonamos um 5% de desconto sobre o Preço de Venda 
ao Público. Por favor, não se esqueçam de mencioná-lo ao efetuar a reser-
va da sua viagem. 

(*)Estes descontos NÃO são acumuláveis entre si, nem com bonificações.

Descontos para Crianças 
Quando alguma das pessoas que participe na viagem seja 

menor de 12 anos, dividindo quarto com seus pais ou maiores 
de idade, faremos um desconto de 10 a 25% dependendo do 

destino, do hotel, e do meio de transporte utilizado. Nos cruzeiros fluviais 
(exceto nos russos, aonde não é aconselhável viajar com crianças) existem 
interessantes descontos. Favor solicitar informando a idade da criança (s), 
ao pedir a confirmação dos preços da viagem.

Cartão de Fidelidade Premium 
Foi uma necessidade longamente sentida por POLITOURS, 

poder pagar com um tipo de preço ou reconhecimento, a 
fidelidade de nossos bons clientes que apreciam nossos 

serviços e sabem gozar viajando. 
Ideamos um cartão pessoal PREMIUM; Os proprietários do mesmo têm 

acesso a este Club restringido e privilegiado que dar-lhes-á algumas vantagens 
e deferências aqui e lá, que se merecem como: Ofertas especiais, consideração 
VIP, descontos em atividades opcionais e outros tipos de tratamentos 
preferenciais. A condição que solicitamos para poder emitir seu cartão é ter 
realizado um mínimo de duas viagens com Politours, que devem justificar.

Desconto reservas antecipadas 
Se acostumar a reservar com antecedência é bom para nossa 

empresa e para os Sres Clientes. Por isso estamos incentivando as 
reservas antecipadas (mais de 75 dias) com até 5% de desconto en cruzei-
ros fluviais e um 7% en Tours (mediante deposito de 50% do preço total da 
viagem) em alguns de nossos destinos. Favor consultar.

Experiência profissional e segurança 
confiável. Control da calidade. 

Os Sres Clientes podem sentir-se orgulhosos de viajar com 
uma prestigiosa maiorista de viagens que carrega anos de 
experiência mandando viajantes aos cinco continentes. 

Em todos os nossos destinos, contamos com uma ótima infra-estrutura, 
em muitos casos própria, para oferecer o melhor serviço possível, e se 
alguma coisa falha ou se existe um problema pessoal, sempre existe um 
representante POLITOURS para atender e responsabilizar-se. 

Um 90% dos serviços aqui programados estão pensados para que você 
seja atendido e/ou conduzido por guias e/ou pessoal em idioma castelhano. 

A maioria dos circuitos e combinados aqui presentes são exclusivos de  
POLITOURS, com a máxima garantia que podemos oferecer. Conscientes da 
importância de dar um tratamento impecável e do qual fique satisfeito, 
existe desde 25 anos um Departamento exclusivo de Controlo de Qualidade 
(Serviço de Atendimento ao Cliente). Este Serviço de Atendimento ao 
Cliente é responsável de tratar e responder as reclamações e também pode 
dar-lhe qualquer tipo de informação prévia verbal (902 760 872) ou escrita. 

Em definitiva, uma empresa seria que cumpre com uma grande 
dignidade Professional seu trabalho há mais de 45 anos. Pergunte aos seus 
amigos viajantes, com certeza que já viajaram com a nossa empresa ou nos 
conhecem, senão, peça referências em sua agencia de viagens. 

POLITOURS = 45 anos de experência nos avaliam.

POLI-VANTAGENSPOLI-VANTAGENSPOLI-VANTAGENS
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Esta informação não é contratual e não substitui as condições gerais da apólice. Seguro oferecido pela AXA Assistência e intermediado pela Aon Gil e Carvajal S.A., Corretores de Seguros, 
Sociedade Unipessoal. Inscrita no Rº Mercantil de Madri,  Folha M-19857, Tomo 15321, Folio 133, NIF A-28109247. Inscrita no Registro Especial de Empresas Corretores de seguros com a 
chave J-107. Capacidade financeira e Seguro de Responsabilidade Civil , tal como previsto na Lei 26/2006, de 17 de Julho

SEGURO DE INCLUSÃO Assistência A.A. Politours TODAS AS VIAGENS DA POLITOURS CONTAM COM UM SEGURO INCLUÍDO 
Número da Apólice: 12707000315600

RESUMO DE COBERTURAS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO 
 ASSISTÊNCIA 
1. Gastos médicos por enfermidade ou acidente: • Espanha ……… 1.000 € • Estrangeiro ……… 6.000 € 
Ficam cobertos os custos do centro médico e dos profissionais que te atendam, incluindo: cirurgias de emergência, exames 
médicos e medicamentos durante a internação. Cobre também o tratamento de problemas odontológicos de urgência. 
2. Gastos odontológicos................................................................................................................................................ 60 € 
3. Repatriamento ou transporte médico do Assegurado por enfermidade ou acidente Ilimitado................................ Ilimitado 
Em caso de acidente ou enfermidade durante a viagem, a companhia asseguradora organiza e costeia o traslado ao centro 
hospitala mais adequado para as suas necessidades ou ao seu domicilio. Na Europa incluí também avião clínico. 
4. Repatriamento ou transporte de um acompanhante Ilimitado.............................................................................. Ilimitado 
Se você deve ser repatriado por enfermidade o acidente, a companhia asseguradora organiza e custeia também o traslado 
de dois acompanhantes até o lugar de sua hospitalização ou sua residência habitual na Espanha. 
5. Despesas de estadia em um hotel por prescrição médica (máx.60 €/dia).................................................................. 600 € 
Se você não puder regressar ao seu domicilio por prescrição médica, e deve prolongar a sua estadia no hotel, os gastos de 
alojamento estão cobertos. 
6. Viagem e estadia de um acompanhante por hospitalização: 
• As despesas de deslocamento um familiar … Ilimitado • Gastos de estadia do familiar deslocado (máx. 60 €/dia) … 600 € 
Se ficar hospitalizado mais de cinco dias, a empresa organiza e custeia a viagem de ida e volta da pessoa que você indicar. 
Esta receberá após apresentar as faturas correspondentes, até 60€/dia por um máximo de 10 dias. 
7. Repatriamento ou transporte do Assegurado Falecido.......................................................................................... Ilimitado 
Em caso de falecimento, a companhia asseguradora organiza o traslado do corpo até o lugar do enterro e assume os gastos 
do mesmo. Inclui o regresso ao seu domicilio de dois acompanhantes-também assegurados-. 
8. Adiantamento de fundos monetários ao Assegurado................................................................................................ 600 € 
Se não puder obter dinheiro para os meios previstos: cheques de viagem, cartões de crédito, transferências ou similares, a 
companhia asseguradora adiantará os fundos, mediante a entrega de um aval ou garantia que assegure o pagamento do 
adiantamento.  
9. Transmissão de mensagens urgentes......................................................................................................................Incluido 
A companhia asseguradora transmitirá as mensagens urgentes que lhes encargues a respeito de sinistros cobertos pelo seguro. 
EQUIPAJES 
10. Roubo, perda ou danos de bagagem ......................................................................................................................500 € 
Inclui a indenização por danos e perdas materiais da bagagem ou objetos pessoais nos seguintes casos: roubo, perda total 
ou parcial por parte do transportador, incêndio ou assalto. 
ACCIDENTES 
11. Indenização por morte ou invalidez permanente por acidente do assegurado.....................................................12.000 € 
A companhia asseguradora te indenizará no caso de que sofra uma lesão corporal que produza morte ou invalidez 
permanente, total o parcial. A lesão deverá ser fruto de uma causa violenta e externa a sua intenção. 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
12. Responsabilidade Civil.......................................................................................................................................30.000 € 
Está coberta a responsabilidade civil privada, ou seja, os danos que você causar involuntariamente a terceiros em suas 
pessoas, animais ou coisas. O seguro inclui o pagamento de custos e gastos judiciais, inclusive fiança judicial. 
CANCELAMENTO 
13. Gastos de cancelamento da viagem: • Europa ……… 500 € • Resto do mundo ……… 1.000 € 
A companhia asseguradora assume os gastos de cancelamento no caso de ter que cancelar a sua viagem. 

Ver condições gerais e exclusões da diretiva em www.politours.es ou em Intermundial: 902 24 02 03 
CAUSAS GARANTIZADAS DE CANCELAMENTO 
a. Falecimento, acidente corporal grave ou enfermidade grave do Assegurado. 
b. Falecimento ou hospitalização por doença ou acidente grave de seu cônjuge, familiar de segundo grau, ou do 
acompanhante. 
ÂMBITO E DURAÇÂO DO SEGURO 
As coberturas do seguro se estendem a todos os clientes Politours que integrem os programas de viagem combinado 
organizados por este, com um máximo de 30 dias, (a contar desde duas horas antes do inicio, sem computar demoras ou 
atrasos e até duas horas depois de sua finalização). 
DOMICILIO HABITUAL 
Entende-se por domicilio habitual do assegurado na Espanha, o que figure em seu documento nacional de identidade ou 
cartão de residência. Quando se tratar de assegurados não residentes na Espanha, o domicilio habitual será o ponto de 
partida da viagem combinado (Europa ou saída desde Espanha). Este seguro nunca cobre a quantia de 
repatriação para a América. 
EXCLUSÃO DE ASSISTÊNCIA 
a. As garantias  benefícios que não tenham sido solicitadas ao ASSEGURADOR e que não tenham sido efetuadas por ou 
com seu acordo, salvo no caso de força maior ou de impossibilidade material demonstrada. 
b. Os sinistros causados por fraude do ASSEGURADO, do TITULAR DO SEGURO, dos BENEFICIÁRIOS ou das pessoas que 
viagem com o ASSEGURADO. 
c. Los sinistros ocorridos no caso de guerra, manifestações e movimentos populares, atos de terrorismo e sabotagem, greves, 
detenções por parte de qualquer autoridade por crime não derivado de acidentes de circulação, restrições a livre circulação 
ou qualquer outro caso de força maior, a menos que o ASSEGURADO prove que o sinistro não tem relação com tais 
acontecimentos. 
d. Os acidentes ocorridos na prática de competições esportivas, oficiais ou privados, assim como os treinamentos ou testes e 
as apostas. 
e. Os sinistros que tenham por causa as irradiações procedentes da transmutação ou desintegração nuclear ou a 
radioatividade, assim como os derivados de agentes biológicos ou químicos. 
f. O resgate em montanha, mar ou deserto. 
g. Salvo o indicado na garantia “ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA” do presente CONDICIONADO GERAL, os fatos, doenças e 
enfermidades crônicas ou pré-existentes, assim como suas consequências sofridas pelo assegurado antes de feita a apólice. 

h. As enfermidades e acidente sobrevindos do exercício de uma profissão de caráter manual. 
i. Suicídio ou enfermidades e lesões resultantes da intenção ou causadas intencionadamente pelo assegurado a si mesmo. 
j. Tratamento ou enfermidades ou estados patológicos produzidos por ingestão ou administração de tóxicos (drogas), álcool, 
narcóticos, ou por utilização de medicamentos sem prescrição médica. 
k. Os gastos incorridos em qualquer tipo de próteses e ortopédicos. 
l. Partos. 
m. Gravidez, salvo complicações imprevisíveis nas primeiras 24 semanas de gestação. 
n. As revisões médicas periódicas, preventivas ou pediátricas. 
o. Qualquer tipo de gasto médico ou farmacêutico produzido como consequência de fraude por parte do ASSEGURADO, ou 
por abandono de tratamento que fazem deterioração previsível da saúde. 
p. O ASSEGURADOR não efetuará pagamento de gastos médicos ou farmacêuticos cujo importe valor seja inferior a 9,00 €. 
EXCLUSÕES DE BAGAGEM 
a. Os produtos e o material de uso profissional, as joias, entendidas como o conjunto de objetos de ouro, platina, perola ou 
pedras preciosas; a moeda, as notas de banco, bilhetes de viagem, coleções de selos, título de qualquer natureza, 
documentos de identidade e em geral todo documento e valores em papel, cartões de crédito, fitas e ou discos com 
memória, documentos registrados em fitas magnéticas ou filmados; os objetos de valor entendendo-se por tais o conjunto 
de objetos de prata, quadros, obras de arte, e todo tipo de coleções de arte, assim como a peleteria fina; as próteses, óculos 
e lentes de contacto; o material desportivo; celulares; e o material informático tais como laptops ou tabletes. 
b. O roubo, entendendo-se como tal, a subtração cometida por descuido, sem que haja violência nem intimidação nas 
pessoas e sem forçar as coisas. 
c. Os danos devidos a desgaste normal ou natural, vício inerente e embalagem inadequada ou insuficiente. Aqueles 
causados pela ação do tempo. 
d. As perdas resultantes de que um objeto, não confiado a uma transportadora, haja sido simplesmente extraviado ou 
esquecido. 
e. O roubo proveniente da prática de camping ou caravana em acampamentos livres, ficando totalmente excluídos os 
objetos de valor em qualquer modalidade de acampamento. 
f. Os danos, perdas ou roubos, resultantes dos efeitos e objetos pessoais que forem deixados sem vigilância em um lugar 
público ou em um local posto a disposição de vários ocupantes. 
g. Lesões, a menos que seja produzida por um acidente de meio de transporte, por roubo simples ou com fraturas, por 
agressão a mão armada, por incêndio ou extinção do mesmo. 
h. Os danos causados diretos ou indiretamente por atos de guerra, desordens civis ou militares, motim popular, greves, 
terremotos e radioatividade. 
i. Os danos causados intencionadamente pelo ASSEGURADO, ou por negligencia grave e os ocasionados por derrame de 
líquidos no interior da bagagem. 
j. Todos os veículos a motor, assim como seus complementos e acessórios. 
EXCLUSÕES DE CANCELAMENTO 
a. Un tratamento estético, uma cura, una contraindicação de viagem aérea, a falta ou contraindicação de vacinação, a 
impossibilidade de seguir em certos destinos o tratamento medicinal preventivo aconselhado, a interrupção voluntaria da 
gravidez, e alcoolismo, o consumo de drogas e medicamentos, salvo os sejam prescritos por um médico e se consuma de 
forma indicada. 
b. Enfermidades psíquicas, mentais ou nervosas e depressões sem hospitalização, ou que justifique uma hospitalização 
inferior a sete dias. 
c. Enfermidades crônicas ou preexistentes de todos os viajantes que tenham sofrido descompensações ou exacerbações no 
prazo de 30 dias antes da  contratação da apólice, independentemente de sua idade. 
d. Enfermidades crônicas, preexistentes ou degenerativas dos Familiares descritos nas CONDIÇÔES GERAIS, que não estando 
assegurados não sofram alterações em seu estado que precisem de atendimento ambulatorial na sala de emergência do 
hospital ou ingresso hospitalar, após a contratação do seguro. 
e. A participação em apostas, concursos, competições, duelos, crimes, brigas, salvo em casos de legítima defensa. 
f. Epidemias, pandemias, quarentena médica e poluição, tanto no país de origem como no de destino da viagem. 
g. Guerra (Civil o estrangeira), declarada ou não, motins, movimentos populares, atos de terrorismo, qualquer efeito de uma 
fonte de radiatividade, assim como o desrespeito consciente das proibições oficiais. 
h. Na falta de apresentação por qualquer causa dos documentos indispensáveis em toda a viagem, tais como passaporte, 
vistos, bilhetes, carnê ou certificado de vacinação. 
i. Os atos dolosos, assim como as auto lesões causadas intencionadamente, o suicídio e a tentativa de suicídio. 
j. Os casos que surgirem, de forma direita ou indireta, de fatos produzidos por energia nuclear, radiações radiativas, os 
desastres naturais (exceto as especificamente cobertas na garantia de “Declaração oficial de área de desastre”), ações 
bélicas, distúrbios ou atos terroristas.

INSTRUÇÕES A SEGUIR EM CASO DE SINISTRO 
Quando acontecer alguma incidência que esteja coberta pelo seguro, comunique imediatamente ao telefone 
permanente da central de Assistência 24 horas (+34 93 214 23 19). 
As chamadas poderão ser realizadas a cobrar. O Assegurado deverá chamar a Companhia Seguradora, indicando: 

• Seu nome. 
• Seu número de apólice indicado no certificado e facilitado pela Agencia. 
• Lugar e número do telefone do lugar onde se encontra. 
• Descrição do problema que surgiu. 

É imprescindível chamar comunicando o sinistro para ter direito a reivindicar os benefícios da apólice 
politoursclaims@axa-assistance.es

Todos os seguros Exclusivos Politours incluem 29 causas de cancelamento  
para recuperar el 100% do valor importe dos eventuais gastos de cancelamento. 

29 Causas: 
E até um total de 29 causas garantidas para cobrir situações imprevisíveis. E se, por exemplo, o lugar de destino de sua 
viagem é declarado área de desastre, os danos graves que ocorrem em sua casa ou local profissional, não te concedem o 
visto por alguma causa injustificada ou que você tenha que apresentar-se a algum exame oficial. 
Para proteger seu trabalho 
A melhor forma de evitar uma preocupação a mais nos tempos de hoje. Estão cobertos os casos de demissão, extensão de 
contrato ou transferência forçada. 
Para cuidar de sua saúde 

Reembolso garantido dos custos de cancelamento em caso de enfermidade grave, acidente corporal grave ou falecimento. 
Está igualmente coberto o falecimento de um familiar até o terceiro grau de parentesco. 

Ver condições gerais e exclusão da apólice en www.politourslatinoamerica.com o en Aon: 93 36626 02

POR APENAS: 32 USD PREÇOS POR PESSOA

POR APENAS: 64 USD PREÇOS POR PESSOA

COM A 
GARANTIA DE

Y

Exclusivo ÉLITE 5.000 
ASSISTÊNCIA 
1. Gastos médicos por enfermidade ou acidente: 

• Espanha ……… 1.500 € • Europa ……… 25.000 € • Mundo ………30.000 € 
2. Gastos odontológicos.................................................................................................................................... 100 € 
3. Repatriamento ou transporte médico do Assegurado por enfermidade ou acidente ................................... Ilimitado 
4. Repatriamento ou transporte médico do Assegurado Falecido ....................................................................Ilimitado 
5. Gastos de prolongamento de estadia em hotel por prescrição médica ....................................................... 1.000 € 
6. Viagem e estadia de um acompanhante por hospitalização do Assegurado superior a 5 dias: 

• Gastos de viagem de um familiar ...................................................................................................... Ilimitado 
• Gastos de estadia do familiar deslocado (máx. 100 €/dia) ................................................................... 1.000 € 

7. Regresso antecipado por falecimento de um familiar .................................................................................Ilimitado 
8. Regresso antecipado por sinistro grave em casa ou local profissional do Assegurado .................................Ilimitado 
9. Adiantamento de fundos monetários ao Assegurado .................................................................................. 2.000 € 
10. Transmissão de mensagens urgentes ........................................................................................................ Incluido 
BAGAGEM 
11. Roubo, perda ou danos da bagagem........................................................................................................ 1.500 € 
12. Demora de mais de 12 horas na entrega da bagagem despachada.............................................................. 240 € 
13. Gastos de gestão pela perda ou roubo de documentos ............................................................................... 240 € 
ATRASOS E PREJUÍZOS DE SERVIÇOS 
14. Gastos por atraso de viagem na saída do transporte ................................................................................... 240 € 
15. Transporte alternativo por perda de enlaces do meio de transporte.............................................................. 600 € 
16. Perda de serviços contratados na viagem .................................................................................................... 900 € 
CANCELAMENTOS 
17. Gastos de cancelamento de viagens......................................................................................................... 5.000 € 
18. Reembolso de dias não desfrutados ......................................................................................................... 5.000 € 
ACIDENTES 
19. Indenização por falecimento por acidente do assegurado ....................................................................... 30.000 € 
20. Indenização por invalidez permanente por acidente do assegurado ........................................................ 30.000 € 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
21. Responsabilidade Civil.............................................................................................................................60.000 €

POR APENAS: 100 USD PREÇOS POR PESSOA

GASTOS DE CANCELAMENTO - Seguros opcionais recomendados
Viaje totalmente tranquilo com qualquer dos seguros Exclusivo Politours, sempre com a garantia de Aon-Axa Assistance.

Exclusivo PLUS 
CANCELAMENTO 
1. Gastos de cancelamento de viagens........................................................................................................... 1.500 € 
2. Reembolso de dias não desfrutados ............................................................................................................1.500 € 
BAGAGEM 
3. Gastos por demora na entrega da bagagem (superior a 12 horas) ................................................................. 200 € 
4. Roubo, perda ou danos da bagagem.......................................................................................................... 1.000 € 
ATRASOS E PREJUÍZOS DE SERVIÇOS 
5. Gastos por demora da viagem na saída do meio de transporte...................................................................... 125 € 
6. Transporte alternativo por perda de enlaces do meio de transporte................................................................ 500 € 
7. Perda de serviços contratados na viaje .......................................................................................................... 500 € 
8. Regresso antecipado por falecimento de um familiar.................................................................................. Incluido 

Exclusivo Doble PLUS 
que duplica tanto o limite dos gastos de cancelamento (até 3.000 €) como o resto das outras coberturas.

O viajante é o sujeito assegurado pela Cia. de seguros. É uma relação bilateral,  
em que a Politours só faz de intermediário inicial entre as duas partes.
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