
CHINA
Beijing, Xian, Shanghai - 8 días
Saídas: Dezembro 3, 10, 17 - Janeiro 7, 14, 21 - Fevereiro 12, 19, 26 980USD

DUBAI
6 días
Saídas: Dezembro 20 – Janeiro 8 – Fevereiro 12 290USD

ÍNDIA DOURADA
Delhi, Jaipur, Agra - 7 días   

CAT. PRIMEIRA CAT. LUXO

Saídas: Dezembro 3, 10, 17 - Janeiro 7, 14, 21 – Fevereiro 12, 19, 26 625USD510USD

TURQUIA
Grande viagem à Turquia - 10 días   
Saídas: Novembro 9 – Dezembro 21 – Janeiro 18 – Fevereiro 22   340USD

PROMOÇÃO ESPECIAL PARA AGÊNTES DE VIAGENS

“CONTINUA A PREENCHER SUA 
VIDA DE RAZÕES PARA VIAJAR.”

Preço NETO por pessoa em dólares americanos em base quarto duplo. Consultar suplemento individual. O visto não está incluso. Consultar requerimentos para 
entrar segundo nacionalidade. Informação e reservas em: grandes.viajes@wamos.com



#EXPLOREwww.wamos.com

desde

O PREÇO INCLUI: Traslados de chegada e saída. Trem de alta velocidade Beijing-Xi’an. Vóo em clase turista Xi’an-Shanghai. Circuito Regular 8 días, 
7 noites. Hospedagem e café da manhã e 5 almoços e 1 jantar. Visitas com guía local falando espanhol em Beijing, Xi’an e Shanghai. Visitas e 
ingressos inclusos especificados no itinerário. Seguro de viagem. *Suplemento individual: $280.

Día 1. BEIJING 
Depois de fazer os tramites legais e pegar as malas, assitência no aeroporto e traslado ao hotel. Resto do día livre. 
Bem-vindos a Beijing, Capital da República Popular da China. Hospedagem. 

Día 2. BEIJING: Tour da cidade
Meia pensão. Faremos uma visita da cidade. Desde a famosa Praça Tian An Men, uma das mais grandes do mundo, 
visitaremos o Palácio Imperial ou também conhecido como “a Cidade Proibida”. O majestoso complexo foi construído entre 
os anos 1406 e 1420 e lá, viveram 24 imperadores chineses que se sucederam durante mais de 500 anos. O conjunto é um 
exemplo da arquitetura de Palácio tradicional da China e na actualidade  acolhe o Museu do Palácio. Desde 1987 foi 
declarado Patrimônio da Humanidade. Continuação da visita da cidade. Chegaremos até o antigo Palácio de Verão. Original-
mente chamado os Jardins Imperiais, foi concebido para o uso e desfrute exclusivo do Imperador e sua familia durante os 
meses mais quentes do verão. Com uma superficie total de umas 290 hectares, conta com jardins extensos e mais de 3.000 
estruturas como pavilhões, corredores, pontes, palácios, tallas. Almoço em restaurante. Hospedagem. 

Día 3. BEIJING: Grande Muralha 
Pensão completa. Saída de nosso hotel para visitar a espetacular obra arquitetônica e uma das sete maravilhas do mundo, 
a Grande Muralha da China. Almoço em restaurante. Pela tarde de regresso para a capital, faremos uma paragem nos 
arredores do “Ninho de pássaro” (Estádio Nacional) e o “Balde de Agua” (Centro Nacional de natação) para tirar fotos 
(exterior). Pela noite, jantar e boas-vindas com a degustação do delicioso Pato Laqueado de Beijing. Hospedagem. 

Día 4. BEIJING - XIAN 
Meia pensão. Pela manhã, nos dirigiremos ao sul da cidade de Pequim para visitar o Templo do  Céu. Construido no ano 
1420, é um dos maiores recintos sagrados da China. Aquí o imperador tem feito sacrificios e invocava o céu e seus antepas-
sados  durante o solstício de inverno. Desde o ano 1998 está considerado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. 
Almoço em restaurante. Depois do almoço, saída em trem de alta velocidade com destino Xi’an. Chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem. 

Día 5. XIAN: Museu Guerreiros da Terracota 
Meia pensão. No día de hoje visitaremos o famoso Museu dos Guerreiros e corcéis da Terracota. Patrimônio da Humanidade 
desde 1984, os soldados da terracota constituem uma coleção arqueológica de 8.000 figuras de argila em tamanho real 
que representam o exército do primeiro imperador da China: Qin Shi Huang. Pela tarde, visita da Pequena Pagode do Ganso 
Silvestre (sem pegar) e a Gran Mesquita no Bairro muçulmana. Hospedagem.  

Día 6. XIAN - SHANGHAI: Visita cidade
Meia pensão. Vóo interno com destino Shanghái. Desfrutaremos de um tour completo visitando dentro do bairro antigo, o 
Jardím Yuyuan, um dos jardins mais esplêndidos de Shanghái, o Templo do Buda de Jade e as suas  famosas tallas de jade 
de Buda e para finalizar com um passeio pelo Malecón histórico da cidade desde onde teremos uma fantástica vista do 
skyline da cidade com seus arranha-céus. Almoço em restaurante. Hospedagem. 

Día 7. SHANGHAI 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 

Día 8. SHANGHAI 
Café da manhã. À hora combinada. Traslado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

HOTÉIS 
3 Beijing Nikko New Century Lujo / Jianguo Garden 
2 Xian Grand Noble, Lujo / Titan Central Park 
2 Shanghai Pullman Shanghai Jing An / Guoman Shanghai

CHINA
BEIJING - XIAN - SHANGHAI
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desde

O PREÇO INCLUI: Traslados de chegada e saída privativos com assitência falando espanhol. 5 Noites em Dubai  em regimen de alojamento e café da 
manhã. Meio día Dubái Moderno e Clássico com guía falando espanhol com almoço bu�et no restaurante giratório Al Dawar. Dia completo Abu Dhabi 
com guía falando espanhol com almoço em hotel 4*. Safari pelo deserto com jantar BBQ e SHOW, com assistência falando espanhol. Jantar á bordo no 
barco tradicional SHOW MARINA, jantar e traslados de ida e volta em espanhol. *As tasas turísticas não están inclusas e são de pagamento direto no 
hotel. *Suplemento individual: $365.

Dia 1 DUBAI 
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. Pick up e traslado ao hotel. Check in e hospedagem. 

Dia 2 DUBAI 
Meia pensão. Saída para fazer a visita de Meio día Dubái com guía falando espanhol; Dubai é uma cidade que apresenta 
uma cena diferente trás cada canto, oferece uma rica mixtura do novo com o antigo que o convirte no principal destino 
turístico de Médio Oriente. Dubai, cidade eterna que surge do deserto e coroa a região do Golfo com sua presenza. Este 
percorrido, deslocanos até as excelentes vistas da enseada de Dubai Creek, passando pela área de patrimônio de Bastakiya 
e suas casas antigas com as caracteristicas torres de vento. Continuação para a fortaleza do Al Fahidi de 225 anos de 
antigüidade, onde está o museu de Dubai. Depois, acesso á bordo de um barco tradicional “Abra” para atravessar a enseada 
e visitar o mercado de especiarias e o zoco do ouro. No caminho a Burj Al Arab, o hotel mais luxuoso do mundo, faremos 
uma paragem para tirar fotos perto da mesquita de Jumeirah. Visita panorâmica ao famoso hotel de Atlantis The Palm. 
Inclui almoço no restaurante giratório Al Dawar. Ao final da visita deixamos o cliente no Dubái Mall. Opcionalmente poderam 
subir à torre Khalifa, desfrutando a subida e as compras e regressam ao hotel pela sua conta. 

Dia 3 DUBAI 
Meia pensão. Hoje visita de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos e residência do conselho Federal Nacional. Um 
dos principais produtores de crude do mundo, Seu percorrido començará em Dubai, onde nos deslocaremos durante  duas 
horas aproximadamente até chegar a Abu Dhabi passando pelo porto mais grande construído pelo homem em Jebel Ali. 
Vocé gostará da Gran Mesquita, uma das mesquitas mais grandes do mundo. Visitaram o coração da cidade onde poderam 
dar uma olhada para a famosa 'Praça união' caracterizada com temas simbólicos inspirados nos costumes do país. Depois, 
visitaremos o povo do patrimônio especialmente desenhado por sua Alteza o falecido Sheikh Zayed Ben Sultán ao Nayhan 
para lembrar o passado as gerações mais jovens. Também teram a oportunidade de visitar as lojas do shopping da Marina 
de Abu Dabi. Almoço em um hotel. Regresso ao hotel de Dubái e hospedagem.

DIA 4 DUBAI 
Meia pensão. Manhã livre. Sobre ás 15:00-15:30 HRS da tarde, saída para fazer a visita do Safari em 4X4, (6 pax por veículo) 
que oferece a oportunidade de visitar as douradas dunas da Arabia. Durante a visita poderam contemplar as vistas. 
Continuação da aventura visitando um verdadeiro asentamento beduino no coração do deserto, aquí Inclui jantar BBQ e 
show. Poderam fazer tatuagens de hena, vestimentas locais, refrigerantes, água, chá ou café. Experimente andar de camelo 
e goste do “al narguile” (cachimbo de água) disponível em sabores diferentes. O jantar será acompanhado pelo espetáculo 
de música e dança árabe. Para finalizar, o jantar tipo bu�et à BBQ será servido baixo as estrelas.

Dia 5 DUBAI 
Meia pensão. Día livre. Pela noite, ás 19:00-19:30 HRS. Pick up no hotel e traslado ao porto da Marina, embarque em um 
show (embarcação tradicional árabe de madeira), para fazer um passeio de dúas horas ao longo da Marina e chegando até 
a Palmeira. Poderam desfrutar de uma magnifica vista do Skyline de Dubai. Durante o passeio, teram jantar bu�et. 
Regresso ao porto e traslado ao hotel. 

DIA 6 DUBAI 
Café da manhã. À hora combinada, traslado ao aeroporto internacional de Dubai para voar ao seguinte destino

SAIDAS HOTÉIS
20 Dezembro 2018 Bonnington Jumeirah Lakes Tower 5*
8 Janeiro 2019 Movenpick Bur Dubai 5*
12 Fevereiro 2019 Radisson Blu Water Front Dubai 5*

DUBAI
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desde

O PREÇO INCLUI: Traslados de chegada e saída. Transporte em veículos com ar condicionado. Circuito de 7 días, 6 noites Café da manhã e 
alojamento e 1 almoço no Palácio de Samode. Guía acompanhante falando espanhol durante todo o percorrido. Passeio de elefante em Jaipur. 
Seguro de viagem. *Suplemento individual: Cat Primeira: $360, Cat Luxo: $425. *Suplemento Meia Pensão: Cat Primeira: $35, Cat Luxo: $90. *Suple-
mento Pensão Completa: Cat Primeira: $70, Cat Luxo: $120.

Día 1. DELHI
Chegada, assitência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

Día 2. DELHI
Café da manhã. Pela manhã visita do Velho Delhi passando pelo forte vermelho e visitando a mesquita Jama Masjid, o Raj 
Ghat onde está o túmulo de Gandhi e Nehru e rua Chandi Chowk. Pela tarde visita da Nova Delhi percorrendo: o minarete 
Gutub Minar (1199) de 73 metros. Porta India, o monumento da Marcaha do sal. A zona das edifícios do governo e o 
shopping Connaught place. Hospedagem. 

Día 3. DELHI - SAMODE - JAIPUR 
Meia pensão. Pela manhã, saída da Nova Delhi para Jaipur por rodoviário com almoço em rota no Palácio Samode. À hora 
combinada, chegada, registro no hotel. Hospedagem. 

Día 4. JAIPUR 
Café da manhã. Excursão ao Forte Amber. A subida ao forte será feita montada em elefante ( sujeito à disponibilidade) ou de 
jeep se não houver elefantes disponíveis. Pela tarde, visita da cidade rosada, seu belo Hawa Mahal ou “Palácio dos Ventos” 
(vista exterior), o Palácio da Cidade, residência da familia real de Jaipur e o Jantar Mantar, um dos cinco observatórios  
astronômicos construidos na India pelo maharaja Jai Singh en 1728, quem ademais de guerreiro, foi conhecido por seu 
hobby na astronomía. Hospedagem. 

Día 5. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA 
Café da manhã. Saída por rodoviário para Agra. De caminho visitaremos Fatehpursikri a mais impressionante das cidades 
fantasmas da Índia, entre os que se destaca incontestavelmente a impressionante grande mesquita la Jama Masjid, uma 
das mesquitas mais grandes da India. Chegada á Agra. Traslado ao hotel. Hospedagem. 

Día 6. AGRA 
Café da manhã. Visita ao Taj Mahal. A construção desta obra prima de mármore  é atribuído ao imperador mogol Shah 
Jahan quem erigiu este mausoléu em memória da sua amada esposa, Arjumand Bano Begum, conhecida como Mumtaz 
Mahal, que morreu em 1040 AH (AD 1630). O último desejo do seu esposo era “construir um túmulo na sua memória como 
o mundo nunca vira antes”. Pela tarde, visita do espetacular Forte Vermelho de Agra,baseado em  na margem oeste do 
Yamuna e construido entre 1565 e 1573. Seus fortificações impressionantes de arenito vermelho fazem parte uma Meia 
Lua ao longo da margem do rio e encerram um gigantesco complexo de edifícios  senhoriais. Hospedagem. 

Día 7. AGRA - DELHI 
Café da manhã. À hora combinada, traslado de regresso à Delhi para pegar o vóo o seu próximo destino. Fim da viagem e 
dos nossos serviços.

HOTÉIS CAT. PRIMEIRA
2 Delhi ITC Welcome 4*
2 Jaipur Fortune Select Metropolitan 4*
2 Agra Crystal Sarovar 4*

HOTÉIS CAT. LUXO
2 Delhi The Metropolitan Hotel & Spa New Delhi 5*
2 Jaipur Indana Palace Jaipur 5*
2 Agra Radisson Blu Agra Taj East Gate 5*

ÍNDIA DOURADA
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O PREÇO INCLUI: Traslados de chegada e saída. Assistência falando espanhol na sua chegada. Café da manhã e alojamento e 5 jantares. Visita 
Istambul com ingressos para a Basílica de Santa Sofía, o Hipódromo romano, a Mesquita Azul e o Grande Bazar. Circuito exclusivo da Wamos 
Circuitos. Guía acompanhante falando espanhol durante todo o percorrido. Seguro de viagem *Suplemento individual: $220.

Día 1. ISTAMBUL 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

Día 2. ISTAMBUL 
Café da manhã. Visita o centro antigo de Istambul, inclui; a Mesquita Azul, o Hipódromo, onde está o Obelisco Egipcio,a Coluna Serpentina 
feita de bronze  trazida do templo de Delfos, o Obelisco de Constantino e a Fonte de imperador alemão Guilherme. A Basílica de Santa Sofia 
e o Grande Bazar, um dos mercados mais surpreendentes do mundo. Tarde livre. Hospedagem.

Día 3. ISTAMBUL 
Café da manhã. Dia livre. Oferecemos uma excursão opcional de meio día no Bósforo com almoço incluso: Vamos
começar a visita com a mesquita Rüstem Paxá, com tempo livre no Mercado das Especiarias, cruzeiro pelo Bósforo. Almoço em um 
restaurante e tarde livre. Hospedagem.

Día 4. ISTAMBUL - ANCARA - CAPADÓCIA 
Meia pensão. Saída Ancara. Cruzaremos ponte pênsil do Bósforo, que une os continentes europeu e asiático
passando ao longo das montanhas de Bolu . Chegada a Ancara e visita ao mausoléu de Atatürk (Fundador da República
Turca). Continuaremos nossa viagem para a Capadócia. Chegada e Hospedagem. 

Día 5. CAPADÓCIA 
Meia pensão. Na madrugada, posibilidade de participar de um passeio opcional em balão de ar quente. Saída para Capadócia para visitar a 
região que se destaca por sua paisagem, onde são famosas as “chaminés de fadas”. Pela tarde visita da cidade subterrânea construida 
pelas comunidades cristãs para protegerem-se dos ataques . Pela tarde, demonstração de tricotar  à mão  tapetes e kilim. Opcionalmente 
poderam assistir a uma ceremonia mística dos derviches. Jantar e hospedagem.

Día 6. CAPADÓCIA 
Meia pensão. Saída para o museu ao ar livre de Göreme, aos inúmeros mosteiros e capelas esculpidos nas rochas e decorados com 
afrescos do século X, Desfrutaremos de igrejas rupestres como a de Santa Barbara, a de San Onofre e São Jorge e a de Tokali. Depois 
percorreremos a parte antiga de Uchisar, visitando uma caverna escavada nas chaminés de fadas, Assistiremos a uma oficina artesanal de 
Turquesas e objetos de decoração. Regresso ao hotel. Jantar e Hospedagem. 

Día 7. CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Meia pensão. Saída  para Konya, visita de um Caravançarai, onde onde as caravanas de camelos da Rota da Seda paravamantigamente 
para descansar. Continuamos para Pamukkale, lugar espetacular por suas deslumbrantes cascatas
calcárias petrificadas brancas e piscinas termais naturais.  Conheceremos a antiga Hierápolis, a necrópole que contém mais de 150.000 
tumbas, a porta de Domiciano, a antiga via rodeada de colunas, as latrinas e a nymfeum. Hospedagem
e jantar num hotel termal, onde você vai poder desfrutar das piscinas e águas termais curativas.

Día 8. PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI 
Meia pensão. Saída para Éfeso, cidade lendária Uma das quatro cidades mais importantes do Império Romano no auge.
Durante esta excursão você visitará o Templo de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca, o Odeon, o Teatro Éfeso e a Casa da Virgem 
Maria.  Também participaremos de um desfile de moda que representa os belos produtos de couro pelos quais a Truquía é tão famosa. 
Chegada em Kusadasi. Jantar e hospedagem

Día 9. KUSADASI - BURSA - ISTAMBUL 
Café da manhã. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio Otomano. Visita de 
la Mezquita Ulu Camii, Visita del mercado de la Seda. Regreso a Estambul. Alojamiento. 

Día 10. ISTAMBUL 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto, rumo seu próximo destino. Fim da viagem e dos nossos serviços.

HOTÉIS
4 Estambul Tryp by Wyndham Airport / Ramada Plaza Tekstilkent 5* 
3 Capadocia DinlerHotel / Tassaray hotel 4* 
1 Pamukkake Tripolis Hotel 4* 
1 Kusadasi/Izmir Hiltit Hotel / Armis 4*

GRANDE VIAGEM À TURQUIA


