
MA
PA

MU
ND

IPARA DOIS mapa
mundi



61Mapamundi para dois: Circuito

Mapamundi para DOIS:1
6

A partir de 1.820 $

7 Dias
Visitando:   Toronto / 1000 Ilhas / Ottawa / Lac Delage / Quebec / Montreal

“Canadá Espetacular”

• Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto.
• Acomodação nos hotéis previstos ou similares 

3*em apartamento duplo.
• Transporte em ônibus, mini ônibus ou van 

com ar-condicionado dependendo do número 
de passageiros. 

• Regime de pensão completa conforme indi-
cado no itinerário

• Guia acompanhante de língua espanhola du-
rante a programação.  

• Transporte de 1 mala durante todo o percurso. 
• Entradas e visitas mencionadas.
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

• Visitas e excursões não mencionadas no 
itinerário. 

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguros, nenhum extras nos hotéis etc.  

• Vistos ou trâmites de entrada no Canadá.

Não incluiNO

Dia 1º(Seg):  Toronto
Chegada a Toronto e traslado ao hotel. Jantar e 
acomodação no hotel

Dia 2º(Ter): Toronto / Niágara 
Café da manhã. Saída logo cedo para realizar 
a visita panorâmica pela cidade Toronto uma 
das mais importantes, cosmopolitas, divertidas 
e belas da América do Norte. Conheceremos 
o centro financeiro e a região  comercial, a an-
tiga e a nova Prefeitura, um moderno edifício 
flanqueado por duas  torres encovadas que ro-
deiam uma cúpula central branca; Queen’s Park, 
onde encontramos  o Parlamento de Ontario, 
Chinatown, e Sky Dome, o  primeiro estádio do 
mundo em dispor de um teto  totalmente retrá-
til e a Torre CN Tower com mais de 553 metros 
de altura. Mais tarde saída até para conhecer a 
famosas Cataratas de Niágara, onde vamos nos 
deslumbrar com enorme fluxo de água que é 
certamente uma das maiores atrações da Amé-
rica do Norte na fronteira entre os Estados Uni-
dos e Canadá. Visitaremos a parte canadense, 
onde existem várias torres para vistas as catara-
tas: como a Torre Skylon. Almoço no restaurante 
que oferece uma espetacular vista panorâmica. 
Posteriormente embarcaremos, opcionalmente, 
no famoso Barco “Hornblower” (P+), onde os 
visitantes protegidos por capa de chuva são 
conduzidos a embarcar para conhecer de perto 
as cataratas, disfrutando de um espetáculo pa-
norâmico maravilhoso. Traslado ao hotel, jantar 
e acomodação no hotel.  Acomodação.  

Dia 3º(Qua): Niágara / 1000 Ilhas / Ot-
tawa 
Café da manhã. Saída para Ottawa. No caminho 
pararemos na região das 1000 Ilhas. Navegando 
para admirar a paisagem e as mansões que pon-
tilham a nascente do rio São Lourenço.  Logo 
após Almoço e Continuação para Ottawa, a ca-
pital do país. Breve visita introdutória à cidade. 
Acomodação no hotel. 

Dia 4º(Qui): Ottawa /  Lac Delage 
Café da manhã. Visita panorâmica de Ottawa, 
onde destaca o Parlamento, edifício de estilo 

neogótico, nas margens do rio Ottawa.  O Parla-
mento é dominada por três blocos de edifícios: 
A Torre da Paz onde tem  encontramos o  ponto 
de vista privilegiado para ver toda a cidade;  A 
Chama Centenária  que e a casa dos comuns e 
veremos também a Corte Suprema, a Basílica 
de Notre Dame, construída  nos finais do sé-
culo  XIX e considerada a igreja mais antiga da 
cidade. Passaremos pela residência de Primer 
Ministro Canadense, descobriremos o Canal 
Rideau rodeado por belas mansões e jardins 
Rideau onde estão localizadas, O Parlamento 
Canadense, Sussex Drive, o Centro Nacional das 
Artes, o Museu da História Canadense. Saída 
até a província de Québec. Almoço na cabana 
de açúcar de Chez Dany, onde vamos saborear 
alguns pratos típicos da região e a explicações 
de como premar o autêntico Xarope de Ácer. 
Continuamos a nossa viaje até Lac Delage, um 
resort de frente a um lago no bosque canadense. 
Chegada no hotel para check-in e tempo para 
disfrutar da tranquilidade de da região. Jantar e 
acomodação no resort. 

Dia 5º(Sex): Quebec 
Café da manhã.  Salida logo cedo em direção 
a Tadoussac. Iniciaremos nossa rota em direção 
a costa de Beaupré para visitar a basílica de 
Sainte-Anne-de- Beaupré, o lugar de peregrinos 
mais famoso da América do Norte, visitado por 
milhões de cristãos. Visita a imponente Basílica.  
Chegada e almoço. Tempo livre. Opcionalmente 
podemos realizar um cruzeiro (P+) de três horas 

no largo rio San Lorenzo, até a boca do fiorde 
Saguenay para avistar

Dia 6º(Sáb): Quebec / Montreal 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade Qué-
bec, a única cidade murada da América do Norte 
e declarada pela Nações Unidas como “Patrimô-
nio Universal”. Conheceremos as fortalezas de 
Château de Frontenac, a Assembleia Nacional, a 
Praça Real, a Catedral, o Porto Velho e muitos ou-
tros lugares interessantes. tempo livre. Saída para 
as cataratas de Montmorency para admirar as suas 
quedas da água de 83m de altura, mais altas que 
as de Niágara. Aproveitaremos o teleférico que 
nos levar até a parte de alta das cataratas onde 
teremos a oportunidade de fotografar cataratas 
de diferentes pontos. Almoço no elegante Manoir 
Montmorency. Saída para Montreal. chegada no 
hotel. Jantar e Acomodação no hotel

Dia 7º(Dom): Montreal 
Café da manhã.  Visita panorâmica a cidade de 
Montreal, a segunda cidade de fala francesa do 
mundo. Durante a visita vamos explora o centro 
da cidade, com sua impressionante Basílica de 
Notre Dame. Conheceremos o Complexo Olím-
pico, a Velha Montreal, a Universidades de McGill, 
a coluna de Nelson. No caminho passaremos pela 
Prefeitura e o parque de Monte Real onde vamos 
obter una exelente vista da cidade; também po-
demos caminhar pelas movimentadas ruas comer-
ciais., tempo livre até saída para aeroporto. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

Quebec

Cidade Hotéis

Toronto Quiality Hotel Toronto Airport West 3*

Niágara Clifton Hill Niagara Falls 3*

Ottawa Travelodge Ottawa West 3*

Lac Delage Manoir Du Lac Delage 3*

Quebec Auberge Quebec Ste Foy 3*

Montreal Days Inn Montreal Airport 3*

Hotéis previstos ou similares

11

Maio 06, 20, 27 Junho 10

2019

Saídas 2019
A TORONTO: SEGUNDA FEIRA 

• O voo de retorno de Montreal deverá ter saída 
posterior às 19h30 am.  

• Segundo número de passageiro o guia poderá 
ser guia motorista. Os almoços e jantares 
podem ser realizados em restaurantes ou ho-
téis Indistintamente.

• Os check-out nos hotéis do Canadá são realiza-
dos no período 10h00 am.11h00 am.

• As gorjetas no Canadá são de caráter obriga-
tório, sendo 4$CAD para o motorista e 5$CAD 
para o guia (aproximadamente) por pessoa dia. 

Notas Importantes

Pacote Plus

EXTRAS
• Navegação Hornblower na Niágara
• Excursão Safari Fotográfico Baleias
• O preço especial do PACOTE PLUS de excur-

sões será válido somente se reservar quando 
contratar a viagem. No destino só pode ser 
reservado separadamente e estará sujeito à 
disponibilidade, ver Nota importante na pá-
gina 6 “visitas e excursões”.

190 $ INCLUI 2 EXTRAS

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada 
Iti. M2901

Duplo Triplo Suplemento Individual

6 May - 10 Jun 1.965 1.820 595

$

CANADÁ

Toronto 1

Lac Delage 1 Quebec
1

Montreal 1Otawa 1

C. Niágara1

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

Mapamundi para DOIS:2
7

A partir de 1.315 $

9 Dias
Visitando:  : Delhi / Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri / Agra / Katmandú

“Índia e Nepal”

• Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto.
• Acomodação nos hotéis previstos ou similares 

de 4* e 5*, em apartamento duplo
• Regime de pensão completa conforme indi-

cado no itinerário.
• Transporte em veículo com ar condicionado  
• Guia acompanhante de idioma espanhol na 

Índia e Guia local de idioma espanhol en 
Nepal.

• Entradas a todos monumentos indicados.
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

• Visitas e excursões não mencionadas no 
itinerário. 

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguros, nenhuns extras nos hotéis etc.

• Voo interno Delhi/Kathmandú.

Não incluiNO

Dia 1º(Qui): Delhi
Chegada a Delhi pela manhã. Iniciamos o dia 
com a vista da cidade com a mesquita Jama 
Masyd, que está quase no meio da cidade an-
tiga (Old Delhi) e é uma das maiores da Índia. 
Desde um dos extremos do pátio principal da 
mesquita, podemos apreciar o Forte Vermelho 
(Patrimônio da Humanidade). Mais tarde vamos 
até Raj Ghat, local onde Ghandi foi incinerado, 
para continuar com uma visita panorâmica dos 
edifícios governamentais ao largo do Raj Path e 
a imponente Porta da Índia. Almoço logo após. 
Visita ao templo Sikh de Bangla Sabih, onde 
observaremos o fervor com que os membros da 
Irmandade escutam a leitura do livro. Para com-
pletar nosso percurso visitaremos o Mirante de 
Qutub Minar (Patrimônio da Humanidade) de 72 
metros de altura, construído no século XII, que é 
o monumento mais antigo dos que sobraram em 
Delhi. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 2º (Sex): Delhi / Jaipur
Café da manhã. Pela manhã, saída pela rodovia 
com destino a Jaipur, a “cidade rosa” do Ra-
jasthan. Jaipur é talvez uma das cidades mais 
pitorescas do mundo. Dividida em 7 setores 
retangulares, com ruas bem traçadas. Seu pla-
nejamento é uma maravilha do urbanismo do 
século XVIII. Aqui poderemos encontrar a emble-
mática fachada do Palácio dos ventos. Chegada 
e check-in no hotel. Pela tarde faremos uma pa-
rada para podermos tirar fotos no Palácio Albert 
Hall e visitaremos o Templo Birla, santuário de 
mármore branco e rodeado de áreas verdes, de-
dicado ao deus Vishnú e sua esposa. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 3º (Sab): Jaipur
Café da manhã. Manhã livre com possibilidade de 
realizar a excursão opcional do Forte Amber (P+), 
Saida para visitar Forte Amber que desde da es-
trada nos brinda com uma imagem espetacular. 
Este complexo de palácios imponente está no alto 
de uma colina, o qual subiremos nas costas de um 
elefante para chegarmos ao local (lugares sujeitos 
a restrições). Construído com arenito e decorado 
com mármores esculpidos que cobrem pisos e 
paredes e adornados com pinturas, lembre-se 
de ver a magnificência com que muitos marajás 
costumavam viver. Almoço. Continuaremos com 
uma visita panorâmica de Jaipur, no City Palace, e 
no Observatório de Jantar Mantar que ainda está 

em funcionamento de onde seremos capazes de 
observar a precisão dos instrumentos de pedra 
construídos no século XVIII. Também passaremos 
no Palácio do Maharaja e seus museus. Regresso 
ao hotel, jantar e acomodação no hotel.

Dia 4º (Dom): Jaipur / Abhaneri / Fathe-
pur Sikri / Agra
Café da manhã. Saída até Agra. Faremos nossa 
primeira parada em Abhaneri para admirar seus 
monumentos medievais dos rajputs como o 
poço Chand Baori e o Templo Harshat Mata de-
dicado ao deus Visnú. Continuaremos nosso pas-
seio até a cidade abandonada de Fatehpur Sikri, 
construída pelo imperador Mongol Akbar entre 
1571 e 1585. Foi a capital do império Mongol 
durante 14 anos, dos quais teve que ser aban-
donado, apesar disso podemos contemplar sua 
magnifica arquitetura que mistura estilos mon-
góis e hindus. Almoço Continuamos até Agra, 
cidade que alternava com Delhi a capital do 
império Mongol. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Seg): Agra
Café da manhã e manhã livre. Possibilidade de 
realizar uma excursão opcional (P+) para visitar 
contemplar uma das 7 maravilhas do mundo, O 
Taj Mahal com os primeiros raios do sol. Passeio 
de charrete e visita do Taj Mahal, erguido entre 
1631 e 1654 por Shah Jahan em memória de sua 
esposa Mumtaz Mahal.. O monumento alcançou 
notoriedade especial pelo seu caráter romântico 
de sua inspiração. Retorno ao hotel para o café 
da manhã. Resto da manhã livre para descasar. 
Almoço. Na parte da tarde continuaremos nossa 
visita ao Forte Vermelho, construído em arenito 
vermelho, pelo imperador mongol Akbar entre 
1565 e 1573. É um complexo murado, que en-
cerra em seus palácios e edifícios imponentes 
e cercado de um poço profundo que foi preen-
chido com água do rio Yamuna e reflete a arqui-
tetura indiana sob Três imperadores mongóis: 
Akbar, Jehangir e Shah Jahan. Retorno ao hotel. 
Tarde livre, jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º (Ter): Agra / Delhi / Katmandú
Café da manhã. Na continuação saída pela es-
trada até o aeroporto internacional de Delhi para 
pegar voo até Katmandu, chegada a capital do 
Nepal. Chegada e traslado ao hotel. Kathmandu 
está centralizado entre as montanhas que supe-
ram 3000 metros de altitude. O bairro antigo é 

característico do grande número de templos e 
palácios budistas e hindus. Restante do dia livre. 
Jantar de boas viandas e acomodação no hotel 

Dia 7º (Qua): Katmandú
Café da manhã. começaremos nossa primeira vi-
sita fazendo um percurso os principais santuários 
religiosos e os principais lugares no centro his-
tórico. Visitaremos a estuda de Swayambhunath, 
importantíssimo centro de peregrinação para 
os budistas de todo o mundo, construída sobre 
uma colina tem uma bela vista do vale. Também 
veremos a praça de Durbar e Hanuman Dhoka 
, a antiga residência real, o Kasthamandap , o 
Templo Shiva e Parvati, Machendra Bahal, lugar 
sagrado dos budistas e hindus, o Palácio da 
Deusa Kumari onde vive criança de idade pré 
adolescente que representa a imagem viva da 
deusa Kumari na atualidade. E os bazares que 
se encontram aos arredores. Almoço. Pela tarde 
continuaremos nossa visita a cidade de Patrán, 
também conhecida como Lalitpur, a cidade das 
artes. A praça principal está cheia de numerosos 
templos e lugares sagrados, todos eles represen-
tantes da melhor tradução escultural e religiosa 
do Nepal. O Krishna Mandir, do século XVII nos 
vigiará durante todos os momentos desde sua 
estratégica localização na praça central Patan. 
Retorno ao hotel. Jantar e acomodação.

Dia 8º (Qui): Katmandú
Dia libre em regime de pensão completa. Pos-
sibilidade de realizar uma excursão opcional 
(P+) a população de Bhaktapur, Pashupatinath 
e Bothnath. Visita a cidade Bhaktapur, “o povo 
devoto”. Cidade medieval é um autêntico museu 
ao ar libre declarado (Patrimônio da Humani-
dade) pela UNESCO. Continuaremos até Pas-
hupatinah, um templo hindu muito importante 
dedicado ao Deus Shiva por onde passa o rio 
sagrado Bagmati e onde se crema os defuntos. 
Almoço. Terminaremos nossas visitas com Bou-
danath, uma grande estuda no centro budista de 
peregrinação e meditação, onde se pode disfru-
tar o ambiente dos refugiados tibetanos que 
vão girando sua cabeça em orações. Retorno ao 
hotel. Jantar e acomodação.

Dia 9º (Sex): Katmandú
Café da manhã e tempo libre. Em horário apro-
priado traslado ao aeroporto para voo de re-
gresso. Fim dos nossos serviços 

Agra

Cidade Hotéis 4*/5*

Delhi Holiday Inn Manyur 4*

Jaipur Golden Tulip 4*

Agra Ramada 4*

Katmandú Annapurna 5*

Hotéis previstos ou similares

15

Abril 25 Maio 9, 16 Junho 13

2019

Saídas 2019
A DELHI: QUINTA FEIRA   

• Hotéis – Check-in entradas nos hotéis são das 
14h00 pm. Check-out saída 12h00 pm.

• Horário previsto de chegada a Delhi 06h00 am. 
Para outros horários consultem possibilidade 
de suplemento de traslado e noites adicional.

Notas Importantes

Pacote Plus

EXTRAS
• Jaipur: Excursão Forte de Amber: passeio 

com de elefante, para visitar a impressionante 
fortaleza de Amber.

• Agra Visita de Taj Mahal: para conhecer uma 
das 7 maravilhas do mundo.

• Katmandú: Visita de Bhaktapur, Pashupatinath 
e Patán: populações do vale de Kathmandú 
com grande história, templos, cultura e pai-
sagens 

• O preço especial do PACOTE PLUS de excur-
sões será válido somente se reservar quando 
contratar a viagem. No destino só pode ser 
reservado separadamente e estará sujeito à 
disponibilidade, ver Nota importante na pá-
gina 6 “visitas e excursões”.

230 $ INCLUI 3 EXTRAS

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. M2902

Duplo Supl. Individual

Temporada única 1.315 435

$

INDIA

NEPAL

Delhi

Agra
Jaipur

Katmandú

2 2

1

2

3

Voo internacional Delhi / Katmandú:
205 $ neto por pessoa

Suplemento Voos internos
(sujeito a modificações) $

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

¡NO
VO

!
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Março 17, 31

Abril 7

Maio 5

2019

Mapamundi para DOIS:3
6

A partir de 1.240 $

8 Dias
Visitando:   Bangkok / Ayutthaya / Phitsanulok / Sukhotai / Chiang Rai / Chiang Mai

“Tailândia, Reino de Siam”

• Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto.
• Transporte em veículo com ar condicionado 

conforme indicado no itinerário.
• Acomodação nos hotéis previstos ou similares 

em apartamento duplo
• Regime com Pensão completa como indicado 

no itinerário.
• Serviço de guia idioma espanhol em tour 

regular. 
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

• Nos Visitas ou excursão não mencionadas no 
itinerário.

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, 
seguros, nenhuns extras nos hotéis etc.

• Voo interno Chiang Mai-Bangkok.

Não incluiNO

Dia 1º (Dom): Bangkok
Chegada no aeroporto de Bangkok e traslado 
ao hotel (check-in após às 14h00 pm.) tempo dia 
livre. Realizaremos uma visita guiada com o guia 
pela cidade. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 2º (Seg): Bangkok 
Café da manhã. Visita pela manhã para fazer-
mos um tour das principais avenidas em Ban-
gkok, cruzando a movimentada Chinatown para 
chegar ao centro histórico da cidade, onde 
visitaremos o templo de Wat Pho, conhecido 
por abrigar uma das maiores Budas reclináveis 
mundo, e depois continuação o Wat Benjama-
bophit ou comumente chamado de Templo de 
Mármore. Almoço, visita à fábrica de pedras 
preciosas e retorno ao hotel.  Possibilidade de 
realizar una excursão opcional (P+) ao Grande 
Palácio. Visita do impressionante complexo 
do grande palácio símbolo da cidade e antiga 
residência oficial do rei e considerado um dos 
mais belos do mundo para a sua decoração re-
quintada e a visita de Wat Phra Kaew ou tem-
plo do Buda de Esmeralda, o mais importante 
de toda a Tailândia. Pela noite, jantar dançante 
em um restaurante com ambiente tradicional e 
menu de degustação da famosa gastronomia 
tailandesa acompanhado por um espetáculo de 
danças tradicionais protagonizada por bailarinas 
com movimentos peculiares. Em seguida, vamos 
seguir para o bar mais exclusivo, o SIROCCO, 
localizado no piso 64 do Hotel Lebua para des-
frutar das belas vistas noturnas da cidade no te-
rraço que é impressionante ao ar livre. Retorno 
ao hotel. Acomodação no hotel 

Dia 3º (Ter): Bangkok
Café da manhã. Dia libre para disfrutar da ci-
dade e realizar compras. Almoço, jantar e aco-
modação no hotel.  Possibilidade de realizar una 
excursão opcional (P+) ao Mercado flutuante  e 
o Mercado de trem com almoço no Jardim das 
Rosas,  seguimos para a cidade de Mae Klong, 
onde  veremos um mercado curioso instalado 
nas mesmas trilhas do trem. Se o tempo e a sorte 

permitir, podemos ver como o trem atravessa o 
mercado e  em tempo recorde, os comerciantes 
coletam todos os seus produtos.  Depois segui-
mos ao mercado flutuante de Klong Damnersa-
duak. Chegaremos a um pier nas imediações do 
mercado flutuante e de lá vamos embarcar para 
realizar um passeio de barco a motor através 
para chegar ao mercado onde desembarcar e 
com tempo livre para explorar seus produtos e 
Desfrutar da atmosfera animada. Em seguida, 
vamos para o jardim de rosas, um enorme re-
cinto natural, onde vamos almoçar e conhecer 
as diferentes tradições e momentos da vida 
tailandesa e terminar a tarde com um pequeno 
show. Retorno a Bangkok e traslado ao hotel. 
Acomodação no hotel.

Dia 4º (Qua): (Bangkok / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Café da manhã. Saída para Ayutthaya, centro ar-
queológico por excelência do país e antiga capi-
tal do Reino do Siam. Visitaremos seu complexo 
arqueológico declarado Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO. Ayutthaya é uma mostra 
vestígios da importância e riqueza patrimonial 
deste país. Em continuação seguimos Wat Phra 
Prang Sam Yot, um famoso santuário conhecido 
pelo grande número de macacos que vivem no 
templo. Vamos então deixar para Phitsanulok, 
uma cidade localizada no coração da Tailândia 
e considerado um dos mais importantes centros 
de peregrinação budista no país. Durante a via-
gem, vamos testemunhar a mudança na paisa-
gem, tornando-se cada vez mais exuberante e 
verde. Almoçaremos no caminho e chegada a 
Phitsanulok, jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Qui): Phitsanulok /Sukhotai / 
Chiang Rai
De manhã cedo, e para quem quiser, iremos nos 
dirigiremos ao Templo Wat Phra Putthachinarat 
onde realizaremos uma oferenda aos monges e 
viver de perto um dos aspectos mais emblemáti-
cos da cultura tailandês. Após o café da manhã, 
saída para o Parque Arqueológico de Sukhotai. 
Declarada Património da Humanidade pela 

UNESCO pela sua incrível beleza, sendo a estrela 
da visita deste dia. Continuação para Chiang Rai 
desfrutando durante o caminho das maravilhosas 
vistas. Almoço no caminho e chegada em Chiang 
Rai. Tempo livre e acomodação no hotel.

 Dia 6º (Sex): Chiang Rai / Chiang Mai
Café da manhã. Saída até o “Triangulo de Ouro” 
do rio Mekong, que abraça áreas da Tailândia, 
Laos e Birmânia. antigamente dedicadas ao 
tráfico de ópio. Consequentemente aproveita-
remos a realizar da visita no “Museu do Ópio” 
e conhecer um pouco mais sobre o seu cultivo e 
influência na região. e posteriormente saída até 
Chiang Mai. Parada no caminho no espetacular 
e contemporâneo Templo Branco (Wat Rong 
Kun em tailandês).  onde a cor branca significa a 
pureza.  Os aldeões acreditam que Buda cruzou 
a ponte do templo para pregar o dogma pela 
primeira vez. Almoço, chegada a Chiang Mai, 
Jantar e acomodação no hotel.  

Dia 7º (Sab): Chiang Mai 
Café da manhã Dia libre a sua disposição. Al-
moço e Jantar no hotel. Uma boa opção é vi-
sitar um o acampamento dos elefantes (P+). 
localizado no meio da selva, onde veremos 
uma demonstração de sua força e habilidade 
extraordinária. Em seguida, começaremos o 
nosso safari em elefante seguindo o leito do rio 
e atravessando a vegetação densa. Almoço e 
seguidamente visitaremos uma plantação de or-
quídeas onde podemos testemunhar sua beleza 
incomparável. Retorno ao hotel e tempo livre. 
Acomodação no hotel. 

Dia 8º (Dom): Chiang Mai / Bangkok
Café da manhã. Manhã livre. Disposição do 
quarto até 12h00.  Em horário apropriado tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de re-
torno. Fim dos nossos serviços. Até uma próxima 
viagem.

Tailandia

Cidade Hotéis 3*/4*

Bangkok Furama 4*

Phitsanulok Topland 3*

Chiang Rai Wiang Inn 3*

Chiang Mai The Empress 4*

Hotéis previstos ou similares

13

Saídas 2019
A BANGKOK: DOMINGO 

• El orden de las visitas puede verse modificado. 
Los almuerzos y las cenas podrán ser indistin-
tamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto 
a condiciones especiales de contratación y 
anulación, ver condiciones generales.

Notas Importantes

Pacote Plus

EXTRAS
• Bangkok : Grade Palácio: Excursão de tarde 

com visita ao Grande Palácio de Bangkok e 
o  Templo do Buda de Esmeralda, Mercado 
Flutuante: Excursão ao curioso mercado ins-
talado sobre os trilhos de trem e o mercado 
flutuante de Klong Damnersaduak em barco. 
Inclui almoço.

• Chian Mai: Acampamento de Elefantes. 
Excursão a um acampamento de elefantes 
situado na selva, com passeio com elefantes 
e com visita a uma plantação de orquídeas. 
Inclui almoço.

• O preço especial do PACOTE PLUS de excur-
sões será válido somente se reservar quando 
contratar a viagem. No destino só pode ser 
reservado separadamente e estará sujeito à 
disponibilidade, ver Nota importante na pá-
gina 6 “visitas e excursões”.

195 $ INCLUI 2 EXTRAS

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada 
Iti. M2903

Duplo Suplemento Individual

Temporada única 1.240 340

$

TAILÂNDIA

Chiang Mai

Bangkok

Chiang Rai

Phitsanulok

1

1

2

3

Voo Chiang Mai / Bangkok : Por pessoa NETO 75 $

Suplemento Voos internos
(sujeito a modificações) $

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

¡NO
VO

!



64 Mapamundi para dois: Circuito

Escocia

Mapamundi para DOIS:4
7

A partir de 1.070 $

7 Dias
Visitando: Samarkanda / Bukhara / Khiva / Tashkent

“Uzbekistán: A Rota de Samarkanda”

• Traslados Aeroporto-Hotel- Aeroporto.
• Acomodação nos hotéis previstos ou similares 
• Voo interno Urgench - Taskhent.
• Transporte em ônibus com ar acondicionado.
• Regime de Pensão completa conforme indi-

cado no itinerário.  
• Serviço de guia acompanhante idioma es-

panhol.
• Entradas e as visitas mencionadas no itine1 

Garrafa de água por pessoa dia durante o 
circuito.  

• Mapa de Uzbekistán.
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

• Visitas ou excursão não mencionadas no 
itinerário  

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguro, nenhuns extras nos hotéis etc

Não incluiNO

Dia 1º(QUA): Samarkanda
Chegada no aeroporto de Samarkanda e tras-
lado ao hotel. Café da manhã e iniciamos nossas 
visita pela cidade: o mausoléu de Gur Emir, um 
complexo arquitetônico com sua cúpula de cor 
azul celeste, uma das mais belas da Ásia Cen-
tral, seguimos ao Mausoléu do grande impera-
dor Tamerlano,  seus filhos e seu neto o famoso 
astrônomo Ulugbek; A Praça Registan (“lugar 
de arenoso”): complexo de majestosas Enqua-
drada por duas magníficas madrasas (escolas 
corânicas), e o centro nervoso da cidade, onde 
estão três madrassas importantes: Ulugbek, Ti-
llya Kori e Sherr. Almoço. Continuação das visitas 
no complexo Shakhi-Zinda (S. IX-XV), conjunto 
de monumentos funerários cujo nome significa 
“Túmulo dos reis vivos”, onde as mulheres das 
famílias reais que estiveram no poder estão ente-
rradas. É um dos edifícios mais antigos da cidade 
é o mais importante lugar de peregrinação. Fi-
nalmente visitaremos o Observatório de Ulugbek 
(século XV), um dos monumentos mais curiosos 
da cidade. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 2º(Qui): Samarkanda / Bukhara
Café da manhã.  Manhã livre. Possibilidade de 
fazer uma excursão opcional (P +) para conti-
nuarmos conhecendo a interessante cidade de 
Samarcanda. Almoço logo seguida seguiremos 
para Bukhara. Chegada e jantar. Traslado para o 
hotel e acomodação.

Dia 3º(Sex): Bukhara
Café da manhã. Iniciaremos o dia com a visita 
do Mausoléu dos Samânida do (S. IX-X) Aqui 
está enterrado Ismail Samano, o Emir que de-
pois de renunciou ao zoroastrismo converteu-se 
ao Islã e fez Bukhara se tornar um dos grandes 
centros religiosos e culturais. O Mausoléu de 
Chasmi Ayub do século XIV. O complexo de 
Lyabi Hauz: conjunto de duas madrassas uma 
Khanaka construído em torno da maior lagoa 
da cidade (Hauz significa piscina ou lagoa, local 
de recreação e recolhimento social), Madrassa 
Kukeldash, Mesquita Magoki Attory do século 

XII e a de Abdulazizkhan. Seguimos ao minarete 
Kalon, erguido em 1127 que representa a histó-
ria de Bukhara dos séculos XI-XII, A mesquita 
Poi Kalon, uma das maiores da Ásia Central, do 
s. XII e a Madrassa Miri Arab.  Terminaremos a 
visita aos três Mercados:  complexo de cúpulas 
do S. XVI, conhecido como a Primeira, Segunda 
e Terceira Cúpulas que se unem transformando 
em umas grandes galerias para oficinas de co-
mércio e artesanato. Almoço em uma casa local 
com a preparação de um prato típico e festivo 
Plov (inclui uma cerveja local). Na parte da tarde 
vamos visitar a cidade de Ark (s. IV a.d.c), e con-
hecer a estrutura mais antiga da cidade que foi a 
residência dos emires de Bukhara, ocupada até 
o ano 1920 quando foi bombardeado pelo exér-
cito russo. E, finalmente, a mesquita Bolo-Hauz 
do início do século XX. Jantar e traslado ao hotel. 
Acomodação. Possibilidade de fazer um jantar 
opcional com danças tradicional (P +).

Dia 4º(Sab): Bukhara / Khiva
Café da manhã e saída pela estrada em direção 
Khiva atravessando o deserto árido Kizil Kum, 
que significa “areias vermelhas” é uns dos mais 
extenso do mundo. A maior parte da superfí-
cie com dunas de areia, também existe Oasis 
e assentamento agrícolas. Durante o percurso 
podemos parar para admirar uma extraordinária 
panorâmica do vale. Uma caixa com alimentos 
“Box Lunch” será sérvio entregue no caminho. 
Chegada a Khiva, acomodação no hotel. Jantar 
e retorno acomodação no hotel.

Dia 5º(Dom): Khiva
Café da manhã o. Começamos as visitas com o 
complexo arquitetônico Ichan-Kala (séculos XLL 
para o XlX, a cidade velha, onde parece que vol-
tamos ao passado), Minarete de Kalta Minor, que 
foi interrompido com a morte em 1855 do incen-
tivador Mohamed Amin Khan (Teria sido o mais 
alto do mundo para os muçulmano), Madrasa 
Mohamed Amin Khan, o impressionante Castelo 
Kunya Ark (a antiga cidade do governante que 
tinha una em cada cidade) e Madrassa Moha-

med Rahim Khan  (uma imagem que repetida 
em  nossa viagem uzbeque: um pórtico sump-
tuoso uzbeko: um suntuoso pórtico de azulejos 
compondo por um camafeu azulado). Almoço. E 
continuando as   visitas, com o Minarete e Ma-
drasa Islom Khodja, a Mesquita Juma (s. X) que 
surpreende com sua sala de 200colunas de ma-
deira, o completo arquitetônico Tash Khovli, um 
palácio de 150 habitações 9 pátios, o Mausoléu 
Pahlavan Mahmud e a Madrasa e Caravanserai 
Allakuli Khan. Jantar e retorno. Acomodação no 
hotel.

Dia 6º(Seg): Khiva / Urgench / Tashkent
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Ur-
gench para voar até Tashkent. Chegada e co-
meçaremos este dia de visitas na parte  antiga 
da cidade: Complexo arquitetônico Hasti Imam 
(o centro religioso mais importante de Tashkent 
e donde supõem estar guardado Alcorão mais 
antigo do mundo), Madrasa Barak Kan, Madrassa 
Kafal Shohi e o Museu de “Alcorão de Usman” 
do s. VII. Almoço. Possibilidade de fazer uma ex-
cursão opcional (P+) para seguir conhecendo a 
cidade de Tashkent. Jantar, retorno ao hotel e 
acomodação.

Dia 7º(Ter): Tashkent
Café da manhã. Em horário apropriado traslado 
ao aeroporto para voo de retorno. Fim dos nos-
sos serviços.

Samarkanda
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Maio 15, 22

Junho 5, 12

2019

Saídas 2019
A SAMAKANDA: QUARTA FEIRA

• Horário previsto de chegada a Samarkanda 
05h00 am. aproximadamente. Para outros 
horários consultem possível suplemento de 
traslado e noites adicional.

• Os almoço e Jantares poderão ser realizados 
em hotéis ou restaurantes indistintamente. 
Check-in a entrada nos hotéis para utilização 
dos apartamentos é realizada a partir das 
14h00 pm. 

Notas Importantes

Pacote Plus

EXTRAS
• Cidade de Samarkanda. Visita a Mesquita 

Bibi-Khanum (este é nome da esposa prefe-
rida de Tamerlán) o famoso bazar Siab com 
abundância de aromas, cores e sabores que 
podemos experimentar, o Museu da cidade 
antiga Afrosiab. A Tumba do profeta Daniel 
do Antigo Testamento. 

• Jantar com espetáculo em Buhkara. Desfrute 
de um jantar local típico, enquanto é apresen-
tado música e danças tradicionais.

• Tashkent: Visita da parte moderna de Tas-
hkent.

• O preço especial do PACOTE PLUS de excur-
sões será válido somente se reservar quando 
contratar a viagem. No destino só pode ser 
reservado separadamente e estará sujeito à 
disponibilidade, ver Nota importante na pá-
gina 6 “visitas e excursões”.

70 $ INCLUI 1 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. M2904

3* Supl. Individual 4* Supl. Individual

Temporada única 1.070 270 1.230 310

$

UZBEKISTAN

Samarkanda1

Khiva 2
Bukhara 2 Taskent1

Cidade Hotéis 3* Hotéis 4*

Samarkanda Diyora, Orient, Registon Grand Samarkand, 
Registan Plaza

Bukhara Rangrez Asia, Omar Khayan, 
Grand Emir

Khiva Orient Star, Malika Asia, Bek

Taskhent Uzbekistan, Shodlik Grand Mir, Ramada

Hotéis previstos ou similares

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

¡NO
VO

!



65Mapamundi para dois: Circuito

Mapamundi para DOIS:5
7

A partir de 1.050 $

7 Dias
Visitando: Ho Chi Minh / Cu Chi / Hanói / Baía de Halong

“Vietnã, com cruzeiro pela Baía de Halong”

• Visitas ou excursão não mencionada no 
itinerário  

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguro, nenhuns extras nos hotéis etc.

• Voos internos indicado no itinerário.

Não incluiNO

Dia 1º(Dom): Ho Chi Minh
Chegada ao aeroporto na cidade de Ho Chi 
Minh, recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel.  Resto da tarde livre. Jantar. Acomodação 
no hotel. 

Dia 2º(Seg): Ho Chi Minh
Café da manhã. Dia inteiro visitando a movi-
mentada Saigon. Visita ao bairro Cholon de 
Chinatown, o mercado de Binh Tay e a Pagoda  
Giac Lam, considerado o mais antiga na ci-
dade. Em seguida, visita a uma fábrica de ar-
tesanatos onde você pode descobrir uma das 
mais antigas tradições de Saigon. Almoço no 
restaurante do Dinning Room. À tarde, visite 
o antigo bairro residencial colonial, que está 
situada a prefeitura, a Opera House, a cen-
tral Post Office, a elegante Catedral de Notre 
Dame do século XIX, bem como o Palácio da 
reunificação. O dia termina com uma visita ao 
Museu da guerra. Jantar e acomodação no 
hotel.

Dia 3º (Ter): Ho Chi Minh
Café da manhã. Dia livre para disfrutar a cidade e 
seus   arredores. Almoço e Jantar no hotel. Pos-
sibilidade de realizar una excursão opcional aol 
Delta de Mekong (Ben Tre) (P+).

Dia 4º (Qua): Ho Chi Minh / Túnes de Cu 
Chi / Hanói
Café da manhã. Saída em direção os Túneis de 
Cu Chi e visitar a incrível rede subterrânea cons-
truída pelos vietcongues durante a guerra do 
Vietnã. Esta é uma cidade subterrânea, com salas 
de estar, cozinha, armazéns, hospitais, centros de 
comando. Almoço no restaurante Xu. Na parte 
da tarde, Transfer para o aeroporto para embar-
que a cidade de Hanói (voo não incluído). Che-
gada, traslado ao Hotel, jantar e hospedagem no  

Dia 5º (Qui): Hanói
Café da manhã. Visita panorâmico pela capital, 
incluindo o mausoléu de Ho Chi Minh, sua re-
sidência pessoal, A pagoda de único pilar (sua 
forma se assemelha a uma flor de lótus e não 
há outro igual no país) e a pagoda Tran Quoc. 
Em seguida, visite ao Museu de Etnologia e sua 
exposição sobre a pluralidade étnica vietnamita. 
Almoço no restaurante Brother`s Café. À tarde, 
visita ao templo da literatura. Depois de uma 
hora de passeio em rickshaw pela cidade antiga 
e suas lojas de antiguidades antes de visitar o 
templo Ngoc Son, localizado no Lago Hoan 
Kiem. Jantar e hospedagem no hotel. Possibili-
dade de assistir a um show de marionetes em 
água em Hanói (P +).

Dia 6º (Sex): Hanoi / Baía de Halong
Café da manhã. Saída para a Baía de Halong, 
pela estrada vamos encontrar as plantações de 
arroz pelas ricas terras agrícolas coberta por 
água é uma paisagem muito especial. Chegamos 
à cidade de Halong, onde está a Baía de Halong 
declarada Património Mundial pela UNESCO, 
um dos cantos mais belos do Vietnã. Embar-
camos para um cruzeiro pela baía, navegando 
entre ilhotas cobertas da vegetação: Ilha Dong, 
ilha Gachoi, Hoa ilha de Cubong. Almoço de ma-
risco a bordo. Jantar e hospedagem no bordo.

Dia 7º(Sab): Baía de Halong / Hanói
Os madrugadores podem participar da demons-
tração e prática de Taichi no andar superior. Um 
brunch será servido logo após a demonstração. 
Continuaremos com a navegação através das 
miríades de ilhas e ilhotas e visitando as mais 
importantes. Desembarcamos e iniciaremos o 
caminho de volta a Hanói, onde teremos a opor-
tunidade de aprender sobre a vida da população 
local. Almoço no restaurante Dai Viet antes do 
traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. 
Até uma próxima viagem!

Ho Chi Minh

12

Maio 12, 19 Junho 2, 12

2019

Saídas 2019
A HO CHI MINH: DOMINGO

• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no 
destino, mantendo-se íntegro o programa.

• O itinerário de cruzeiro em Halong e o horário 
estão sujeitos a mudanças devido a níveis de 
maré, condições meteorológicas e operacio-
nais.

• Os Almoços e jantares podem ser em Hotéis 
ou restaurantes indiscriminadamente.

• O voo de retorno Hanói a cidade de origem, 
deve ser a partir de 19h00 pm.

Notas Importantes Pacote Plus

EXTRAS 
HO CHI MINH
• Delta do Mekong. O Delta do Mekong é 

composto por uma complexa rede de rios e 
canais, a 85 km da cidade de Ho Chi Minh.  
Ben Tre é o celeiro do Delta do Mekong onde 
existem produções agrícolas como arroz, 
milho, abacaxi, graviola, manga, Longan, e 
muitos mais. As árvores industriais são tabaco, 
cana-de-açúcar e algodão. Especialmente, 
Ben Tre é a cidade dos cocos. Também é con-
hecido por sua fabricação de caramelo, feito 
com o coco de Ben Tre, e a flor do My Long 
Cai Mon e plantas ornamentais.

HANOI
• Espetáculo de marionetes. Um bom show para 

desfrutar desta arte muito popular no país que 
existe há 10 séculos. 

• O preço especial do pacote PLUS de excur-
sões será válido somente se reservar quando 
contratar a viagem. No destino só pode ser 
reservado separadamente e estará sujeito à 
disponibilidade, ver Nota importante na pá-
gina 6 “visitas e excursões”.

76 $ INCLUI 2 EXTRAS

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. M2905

Duplo Supl. Individual

12, 19 May 
2, 12 Jun

1.050 520

$

• Traslado Aeroporto-Hotel-Aeroporto. 
• Acomodação nos hotéis previstos ou similares 

de 4*.
• Transporte em veículo com ar condicionado 

em toda viaje.
• Regime pensão completa conforme indicado 

no itinerário. 
• Seguro de assistência Mapaplus.
• Guia de língua espanhola durante a progra-

mação
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

VIETNAM

Hanoi3
Halong1

2

Ho Chi Minh3

Cidade Hotéis 4*

Ho Chi Minh Bay Hotel

Hanoi Le Belle Vie

Bahia de Halong Oriental Sails (barco cabina superior)

Hotéis previstos ou similares

Voo Ho Chi Minh / Hanói: Por pessoa  NETO 180 $

Suplemento Voos internos
(sujeito a modificações) $

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

¡NO
VO

!



66 Mapamundi para dois: Circuito

Escocia

Mapamundi para DOIS:6
4

A partir de 1.250 $

7 Dias
Visitando: Johannesburgo / Mpumalanga / Parque Kruger / Pretória / Cidade do Cabo

“Safari na África do Sul Essencial”

Dia 1º(Seg): Johannesburgo

Chegada no aeroporto Johannesburgo Assis-
tência e traslado hotel, logo em seguida inicia-
mos o tour para conhecer Soweto e os lugares 
mais emblemáticos da cidade, incluindo a casa 
de Nelson Mandela. Almoço. Retorno ao hotel. 
Jantar e acomodação no hotel.

Nota: Hora da excursão sujeita a hora de che-
gada.

Dia 2º (Ter): Johannesburgo / Mpu-
malanga / Área do Parque Kruger
Café da manhã. Saída aproximadamente 7h00 
am em direção ao Parque Kruger atravessando 
a província de Mpumalang, que significa “lugar 
onde sai o Sol’’, visitando lugares de impressio-
nante beleza como: Bourke’s Luck Photoles e 
o Ca¬nyon do rio Blyde. Almoço. Chegada no 
final da tarde no hotel. Jantar e acomodação no 
hotel.

Dia 3º (Qua): Área do Parque Kruger.
Café da manhã, dia livre para descansar e disfru-
tar das instalações do hotel. Almoço e Jantar no 
hotel. Possibilidade de realizar excursão opcio-
nal (P+) Safari fotográfico de dia inteiroo regres-
sado ao hotel no final da tarde. O hotel fornecera 
caixas estilo pic-nic com o café da manhã, a par-
tida para realizar a atividade do safari fotográ-
fico é as  5h30am. O safari é realizado em veículo 
aberto 4X4 com guia de língua espanhola e se 

a sorte nos acompanhar, podemos ver: leões, 
leopardos, elefantes, rinocerontes, búfalos.. Al-
moço. Retorno para ao hotel. Jantar e acomo-
dação no hotel.   

Dia 4º (Qui): Área do Parque Kruger / 
Pretória / Johannesburgo / Cidade do 
Cabo
Café da manhã. Saída para região do Parque 
Kruger com destino Pretória para realizar a vi-
sita panorâmica da cidade, incluindo o “Church 
Square” e “Union Buildings”. Almoço. A con-
tinuação, traslado ao aeroporto de Johannes-
burgo para tomar o voo (voo não incluído) com 
destino a Cidade do Cabo Com jantar leve a 
bordo no avião. Chegada, traslado ao hotel. 
Acomodação no hotel

Dia 5º (Sex): Cidade do Cabo
Pensão completa. Pela manhã realizaremos uma 
panorâmica da Cidade do Cabo e iniciarmos a 
visita à base da montanha da mesa, onde temos 
a opção de subir o teleférico e desfrutar das vis-
tas da Cidade e da baía por meio do teleférico 
que irá levá-lo ao topo da montanha. Pela tarde 
retorno ao hotel para descanso tarde livre. Jantar 
e acomodação no hotel.

Dia 6º (Sab): Cidade do Cabo
Pensão completa. Dia livre para disfrutar e des-
cobrir esta moderna e cosmopolita cidade afri-
cana. Possibilidade de realizar excursão opcional 
(P+) de dia completo até Península do Cabo. 

esta excursão irá levá-lo ao longo da Península 
do cabo um dos passeios mais espetaculares, 
onde você pode ver um dos reinos florais do 
mundo, bem como a fauna do Cabo, também 
terão a oportunidade de ver onde duas das 
principais correntes que dão temperatura a dois 
dos oceanos do nosso planeta Unite. A primeira 
parada será em “Hout Bay” Baia da Madeira, 
para  embarquem um barco para fazer um mini 
cruzeiro para uma ilha habitada por uma colônia 
de focas  do cabo, passaram por Chapman Peak 
(se as condições meteorológicas permitem), em 
seguida, visite o Reserva natural de Good Hope 
onde vera o Cabo da Boa Esperança,  e  depois 
terá a opção de tomar o funicular (o custo do 
funicular não está incluído) para ir até o antigo 

Parque Kruger

11

Maio 13, 2013 Junho 4

2019

Saídas 2019
A JOHANNESBURGO: SEGUNDA FEIRA  

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. M2906

Duplo Supl. Individual

13, 20 May, 4 Jun 1.250 425

$

3

1

2

1

3

2

farol e desfrutar das vistas da famosa “False Bay 
“ Baía falsa. Também visitarão a “Simon’s Town 
“, que é a sede do quartel general da Marinha 
da África do Sul, onde se localiza a famosa colô-
nia de pinguim Africano, uma espécie que está 
seriamente ameaçada. Almoço no restaurante 
local. Pela tarde retorno ao hotel. Jantar. Aco-
modação no hotel. 

Dia 7º (Dom): Cidade do Cabo / Johan-
nesburgo
Café da Manhã. E em horário apropriado tras-
lado ao aeroporto da Cidade do Cabo para 
embarque em voo de retorno (voo não incluído) 
a Johannesburgo. Chegada e fim dos nossos 
serviços.

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

¡NO
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!
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• Traslado Aeroporto-Hotel-Aeroporto. 
• Transporte em veículo com ar condicionado conforme indicado no itinerário.
• Acomodação nos hotéis previstos ou similares de 4*.
• Regime pensão completa conforme indicado no itinerário. 
• Visita panorâmica de Pretória, Tour de Soweto e panorâmica Cidade do Cabo com guia motorista 

em espanhol. 
• Transporte em carro, mini ônibus dependendo do número de participantes. 
• Guia de língua espanhola durante a programação
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

• Visitas ou excursão não mencionada no itinerário  
• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguro, nenhuns extras nos hotéis etc.   
• Entradas a casa - museu Nelson Mandela em Soweto, “Church Square” e Union Buildings” em 

Pretoria, entrada do teleférico da “Table Mountain” Montanha da Mesa na Cidade do Cabo.

Não incluiNO

Ciudad del Cabo

• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se íntegro o programa 
• Visitas panorâmicas em  Mpumalanga opcionais sujeitas a disponibilidade de tempo e condiciones 

meteorológicas
• Safári em 4x4 pelo interior do Parque Kruger, capacidade máxima, 9-10 pessoas, por veículo, com 

um guia acompanhante em espanhol garantido, durante meio dia de safári no mínimo, que irá al-
ter¬nando entre os distintos 4x4 em caso de haver mais de 10 pessoas. As acomodações no Parque 
Kruger são lodges localizados fora dos limites do mesmo sem prejudi¬car o andamento do safári

• Hotéis - Check-in 14h00 pm. e check-out 10h00 am.
• Os almoços e jantares poderão ser realizados em hotéis ou restaurantes indistintamente.
• Taxas em P.N Kruger é pago direto no destino.

Notas Importantes

Pacote Plus

EXTRAS
KRUGER
• Safari no Kruger. Safari fotográfico no Kruger de dia completo no 4º dia do itinerário com guia de 

falando espanhol com almoço .
• Taxas no P.N Kruger pago direto no destino
CIDADE DO CABO 
• Excursão na Península do Cabo. Visitas com guia falando espanhol nos passeios Hout Bay, Ilha 

das focas, Reserva Natural da Boa Esperança e Colônia de pinguins.
• O preço especial do PACOTE PLUS de excursões será válido somente se reservar quando contra-

tar a viagem. No destino só pode ser reservado separadamente e estará sujeito à disponibilidade, 
ver Nota importante na página 6 “visitas e excursões”.

275 $ INCLUI 2 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

Cidade Hotéis 4*

Johannesburgo Silverbirch Hotel

Área De Kruger Winkler Hotel

Cidade do Cabo Fountains Hotel

Hotéis previstos ou similares

Voo Johannesburgo / Cidade do Cabo/ Johannesburgo: Por pessoa NETO 390 $

Suplemento Voos internos
(sujeito a modificações) $

Sudáfrica

Cidade do Cabo

Johannesburgo

Parque Kruger

1

2

3

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


